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TARİHÇİLİK ve DÖNGÜSEL TARİH FELSEFESi BAGLAMINDA 
BİRUNI'NİN"FİHRİST" ADLI RİSALESİ ve ÇEVİRİSİ 
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Bfrunf, EbU Bekir er-Rtizf ve eserleri konusunda Fihrist adlı bir ristile kaleme almış- . 
tır. Bu makalede Fihrist, tarihçilik açısından değerlendirilecek ve daha sonra ristilenin 
Türkçe çevirisi sunulacaktır. 

Bu ristile genel olarak tıp tarihi üzerinedir. Ristileyi Türkçeye çevirmemizin amacı 
ise, tarih metodo/ojisi ve felsefesi konusunda önemli bilgiler içermesidir. Öncelikle, Bf
runf'nin modern bir tarihçi olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise, Bfrunf'nin 
Müslümanlar arasında tarih felsefesinin temellerini kuran ilk tarihçi olması gerektiği 
izah edilmeye gayret edilmiştir. Bize göre Bfrıinf; İbn Haldun' da var olan tarihçilik/e il
gili birçok bilimsel yaklaşımın ve döngüsel tarih anlayışının İslam toplumundaki ilk dü
şünürüdür. 

Anahtar Kelimeler: Bfrunf, Fihrist, EbU Bekir er-Rtizf, İbn Haldun 

According to Historicism and Phlosophy of Cycle History an Article of Bfrunf Called 
Fihrist 

Abstract 

Bfrunf wrote an article cal/ed Fihrist on Ab u Bakral-Razi and his works. In this ar
tic/e, Fihrist would be evaluated according to historicism, and than it would be transla
red into Turkish. 

This article is generally about medical history. The reason why we have tried to 
transiate it is that it has a lot of account about methodology and philosophy of history. 
At first, it has been tried to be explained that Bfrunf is as modern historian. Secondly, it 
has been tried to be explained that Bfrtmf must be remembered as the first histarian who 
structed the basis ofphilosophy of history among Muslims. According to us, Bfrunf is the 
first distinguished tlıinker among Muslims to dea/ w ith cycle history and many scientific 
approach which has generally existed at Jbn Klıaldun. 
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Giriş 

Ülkemizde tarih metodolojisi ve felsefesiyle ilgili çalışmalar, siyasi ve sosyal tarih 
alarundald çalışmalara oranla yeterli değildir. Bilindiği gibi felsefe ve tarih felesefesi sis
tematik olarak daha çok Batılılar tarafından çalışıldığından bizdeki çalışmaların çoğu 
bunların çevirilerinden ibaret kalmaktadır. Bu alanda orijinal çalışmaların az oluşu, ken
di kültür ve bilim dünyamızda var olan tarih düşüncesinin zenginliğinin ortaya konma
sım da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, geriye doğru gittiğimizde, İbn Haldun dışın
da tarih üzerine düşünen İslam aliroleri ve görüşleri pek bilinmemektedir. 

Tarih felsefesi kavramı her ne kadar Volter tarafından 18. yüzyılda ilk defa .kullarul
ımşsa da ı gerek Doğu' da ve gerekse Batı' da tarihin ne olduğu üzerine düşünen ve yazan 
düşünürler antik çağlardan beri var olmuştur. Bilindiği gibi İbn Haldun ortaya koymuş 
olduğu tinsel/tarihsel·alanla ilgili görüşleriyle sosyal bilimler ve tarih felsefesi alaronda 
öneırıli bir dönüm noktası teşkil etmektedir. İbn Haldun'un "Umran İlmi" diye belirtip 
toplumsal örgütlenme biçimlerini, toplumsal grupları, kurumları, egemenlik çeşitlerini, 
mülkiyet ilişkilerini, ekonomik düzenleri vb. ele aldığı konulardaki düşünce tarzı ve se
viyesinde filozofların Batı'da ortaya çıkışı 18. yüzyılda Vico ile başlar2. Bu yüzden Ba
tılılar, İbn Haldun 'un yüzyıllar öncesinde geliştirmiş olduğu bu düşünceleri sayesindeki 
büyüklüğü karşısında hayranlıklarıriı gizleyememişlerdir. Ancak Batılılar ve tarih felse
felerini onlardan alanlar Mukaddime'sinde, "yepyeni bir yol ve metot takip ettiğini"3, 
"kaidesi ve yöntemlerinin kendisi tarafından icat edildiğini", "bu ilmin yeni bir icat ve 
yeni baştan kendi tarafından icat edilmiş bir ilim olduğunu sandığını ", "Tanrı 'nın mak
lukatından kimsenin bu anlamda söz söylemiş olduğunu bilmediğini"4 belirttiği ifadele
rinden İbn Haldun 'u kendi kültür evreninin halefsiz ve selefsiz tek temsilcisi olarak ka
bul etmişlerdir. Halbuki bilirnde sıçrama düşüncesi bilimsel görülmemektedir. Çünkü 
yukarıdaki ifadelerin sahibi İbn Haldun, bu söylediklerinin hemen arkasından aynı za
manda şunları da eklemektedir: "Bizden önce gelenler bundan gaflet mi etmişlerdir? 
Yalnız selefler hakkında bu zanna kapılmak da doğru değildir. Onlar, bu ilme dair kap
samlı bir eser yazmış olabilirler. Fakat bu eser bizim elimize geçmiyebilir"5. Bu sebep
le, İbn Haldun'un tarihselitinsel alandaki bu düşüncelerini sistematize etmeye götüren 
kaynaklarının var olabileceğinin araştınıması düşüncesi meşru ve bir o kadar da gerek
lidir. Bize göre onu bu konularda besleyen düşünürlerirniz şüphesiz vardır. İşte bu düşü
nürlerden biri, Bln1n1''dir. 

Bu çalışmada, B!rfirıl'nin Fihrist adlı risalesini değerlendirerek, hem onun tarihçilik 
ve tarih felsefesi açısından öneınini ve hem de İbn Haldun'un ondan dalaylı da olsa et
kilenmiş olabileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Ancak, Blrfiru'nin Ebu Bekir er-Ra
zı. ile ilgili nsalesinin değerlendirme ve çeviri kısıruna geçmeden önce, gerek Birfint ve 

1) R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, (tre. Kurtuluş Dinçer), Ankara 1996, 31. 

2) A. Zeki Yelidi Togan, Tarihte Usul, İst. 1985, 161-162; Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İst. 1996,30. 
3) İbn Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed (733-1334/808-1406), Mukaddime, I-III, çev. 

Zakir Kadirf Ugan, İstanbul 1988, I, ll. 

4) İbn Haldun, Mukaddime, çev. Ugan, I, 91. 

5) İbn Haldun, Mukaddime, çev. Ugan, I, 91. 
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gerekse Razi'nin hayatı ve bilimsel yönleri hakkında bilgi vermekte yarar görüyoruz. 

Önce risalenin yazarı Blrfim'den başlayalım. 

Birôni (362/973 · 443/1051) 
Kendi ifadesine göre, 362/973 yılında Harizm'de doğmuş olan6 Ebu Reyhfuı Mu

hammed h. Ahmed el-Blrfini el-Harizınl'nin7 vefat tarihi tartışmalıdır. Ancak vefatının 
443/1051 olarak kabul edilmesi şu andaki bilgilere göre daha uygun görünmektedirB. 

Biruru'nin doğduğu dönemde Harizm, doğu ve batı olmak üzere Silmanoğulları Dev
leti'ne bağlı iki valilik tarafından paylaşılıyordu. Doğu Harizm, merkezi Kass olmak 
üzere, Harizmşalılar tarafından yönetilirken, merkezi Cürcaniye/Gürgenç olan Batı Ha
rizm, Me'munoğullarının idaresi altında idi9. 

Blrfim'nin, Harizmşahların himayesine nasıl girdiği belli değildir. Ancak o, Ha
rizm'de doğduğunu belirtmektedirlO. Diğer taraftan, 380/990'da Harizm'in enlem ve 
boylamını belirlemek için çalıştığınıl1, 385/995'de Harizm yakınlarındaki Ceyhun neh

rinin batısındaki Buşkana köyünün ölçümleriyle uğraştığını ifade etmektedir12. Bu ka
yıtlarından, Harizmşalılar ve Me'mfinilerin 385/995'de yaptıkları savaşa kadar onun, 
Harizm'de yaşadığı anlaşılmaktadır. Aynca çocukluğunda Harizm sarayına ilaç getiren 
Türkmen bir ihtiyarla konuştuğunu hatırladığını belirtmesi13, 17-18 yaşlarında enlem 

6) Birilni, Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed, "Makale fi Hikayeti Ehli'l-Hind fi İstihriici'l-Umr", 
Neşr. Z. V. Togan, İslam Terkikieri Enstitüsü Dergisi Eki, İstanbul 1954, I,16b; Blrilni, Ebu Reyhan 
Muhammed b. Ahmed, Tahdidu Nihô.yô.ti'l-Emô.kin li Tashihi Mesô.fô.ti'l-Mesô.kin, Thk. ve Nşr. Mu
hammed Tavid Tancl, Ankara !962, h. 

7) Blrilni'nin künyesi müellifler tarafından genelde, Ebu Reyhan el-Müneccim el-BJrilni, Muhammed 
b. Ahmed Ebu Reyhan el-Birilni el-Harizrni, Ebu Reyhan Müneccim el-Birilni, U stad Ebu Reyhan 
Muhammed b. Ahmed el-Birilni şeklinde kaydedilmektedir. Kendi eserlerinin üzerinde de künyesi, 
Ebu er-Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Birilni olarak yazılmasına rağmen, Tahdid Nihô.yô.tü'l
Emô.kin li Tashih-i Mesô.fô.tü'l-Mesô.kin adlı eserinde küçük bir farklılık dikkatimizi çekmektedir. 
Bu eserinin üzerinde nisbesi, Birfi.nl olarak değil Beyrfi.nl şeklinde kaydedilmiştir. Bu bilgiler için 
bkz. es- S em 'ani, Ebi Sa' d Abdi 'i-Kerim b. Muhammed İbn Mansur et-Teıniıni, el-Ensô.b, Takdim, 
Abdullah Ömer el-Barudi, Beyrut 1988, I, 429; İbnü'l-Esir, İzzeddin el-Cezeri, el-Lubab fi Tehz'i
bi'l-Ensab, Beyrut bty., I, 197; İbn-i.Ebi Usaybia, Müveffiküddin Ebu'I-Abbas Ahmet b. el-Kasım 
Halife b. Yunuses-Sa'di el-Hazrecl, Uyfi.nü'l-Enbdfi Tabakô.ti'l-Etibbô., 459; Kiltip Çelebi, el-Mev
la Mustafa b. Abdillehi'l Kostantml /!:facı Halife, K~şfii'z-Zünfi.n an Esami'l-Kütübü'l-Fünfi.n, Bey
rut 1990, VI, 65ve n, 9; Salih Zeki, Asaru Bakiye, Istahbul 1921, I, 169; Henry Corbin, islam Fel
sefesi Tarihi, çev. Hüseyin Hatemi, İstanbul 1994, 268; Z. Yelidi Togan, "Birilni", lA., Eskişehir 
1997, n, 635; Aydın Sayılı, "Blrilni", Belleten, Ankara 1949, XIII, 53; Günay Tümer, "Birilni ", 
DlA., İstanbul 1992, VI, 206; Birilni, Tahdid, h. 

8) 

9) 

10) 

ll) 

12) 
13) 

Bu tartışmalar için bkz. Abdullah Duman, "Birilni", Türkler, Ed. H. Celal Güzel, ~nkara 2002, V, 
662 vd.; Abdullah Duman, Birfi.n'i ve Tarihçiliği, (Basılmarnış Doktora Tezi), EUSBE., Kayseri 
2002, 13 vd. · 
İbnü'l- Esir, Ebu'I-Hasen İzzeddin Ali b. Ebi'l-Kerem, el-Kamilfi't-Tarih, Beyrut 1979, IX, 108; 
Günay Tümer, Bfrfi.nl'ye Göre Dinler ve İslam Dini, Ankara 1986, 49. 
Birilni, Hakô.yet-i Ehli'l-Hind,16b; Birilni, Tahdid, Tanci Neşri, h. 
Birilni, Tahdld, 249; Birilni, The determination of Coordinates of Pozitions for the Correction of 
Distances Between Cities, çev. Jamil Ali, Beyrut 1967,213. 
Birilni. Tahdid, 246; Birilni, Tlıe determination, 21 ı. 
Birilni, Kitdbü'l-Cemô.hir fi Ma 'rifeti'l-Cevahir, Haydarahat 1355, 204-206; Togan, "Birilni ",lA., 
n, 636; Tümer, "BirilnJ", DlA., VI, 206; Arslan Terzioğlu, Gazneliler Devrinin Büyük Türk Alimi 
Al-Birfi.ni(973-1051), Istanbul bty. 357. 
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hesaplamalan yapabilecek seviyede bilgi donanımına sahip olması, saray eğitimi ve ter
biyesiyle büyüdüğünü düşünrnemize zernin hazırlamaktadır. 

Harizmşahlar ve Me'müniler arasında yapılan savaştan sonra Harizm'e Me'müruler 
hakim olmuşl4, Biruru ise bu hadiseden sonra, ana vatanırn dediği Harizm'i terk ederek 
Ziyartlerin başkenti Cürcan/Gürgan'a gitmiş ve Kablls b. Veşmgir'in hizmetine girmiş
tirl5. Birüru'nin, Kablls'un sarayına tam olarak ne zaman geldiği konusu açık değildir. 
Kendisi, Harizm sarayından aynidıktan sonra bir müôdet Rey'de bulunduğunu, burada 
her yönden perişan bir halde olduğunu belirtmekle. beraber, süresi konusunda bir ipucu 
vermemektedirl6. 

Kayıtlardan, Birfinl'nin tekrar Cürcaniye/Gürgenç'e dönünceye kadar Kablls'un hiz
metinde rasat faaliyetlerini ve ilml çalışmalanin devam ettirdiğini, hatta ay turulmasını 
gözlemlemek için 387/997 tarihinde Harizm'e geldiğini öğreniyonız17. Yine onun bura
da kaldığı süre içinde, Kabus'a kitap atfettiğinil8 ve onu övdüğünül9 ancak katı kalpli
liğinden ve sert mizacından hoşlanmadığını anlıyonız20. Bu sebepten Me'mün b. Mu
hanırned'in 387/997'de vefatıyla Cürcaniye/Gürgenç'de Harizm tahtına geçen oğlu, 
Ebu'I-Hasen Ali b. Me'mün'un, 400/ı009'da davetini değerlendiren BirUru Harizm'e 
dönerek Me' mönoğullan 'nın (385-408/995- ı O ı 7) hizmetine girmeyi tercih etmiştir21. 
Ebu'I-Hasen Ali b. Me'mün'un aynı yıl ölmesiyle talıta çıkan kardeşi Ebu'I-Abbas 
Me'mün b. Me'mün'un da BirUru'ye iltifat ettiğini, onu koruması altına aldığını görüyo
nız22. Aynca Blrünl'nin ifadelerinden de Ebu'I-Abbas'ın kendine çok iyi davrandığı, ça
lışmalanna zemin hazırladığı anlaşılmaktadır23. Bu dönem içerisinde Harizm sarayında 
çalışmalanna devam eden Blrüni, burada devrinin ileri gelen bilginlerinden bazılanyla 
tanışma ve bilimsel meseleleri tartışma inıkanı bulmuştur. Ebu sehl İsa el-Mesihi, Ebu '1-
Hayr el-Hanırnar, EbuNasr Mansur b. Irak ve İbn-iSi'na bunlardan sadece bir kaçıdır24. 

Sultan Mahmud'un, Harizm bölgesini, 408/ı017'de fethetmesine kadar Cürcani
ye/Gürgenç'te kalan BirUru'nin bu tarihten itibaren vatanı, Gazneliler devletinin başken-
14) lbnü'I-Eslr, el-Kiimil, IX, 107-108; Togan, "Blninl", İA., Il, 637; Tümer, Dinler, 49. 
15) Ziyaruer, 315-470/927-1077 yıllan arasında Cürcan, Gllan, Taberistfuı ve Kuhistfuı'ın hakimiyeti

ni ellerinde bulundurınuşlardır. Bkz. Ibnü'I-Eslr, el-Kiimil, IX, 13.9-141; Blrıini, Tahdfd, 110; Bini
ni, The determination, 78; Salih Zeki, I, 170-73. 

16) Birıini, Asiiru'l-Biikıye ani'l Kuruni'l Hiiliye, Talı. Eduard Sachau; Leibzig 1973, 338; Binini, The 
Chronology of Ancient Nations, çev. Eduard Sachau, Frankfurt 1984, 337. 

17) Birıini, Tahdfd, 250; Birıini, Determination, 214-215. 
18) Bininf, Asiiru'l-Biikıye; 3- 4; Bfnini, The Chronology, 2-3; Togan, "Blrıini", DlA., II, 639; Terzioğ

lu, 362; F. A. Shamsı, "Ab u Al- Rruban Muharnmad Ibn Ahmad AI-Baynini", Al-Blrunl Commemo
ratıve Volume, Karaçhi, Hamdard National Foundatıon, 1979, 269. 

19) Birıinl, Asiiru'l-Biikıye,)-39-135-362; Binini, The Chronology, 1-2,47, 131, 365; D. J. Boilot, "Bi
nin!", Encyclopedia of lsliim, London 1960, I, 1236 

20) Yakut el-H~evf, ŞiMhuddin Ebu Abdilialı Yakut b. Abdillalı, İrşiidü'l-Erlb ila Ma'rifeti'l-Edfb
Mu'cemu'l-Ubdebii, Matbaatü Hindiye, 1930 byy., VI, 312-313. 

21) Yakut, lrşiid, VI, 309 ve 312; Togan, "Binini", DİA., Il/637. 
22) Ebu 'I-Fazi Muhammed b. Hüseyi~ Kiltip el-Beyhaki, Tarihu Beyhak'i!Tarihu Mesudf, Tas., Said Ne

fisi, Tatıran 1326, Il, 812; Yakut, Irşiid, VI, 309, 312; Togan, "Binini", DİA., Il, 637. 
23) Yakut, irşiid, VI, 309,312. 
24) Binint Asflru'l-Biikıye, 184-185; Binini, The Chronolog, 167; Salih Zeki, I, 172; Tümer, Dinler, 

54-55; Abolhasan Dehken, "Geographical Places Vısıted By AI-Binini", Al-Blrun'i Commemorati
ve Volume, Karachı 1979, 455. 



D01777c11s30y2007.pdf 26.02.2010 09:28:50 Page 101 (1, 2)

TARİHÇİLİK ve DÖNGÜSEL TARİH FELSEFESİ BAGLAMINDA 
B!R0N1'NİN ''FİHRİST" ADLI RİSALESİ ve ÇEVİRİSİ -- 191 

ti olan Gazne şehridir. Sultanla beraber Gazne'ye giden Blıiini, çalışmalarım burada sür
dürmüş25, yine Sultan'ın sağladığı destekle Hindistan'a giderek bu ülkenin bilim ve kül
türünü inceleme imkarn bulmuştur. Gazneli Malımud 421/1030'da vefat ettiğinde, yerine 
geçen oğlu Mes'fid (422-432/1030-1040) onu, babası gibi himayesi altına alıruş ve ken
dine her tj.irlü imkarn sağlamıştır. Mes'fid'un vefatıyla talıta geçen oğlu Mevdfid (432-
441/1040-1048) tarafından da korunan ve desteklenen Blıiini, Gazne'de vefat etrniştir26. 

Sarton tarafından bütün zamanların en büyük bilim adamlarından birisi olarak kabul 
edilen27 Blıiini, döneminin bütün gözde bilim dallarıyla uğraşıruş, coğrafya, tıp, mate
matik, astronomi, fizik ve madenlerle ilgili eserler takdim etmiştir. Hint bilimi, din,ve 
kültürünü araştırarak Tahkfk-u Mtı li'l-Hind adlı eserini yazan Blıiini, aynı zamanda ant
ropoloji ilminin de kurucusu olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Öyle ki İslam 
dünyasının antropologlarından Ekber S. Ahmed, onu hem antropolojinin babası unvanı
nı almaya layık ve hem de günümüzün en üstün standartlarında gerçek bir antropolog 
olarak görmektedir28. 

BirUru'nin çok önemli görüşler ortaya koymuş olduğu bilim dallarından birisi de ta
rihtir. Bu ilim dalında o, biraz sonra inceleme konusu yapılacak ve tercümesi sunulacak 
risalesi ele alınırken de ortaya konulmaya çalışılacağı üzere, İbn Haldun'a öncülük ede
bilecek düşüncelere sahiptir. 

Biriini'nin yaşadığı 10. ve ll. asra kadar İslam tarih yazıcılığında rivayetçi anlayışın 
ön planda olduğunu, bu tutumun uzun süre tarih çalışmalarını etkilediğini görmekteyiz. 
Bu metoda göre tarih kitaplarında haberler ravi zinciri ile birlikte nakledilmiştir. Tarilı
çiler metinden çok senetle ilgilenmişler ravilerin güvenilirliğini sorgulamışlardır. Kendi
lerine ulaşan haberleri aynen aktarmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemde olayları birleşti
rerek yorumlama, senteze gitme veya tenkit süzgecinden geçirerek nakletme gibi bir me
tot görmemekteyiz. 

Yorum, sentez, tahlil ve tenkide dayalı tarihçilik anlayışını 1332-1406 yılları arasın
da yaşaıruş olan İbn Haldun'la başlatmak gelenek haline gelmiştir. İbn Haldun Tarih'ine 
yazıruş olduğu Mukaddime 'sinde bu metodun felsefesini yapmakta, örnekler takdim et
mektedir. Bununla birlikte İbn Haldun'da bulduğumuz kadar ayrıntılandırılmamış olsa 
da bu metodun ilk örneklerini kendinden tam üç buçuk asır önce yaşamış olan Elliini'ye 
kadar götürebiliriz. Biriini'nin tarihle ilgili eserleri elimize ulaşmarnış olsa da, gün ışığı
na çıkıruş olan diğer eserlerinde yorum, sentez, tahlil ve tenkide dayalı tarihçiliğinin ör
nekleri dikkatimizi çeknıektedir29. Nitekim birazdan ele alacağııruz risalesi bunların gü
zel örneklerinden biridir. 

25) İbnü'l-Esir, el-Kamil, IX, 264-265; Beyhaki, II, 826; YakUt, lrşiid, VI, 311-312; Salih Zeki, I, 172; 
Togan, Biriini, DlA., Il, 637; Dehken, 455. Biriini'nin Gazne sarayına gelişi ve Sultan Mahmud'la 
olan münasebeti lık. Bkz.: Hanefi Palabıyık, "Gaznelilerde ilmi Faaliyetler", Hindistan Türk Tari
hi Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, S. 1, Ocak-Haziran 2001, 62-64. 

26) YiUcfit, İrşad, VI, 308; Togan, "Biriini", DlA., Il, 639; Boilot, "Biriini", El., 111236-1237; Tümer, 
"Biriini", DlA., VI, 207-209. 

27) George Sarton, introduction to the History of Science, Newyork 1975, 707. 
28) Ekber S. Ahmed, İslam ve Antropoloji, İstanbul 1995, 105-106. 
29) Bu konuda geniş bilgi için bkz. A. Duman, Birtml ve Tarihçiliği, 196 vd. 
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BirUru'nin haberlerin sıhhati ile ilgili birkaç metodundan bahsetmek mümkündür. 
Ona göre haberler, sıhhatine itinıat edilen bir kaynak yoluyla geliyorsa3°, galip zanna 
göre güvenilirlik şartlarına sahipse31 veya birçok ra vi veya kaynakla geliyorsa kabul edi
lebilir32. O'nun kendine ulaşan haberleri kabul konusundaki ölçütlerinden bir diğeri 
farklı kaynaklarta gelen haberleri birbirleriyle mukayese ederek karşılaştırmalı metot 
kullanması böylece yanlış olanı ortaya çıkarmasıdır33. 

Birfini, ravilerin haberlere yalan karıştırma sebepleri üzerinde durmakta, ra vi tenkidi 
metodunun felsefesini yapmaktadır34. Dahası eserlerinde bu konuda örnek olarak alına
bilecek uygulamalarını da bulmak mümkündür. Örneğin o, İbn SankiHi en-Nasrfull adlı 
tarihçinin Harrfulllerin dinlerini ve akidelerini reddetmek amacıyla kitabını yalan ve if
tira dolu haberlerle daldurduğunu bildirir35. 

Birfini kendine ulaşan haberleri akıl ve bilirnin verileri çerçevesinde incelemektedir. 
Akıl ve bilirnin verilerine uymayan haberleri kitabına tenkit süzgecinden geçirerek kay
detmektedir. Hintlilerin Aditya putu konusundaki kendisine nakledilen bilgilere getirmiş 
olduğu tenkidin bu anlayışım ortaya koyması için yeterli olacağını düşünüyoruz. O özet 
olarak şöyle demektedir: 

Hintliterin Adit/Aditya ismini verdikleri en ünlü putu MuZtan şehrindeki güneşe 
adanmış olan puttur. Bu put ağaçtan olup kırmızı sahtiyan deri ile kaplıdır. Gözlerinde 
iki tane yakut vardır. Adidya putunun son Kartacuk!Kritayuga36 döneminde yapıldığı 
söylenmektedir. Düşün ki son Kartaetik döneminden bize kadar 216,432 yıl geçti. Biz bu 
rakamın 432'sini çıkarsak bile 216 bin yıl kalır. Şimdi ağaçtan yapılan ve özellikle ha
vanın ve yerin nemli olduğu bir ülkede bu put bu kadar uzun yıl nasıl kalmıştır? Allah 
en iyisini bilir31. · 

Birfini'nin evreni ve dünyayı kanuniyet 1 yasalılık alam çerçevesinde ineelediğini gö
rüyoruz. Ona göre evren ve cüzlerinin üzerinde etkili olan yasalar, kendi ifadesiyle ted
birler bulunmaktadır. İnsan ise bunları keşfetmek ve anlamak zorundadır38. Yine ona gö
re bu yasalar Allah tarafından konulmaktadır39. 

Birfini'nin, tarihin de belirli yasalar çerçevesinde işlediğine inandığını söylemek 
mümkündür. Az sonra döngüsel tarih anlayışıyla ilgili düşüncelerini ifade ederken orta-

30) Birilni, Asaru'l-Bakıye, 80. 
3ı) Birilni, Asaru'l-Bakıye, ı4. 
32) Birilni, Jısaru'l-Bakıye, '82. Bkz. A. Duman, Bfrünt ve Tarihçiliği, 253. 
33) Bkz. A. Duman, Bfrünt ve Tarihçiliği, 254. 
34) Birilni, Ma li'l-Hind, 2; Bkz. A. Duman, B'irünt ve Tarihçiliği, 249-251. 
35) Birilni, Asaru'l-Bakıye, 204-205. 
36) Kartiicuk/Kriıayuga, Bir miilıayuga oluşturan dört kozmik çağın ilkinin adı. ı 728 000 insan yılı 

içerdiği düşünülen bu çevrim, insanın son derece uzun bir yaşam sürdüğü ve her şeyin yetkinleşti
ği altın çağ olarak görülmüştür. Bkz. Georges Ifrah, Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü, 
çev. Kurtuluş Dinçer, Ankara ı998, ı 00. Aynca bkz. Mircea Eli ade, Ebedi Dönüş Mitosu, çev. Ümit 
Altuğ, Ankara ı994, ıı2-117; Mircea Eliade, imgeler Simgeler, çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara ı992, 
5ı-67. 

37) Birilni, Ma li'l-Hind, 56; Blrünl, !ndıa, I, 116-117. 
38) Birilni, Tahdtd, 22-23; The Determination, 1. 
39) Birilni, Tahdtd, 24-25; The Determination, 2-3. 
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ya koyacağımız anekdotlann yanında, şu görüşü de bu yasalılık prensibine işaret etmek
tedir: Ona göre dünya işleri Allah'ın her devirde gönderdiği adil imamlar/yöneticiler va
sıtasıyla devarn etmektedir. Bu konuda şöyle demektedir: Allah'ın her zaman dilimini bir 
adil imamdan boş bıralanaması O'nun insanların maslahatlarım temindeve insanların 
üzerindeki nimetlerini tamamlaması konusundaki tedbirlerinin güzelliklerindendir4°. 

Yukantla belirttiğimiz gibi Birfinl'nin tarihle ilgili kitaplan henüz gün ışığına çıkma
mış olsa da diğer eserlerindeki ifadelerinde onuı.ı, döngüsel bir tarih anlayışına sahip ol
duğu görülmektedir. Örneğin o, medeniyetlerin sürekli olmadığını, insaniann dünyanın 
belirli kesiminde toplandığını ve medeniyet kurduğunu, ancak bazı sebeplerle bu mede
niyetİn yıkıldığını belirtmektedir. Medeniyetlerin kurulması ve yıkılınası ona göre bir 
defalık süreç değildir. Sürekli tekrar etmektedir. Bu konuda Grek fılozoflanndan aktar
dığı düşünceleri özetle şöyledir: 

Dünyanın zaman zaman altından ve üstünden maruz kaldığı felaketler nitelik ve nice
lik olarak farklıdır. Yeryüzü, tufan, deprem, sel baskınları, ftrtınalar, toprak kayma/arı, 
tayfunlar ve bulaşıcı hastalıklar gibi felaketZere maruz kalır. Bunların hepsi de yıkıcıdır. 
Bu tiir felaketZere maruz kalan bölge insanlar tarafindan terk edilir. Fakat bir süre sonra 
felaketler ve sonuçları kaybolduğunda aynı bölge tekrar insanlarla do/maya ve canlılık 
belirtileri göstermeye başlar. Dağların zirvelerinde ve mağaralarda yaşayan insanlar 
vahşi hayvanlar gibi bu bölgede toplanırlar. Daha sonra, ortak düşmaniarına karşı bir
birlerine yardım ederek güvenli ve huzurlu bir hayat düşüncesi ile bu bölgede bir mede
niyet kurarlar. Böylece aynı bölgede gittikçe çoğalırlar. Bu gelişmelerden sonra toplumu 
kaplayan kıskançlık, öfke ve lıırs gibi• hasZetler bu medeniyerin yıkılmasına sebep olur4I. 

EbU Bekir Er-Razi (251/313 - 865/925) 
Kendi dönemi dikkate alındığında İslam aleminin ve belki de düşünce tarihinin en 

parlak ve özgür düşünürü (fılozofu) olarak kabul edilebilecek olan Ebil Bekir Muham
med b. Zekeriyya er Razi, günümüze kadar gerek Batı'da ve gerekse Doğu'da süren bü
yük ününü hekimliğine borçludur42. Araplann Galen'i diye isimlendirilen, hem tıp ve 
hem de felsefe alanında ünü yayılan Razi'nin43, hekimliği fılozofluğuna üstün olarak gö
rüldüğünden, "filozof tabip" olarak değil, "tabip fılozof,' olarak nitelendirilrniştif44. Zi
ra o, Yunan, Hint, Fars ve İslam tıbbını öğrenerek Galen'den soma çok az sayıda heki
me nasip olacak derecede tıp bilgisine sahip olmuştur. Tıptaki bu otorite ve üstünlüğün
den dolayı İslam dünyasının en büyük hekimlerinden biri kabul edilen Razi, tıp sahasın
da birçok yeniliğin öncüsü olmuş ve Rey ile Bağdat'taki hastanelerde başhekimlik yap-

40) Biıilnl, Asaru'l-Bakıye, 3; Blrı1nl, The Cronology, 2. 
41) Biıilnl, Ma li'l-Hind, 190; Blrı1nl, lndıa, I, 378-379. Birı1nl'de, yasalılık 1 kanılniyet fikri, döngüsel 

tarih anlayışı ve İbn Haldun ile mukayesesİ için aynca bkz. A. Duman, Biruni ve Tarihçiliği, 269-
273. 

42) Bkz. İbn Nedim, el-Fihrist, tik. İbrahlm Ramazan, Beyrut 1415/1994, 438; Mehmet Bayraktar, Is
lam'da BilifT! ve Teknoloji Tarihi, Ankard 1985, 172; Macit Falıri, islam Felsefesi Tarihi, çev. Ka
sım Turhan, Ist. 1987, 80; Abdurrahman Bedevi, "Muhammed b. Zekeriya er-Razi, çev. Osman Bi
len, islam Düşüncesi Tarihi, I-IV, Ed. M.M. Şerif, İst. 1990, II, 63. 

43) İbn Nedim, 438. 
44) Hüseyin Karaman, Bir Biyografi Denemesi: Ebu Bekir er-Razi, Çorum ilahiyat Fakültesi Dergisi, 

2004/2, c. III, sayı: 6, 101. 
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ınıştır45. İşte bütün bu üstün özelliklerinden ötürü BatıWar en eski dönemlerden beri 
onun eserleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Nitekim mevcut eserlerinin hemen hemen 
hepsi Latinceye çevrildiği gibi, özellikle tıp alanında yazdığı "el-Hav!" adlı ansiklope
di46 17. yüzyıla kadar en önemli başvuru kaynağı olmuştur. Aynı sebeple olsa gerek, Ra
zi' nin eserlerinin bibliyografyasını sistematik ve tematik bir tasnife tutarak ilk defa ele 
alan büyük bilgin Bllil.ni bahis konusu edeceğimiz bu _risalesinde ona, diğer yönlerine de 
zaman zaman temas etmekle beraber, temel olarak tabipliği noktasından bakmaktadır. 

Razl'nin, Bllil.n! gibi, çok yüksek bir olasılıkla Türk olduğu anlaşılmaktadır. Zira, 
Rey 'de yaşayan İskit Türklerinden olduğunu savunanların görüşü, İranlı olduğunu savu
nanlara göre daha mantıklı ve kabul edilebilir gözükmektedif47. Aynı şekilde Bllil.ni'nin 
de Türk olduğunu ileri sürerrlerin görüşlerini daha tutarlı buıffiaktayız48. 

Ebu Bekir er-Razi'nin tıp, tabii bilimler, matematik, mantık, astronomi, felsefe, din, 
gramer, müzik, fizik, metafizik, kimya, sim ya, ilahiyat, ahlak vb. ilimlerle ilgilenip eser
ler verdiği görülmektedir. ilgilendiği ve bazılarında zirveye ulaştığı bu bilimler onun bi
lim adamlığı derecesini de ortaya koymaktadır. 

Gençliğinde kimyayla uğraşması neticesinde gözünde rahatsızlıklar ortaya çıkan ve 
hayatının sonlarına doğru görme özelliğini tamamen kaybeden Razi, 313/925 tarihinde, 
aynı zamanda doğduğu şehir olan ve bugün Talıran'la birleşmiş Rey'de vefat etrniştif49. 

Risalenin Değerlendirmesi 
Bllil.nl'nin "Risille li'l-Bfrunf.fi Fihristi Kütübi Muhammed b. Zekeriya er-Rilzf" ad

lı risalesini, Leiden'de eşsiz bir yazma içerisinde bulan Paul Kraus ilk defa neşretrniş50; 
Julius Ruskada "al-Bfruni als Qualle fiir das Leben und die Schriften al-Rilzf's" (Ra
Zı' nin Hayatı ve Eserleri İçin Bir Kaynak Olarak Bllil.nl) adıyla, Razi'yle doğrudan ilgi
li kısımları Almanca'ya çevirmiş ve değerlendirmelerde bulunmuştur51. Henüz Türkçe 
bir çevirisi bulunmayan bu önemli risaleyi, Farsçaya çevirerek Arapçasıyla birlikte neş
reden Dr. Mehdi Muhakkık'ın, Fihrist-i Ki tabha-yı Razi ve NameM-yı Kitabhfi-yı Biru
ni (Tahran 1366, ss. 1-42), adlı tashlh, neşr ve talikinden Arapçasını esas alarak Türkçe
ye çevirdik ve tarihçilik açısından ifade ettiği önemi göz önünde bulundurarak kısa bir 
değerlendirmesini yaptık. Çeviri kısmına, metnin ahengini bozmadan daha iyi anlaşıl
masını sağlamak düşüncesiyle dipnottarla açıklamalarda bulunduk. Aynca, değerlendir-

45) Fahri, 80; Karaman, 109-110. 
46) Bayraktar, 172; Fahri, 81; Alainde Libera, Ortaçağ Felsefesi, İst. 2005, 107. 
47) Bu konuda geniş bilgi için bkz. İbn Kuteybe, Ebı1 Muhammed Abdullilh b. Müslirn ed-Dlneveri (ö: 

276/889)., Te'vilu Muhtf!lifi'l-Hadls, çev. Hayri Kırbaşoğ!u, İst. 1979, 432; Sigrid Hunke, Avru
pa'nın Uzerine Doğan Islam Güneşi, çev. Servet Zengin, lst. 1972, 163; Karaman, 104. 

48) Geniş bilgi için bkz. A. Duman, Birimi ve Tarihçifiğ i, 22-32. 
49) Fahri, 80. 
50) Ebı1 Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Birı1ni, "Risll.le li'I-Birı1ni fi Filırist Kutub Muhammed b. Ze

keriya er-Razi", nşr. Paul Kraus, Paris 1936; (Aynca,/s/amic Medicine, Ed. Fuat Sezgin, Institute 
for the History of Arabic Islami c Science, Frankfurt 1996, vol. 25, ss. 266-320). 

51) İnternet üzerinden ulaşmış olduğumuz yazsısında J. Ruska, haklı olarak kendini Razi ilgilendirdiği 
için sadece doğrudan onun hayatı ve eserleriyle ilgili kısmı Almanca'ya çevirmiş, risll.lenin genel 
tıp tarihi, tarihçilik ve tarih felsefesiyle ilgili kısırnlannı çevirmemiş ve yazısına alrnamıştır. Bkz. 
http:/ /www.jstor.org. 
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me kısmındaki alıntılann çevirideki asıl kısımdan kontrolünde kolaylık sağlamak ama
cıyla çeviri metninin paragraftanın (Pl, P2 ... )şeklinde numaralandırdık. 

Biriim, RaZı'nin yaşarnı ve eserleriyle ilgili olarak yazmış olduğu bu risalede, tıp 56, 
doğa bilimleri 33, mantık 7, matematik ve astronomi 10, felsefe 17, yorumlar, özetler ve 
kısaltmal~ 7, metafizik 6, ilahiyat 14, kimya 22, küfriyat 2 ve çeşitli konulara ait 10 ki
tap olmak üzere toplam 184 eserini kaydetmektedir. es-Siretü'l-Felsefiyye adlı eserini 
yazdığı ana kadar 200 kitap telif ettiğini kendi ifadesinden veren Karaman'ın belirttiği
ne göre52 Razi'nin eserleri ve yaşarnı konusunda en kapsamlı çalışmayı Dr. Malımut 
Necmabadi, Şerh-i Hall ve Makam-ı Muhammed Zekeriya-yı Razf, (Talıran 1318), adlı 
çalışmasıyla yapmıştır. Zira o, İbn Nedim'in el-Fihrist'inde53, İbn Ebi Useybi'a'nın 
Uyunu'l-Enba fi Tabakati'l-Etıbbii'sında, İbnu'l-Kıftl'nin İhbaru'l-Ulema bi Ahbiirrz
Hukema'sında ve Biriilli'nin Risale li'l-Bfrunifi Fihristi Kutubi Muhammed b. Zekeriya 
er-Razf adlı Risale'sinde yer alan kitap isimlerini karşılaştırıp tekrarlan çıkarmak sure
tiyle hazırladığı listede Razi'ye ait olduğu iddia edilen 264 eseri aynntılı bir biçimde ta
nıtrnıştır. Böylece, tıp alanında llO, doğa bilimleri 50, mantık 9, matematik ve astrono
mi ll, felsefe 19, metafizik 9, ilahiyat 17, kimya 14 ve çeşitli konulara ait 25 kitap ve
ya risrue olduğu görülmektedir. 

Blriim, adı geçen nsalesinde Razi'nin eserlerinden başka kendi çalışmalan ve eser 
verdiği alanlar hakkında da aynntılı bilgiler vermektedir. Risalenin çeviri kısmında ken
di eserlerinin bibliyografyasıyla ilgili aynntılı bilgi olduğu için burada sadece işaret et
mekle yetinilmiştir. 

Sunduğu diğer bilgilerin yanında, özellikle tarihçilik açısından son derece önemli sa
yılabilecek risalenin değerlendirilmesine gelince: 

Günümüz standartlannda tam bir bilim adamı olarak Blriim, efsaneyle bilimin çoğu 
okuryazarlar tarafından ayırt edilemediği dönemlerde bilimsel esaslara göre işlemesi ge
reken gerçek tıp ilminin, efsaneleştirilmiş olan kısmıyla aynştınlmasına çalışır. Nitekim 
nsalesinin hemen başında bilimsel tıp ilminin esasianın koyan Eski Yunan hekimlerinin 
bıraktıklan eserlerin ve tıbbi uygulamalannın değil de heykellerini ve bunlann bulundu
ğu yerleri ziyaret etmenin iyileşrnek için yeterli olacağı humfesine yol açtığını belirte
rek, tıp tarihiyle ilgili geçmişe ait malzemeyi eleştiriye tabi tutar. Aynı şekilde o, hekim
ler tarihi ile ilgili "Kitabu Tarfhi'l-Etıbba"yı yazan ve babası gibi ünlü bir doktor olan 
İshak b. Huneyn'in bu eserinin içine, doğruluğu tıp otoritelerince onaylanınarnış ve test 
edilmemiş, dolayısıyla bilimsel olmayan hurafelerin girdiğini ve böylece kıymetini kay
bettiğini belirtmektedir. Risruesinin ilerleyen kısımlarında tabipler tarihinden ve diğer 
hususlardan bahsederken de eleştiriye, gözleme ve araştırmaya önem veren Blriinl, ken
disinin İshak'tan farklı olarak yeni bir yöntem izlediğini belirtir ki bu, efsane ve hurafe
lerden anndınlmış bilimsel metottan başkası değildir. (Bkz. Pl, P2) 

Blriinl, bazı düşünceleriyle İslam inancına aykın düşmesi sebebiyle çok keskin bir 
muhalefete maruz kaldığını belirttiği Razi'nin muhaliflerinden zarar görme olasılığı 
yüksek olması ve katılmadığı görüşleri bulunmasına rağmen, onun tıptaki otoritesini 
52) Karaman, 121-122. Aynca bkz. Fahri, 80-81. 
53) İbn Nedim, 361-364. 
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onaylamaktan çekinmez ve bazı görüşlerinden etkilendiğini de itiraf eder. Aynca, otori
te olduğu konularda hakkını teslim etmekten geri durmadığı gibi, yılnıış yaptığım düşün
düğü noktalarda da onu açıkça tenkit eder. (Bkz. P2) 

Blrfini, "bir konuyu araştınrken sadece o konuyla ilgilenrnek ve bahsedilen hususla
n konuyla ilgisi olduğu için gündeme getirmek" şeklinde özetleyebileceğiıniz ve günü
müz bilimsel çalışmalarında dikkat gösterilen bir kuralı, ele aldığımız bu nsalesinde 
özenle uygular. Bu kısa yazısımn iki yerinde bu billinsel kurala atıfta bulunur. Birinci 
olarak, Razi'nin genel felsefesi gereği Allah ile insan arasındaki her türlü aracıyı kabul 
etmemesi şeklindeki İslam inancına aykın ve peygamberlik akldesini inkar düşüncesine 
Blrfini, bu risruesi o konuya dair olmadığı için bilimsel bir tutumla sadece göndermede 
bulunarak geçiştirir ve konuyu dağıtmaz. (Bkz. P2( İkinci olarak medeniyetlerin yükse
lişi ve düşüşüyle ilgili döngüsel tarih anlayışını anlattığı yerde "Hintlilerin, insanların 
uğrayacağı çeşitli döngüler/e ilgili görüşleri vardır. So ndan, başlangıç noktasına dönüş
le ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Ancak, burası onların anlatılacağı ve açıklana
cağı yer değildir" diyerek konuyu dağıtmadan hemen asıl konusuna döner. Nitekim Hint 
döngüleri(devirleri)yle ilgili gerekli açıklamaları Tahkfku ma li'l-Hind adlı eserinde ge
nişçe ele almıştır54. (Bkz. P9) 

Bfrı1nf, konuları ve olayları yeri geldikçe Kur'an ayetleri ve Hadfs-i Şerifler ışığında 
değerlendirir. Bundan onun Kur'an ve Hadis kültürüne vakıf olduğunu anlamaktayız. 
(Bkz. P2, P9) 

Bfrı1nf, Razi'nin görüşlerini oluştururken esas aldığı kaynaklara büyük bir hırs ve ça
bayla ulaşır. Dolayısıyla, sadece onun verdiği bilgilerle yetinrne yoluna gitmeyerek sko
lastik bir tutum takınrnaz. Kaynaklardaki bilgileri bizzat kendisi yeniden gözden geçirir 
ve Razi'nin ulaştığı sonuçlara ulaşmaz. Aynca, bilgilerin ana kaynağından elde edilme
sine önem verir. Ana kaynakların bulunmadığı yerde birinci elden ya da ikinci elden kay
nakları kullamr, ancak bunların ana kaynak kadar güvenilir olamayacağına da vurgu ya
par. (Bkz. P2) Nitekim o, genel bilimsel yaşantısında da doğrudan kaynaklara ulaşınaya 
büyük önem vermiştir. Örneğin Hint bilimsel astronornisine doğrudan ulaşrmştır. O, pek 
çok İslam bilgininden farklı olarak Sanskritçe, Grekçe ve tabii ki Arapça, Farsça ve 
Türkçe, hatta Süryanice bilmesi sayesinde, astronorni vb. bilimlerde iyi bir sentezci ol
duğu gibi55, aynı özelliğini sosyal bilimlerde de göstererek hem Grek ve hem de Hint 
kültürleri arasında iyi bir sı<ntezde bulunmuştur. 

G~nel olarak tabipler tarihiyle ve özel olarak da Razi'nin yaşarnı ve eserleriyle ilgili 
. bu nsalesinde bir tarihçi sıfatıyla Blrfini, biyografı yazarlığında günümüz tarihçiliğinde 
de önem verilen bir noktaya dikkat eder. O da, yaşamöyküsü ele alınan kişinin başına ge
len olayların onun davranışlarını ve dolayısıyla yaşarnını yönlendirmesidir. Bu sebeple, 
Razi'nin yaşarnını anlattığı yerde, onun başından geçen çeşitli olayların daha sonraki ha
yatının yönünü belirlediğine işaret eder. (Bkz. P3) 

54) Birilni, Ebii Reyhan Muhammed b. Ahmed, Tahkiku Mô.li'l-Hind, thk. C. Edvard Sachau, Ed. Fu
ad Sezgin, Frankfurt 1993, 189-193,203 vd; Birı1ni, Alberuni's lndia, Trans. and Edit Edvard Sac
hau, London 1910, 378-385. 

55) Islam _Bilim Tarihi, Komisyon, Ed. Raşid Rüşdi, çev. Habib Türker-Cemile İ par, Ed. Mehmet Dal
kılıç, Ist. 2006, 81. 
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Birfini, bilimsel araştırmalarda her zaman tek bir doğrunun olmadığının farkında olup 
tartışmalı konulann bulunduğunun bilincindedir. Nitekim bilimlerin 1 zanaatlann ortaya çı
kışıyla ilgili farklı görüşleri esaslı bir şekilde tartışması bunun göstergesidir. (Bkz. P4, P9) 

Blrfini, Hint kültüründe var olan "tenasüh"ü farklı bir boyuttan ele alır. Ona göre ger
çek "tenasüh", geçmiş nesillerden geleceğe elenerek ve süzülerek, geliştirilerek ve de
ğiştirilerek nakledilen kesintisiz bilgi mirasıdır. (Bkz. P4) 

isıarnı tarilı yazımında başlangıçtan beri çok önem verilen zaman boyutu, dünü bu
günden ayırma anlamında tarih bilincinin gelişmesine katkıda bulunmasına rağmen ge
nellikle değişimi açıklayan bir kavram olarak görülmemiştir56. Birfini'nin yaşadığı dö
neme geldiğimizde ise, hem bir doğa bilimeisi ve hem de sosyal bilimci sıfatıyla onun 
her iki açıdan zaman ve mekan konusunda açık bir düşüneeye ve berrak bir zihne sahip 
olduğunu görürüz. Ona göre zaman, insaniann ömürlerinin ortaya çıktığı ve eserlerinin 
bir nesilden diğerine intikal ettiği, böylece beşeri birikim açısından içinde gelişimin ve 
değişimin sağlandığı bir süreçtir. Mekanı ise o, her türlü ve çok sayıda olayın aynı anda 
ortaya çıktığı sahne 1 zemin ve her türlü bilginin biriktiği kap olarak değerlendirir. Böy
lece onun, modem tarih biliminin temel iki kavramı olan zaman (nerede) ve mekan (ne 
zaman) bilineine sahip olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz. P4) 

Bu sebeple Birfini, tarihsel olayiann güvenilir bir şekilde ortaya konulmasının vuku 
bulduklan dönemin veya zaman diliminin bilinmesine bağlı olduğunun da farkındadır. 
Bizzat kendisi, tarihsel olayları anlatırken bu kurala uyar ve çalışmasında uygular. Eğer 
tarihsel bir olayın gerçekliğinin ortaya çıkanlmasında ve anlaşılınasında aşılamayacak 
zorluklar varsabunlan açıkça belirtir. Tarihsel olaylan ciddi bir tenkite tabi tutarak, ona 
göre gerçekliği olmayanlan ayıklar. Aynı şekilde o, haberleri kronolojik açıdan da bilirn
sel bir kritiğe tabi tutar. Bir olayın kronolojik olarak gerçekliğinin tespitinde iyi bilinen 
birtakım önemli olayiann tarihlerini, çeşitli rivayetlerde gelen olayiann vuku buldukla
n söylenen tarihleriyle mukayese eder ve tutarsızlıklan ortaya koyar. Böylece karşılaş
tırmalı bilimsel metodu kullanır. Nitekim tıp tarihiyle ilgili yapmış olduğu tahlil ve mu
kayeselerinde şu sonuca ulaşır: 

" ... Görüldüğü gibi bu tarihler birbirini tamamlamamaktadır .... Bütün bunlar, İs
lıiik'ın, 'Calinus'un ölümünden hicretin 290. senesine kadar 815 yıl geçmiştir' şeklinde
ki görüşüne dayanır. İnsan buna nasıl güvensin ve kalbi nasıl tatmin olsun? ... Eğer Ca
linus'un ölüm tarihi için başka bir kanıt bulamazsak, tabip/er tarihi karanlıklar içinde 
kalır." (Bkz. P5, P6) 

Blrfini, herhangi bir olayın aydınlatılınası ya da bilginin anlaşılabilmesi için tarihsel 
ve bilgisel değeri olan her türlü belgeyi kullanır. Öyle ki kültürler ve medeniyetler arası 
karşılaştırmalar yapmak suretiyle, birbirleriyle irtibatlandınlarak daha iyi anlaşılabilecek 
olaylar arasında bağlantılar kurmaya önem verir. Örneğin, tıp ilminin kurucusu kabul 
edilen Askallbus57 hakkında Yunanlılann anlattıklannı; Hint kültürü ve akldesinde var 
olan bir inanışla ilişkilendirir. (Bkz. P7) 

56) Kasım Şulul, "İsliim Düşüncesinde Tarih Felsefesi", Divan ilmi Araştırmalar, 200112, S. ll, 105. 
57) Yunanca Asklepios olazak yazılır. Kısaca, Eski Yunanlılann hekimlik Tanrısı olazak bilinir. Bkz. 

Gelişim Haclıette Alfabetik Genel Kiiltiir Ansiklopedisi, Komisyon, İst. 1993, I, 282; Meydan La-
rousse Biiyiik Liigat ve Ansiklopedi, Komisyon, İst. 1969, I, 731. · 
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Ne gariptir ki Batılılar, İbn Haldun'a kadar: tarih felsefesiyle uğraşan, tarihsel olayla
n eleştirel bir şekilde ele alan bilim adamlannın Müslümanlar arasından çıkmadığıru ile
ri sürerler. Bu sebeple onlar tarafından, İslam dünyasında tarih biliminin ve tarih felse
fesinin sistematik ilk düşünürünün İbn Haldun olduğu genellikle kabul edilir. Halbuki 
ondan çok önceleri zikredilen konularda bu düşünce seviyesine yakın bir tarzda görüş
lerini ifade eden Mesfidl gibi İslam tarihçileri bulunmaktadır58. Ancak özellikle, hem bi
limsel/ eleştirel tarihçilik ve hem de tarih felsefesi açısından, İbn Haldun'dan yaklaşık 
3,5 asır önce yaşamış olan Birfiili'nin tarihçilik ve filozofluk sıfatıyla nitelendirilmesi 
çok daha doğru olsa gerektir. Çünkü tarih felsefesi açısından İbn Haldun' daki milletie
rin ve medeniyetlerin var oluş ve yok oluşuyla ilgili "döngüsel" (devri, çevrimsel, daire
sel) tarih anlayışının açık ifadelerini Blrfinl'de görmek mümkün olduğu gibi, yukanda. 
ifade edildiği üzere Blrfinl tarihçilik mesleğinde de günümüzdeki tarihçilik anlayışı açı
sından söylemek gerekirse kelimenin gerçek anlamıyla mükemmel bir modem tarihçidir. 

"Milletler 1 medeniyetler için tıpkı insanların ölümü gibi yok oluşa benzeyen çeşitli 
haller ortaya çıkar. Topyekun yok olmasa da yeryüzü imardan boş kalır ve harap olur. 
Sonra, onların kaZıntılarmdan yeniden ortaya çıkar. Onların durumları kabaca düşünül
düğünde, en az ihtiyaç içinde oldukları başlangıç dönemine benzer. Sayıları ve sosyal
leşmeleri (uygarlaşmaları) arttıkça ihtiyaçları da artar. Onlar arasında sanatlar 1 zana
atlar belirmeye başlar. Günler geçtikçe gelişir ve zirveye ulaşıncaya kadar kompleks ha
le gelir. Zirveden sonra, düşüş (çöküş) başlar. Fiil halindeki durum, kuvveye dönüşünce
ye kadar olaylar birbirini izler. Nasıl olursa olsun milletler (medeniyetler) için bu du
rum döngüseldir. Bütün çevrimleri değil de bir tek döngüyil al. Durumun, alemin sonra
dan yaratıldığını söyleyenierin görüşlerine aykırı olmadığım göreceksin. Hintlilerin, in
sanların uğrayacağı çeşitli döngülerle ilgili görüşleri bulunmaktadır. Sondan, başlangıç 
noktasına dönüşle ilgili çeşitli görüşler vardır. Ancak, burası onların anlatılacağı ve 
açıklanacağı yer değildir", şeklindeki görüşleriyle Blrfini, tarih felsefesi, tarihselitop
lumsal alan ve uygarlık açısından çok önemli tespitlerde bulunmuştur. (Bkz. P9) 

1332 (Tunus) - 1406 (Kahire) yıllan arasında yaşamış olan İbn Haldun'un ortaçağ 
için olduğu kadar, 18. yüzyıl başianna dek Yeniçağ için bile istisna oluşturan bir tarih fi
lozofu olarak karşımıza çıktığını söylemek, Batı dünyasındaki tarih düşüncesi açısından 
doğru olabilir, ama, kanaatimizce Müslümanlardaki tarih düşüncesi açısından yanlış
tır59. Zira Blrfinl, Batılılardan .kimine göre halefi olmadığı gibi selefi de olmayan60, ki
mine göre ise gerek İslam dünyasında ve gerekse Batı'da beş asır boyunca hak ettiği iti
ban göremediği halde ümmetsiz bir peygamber gibi asnmıza dek hep ayakta kalan61 ve 
semasının tek yıldızı olarak sembolleştirilen İbn Haldun' dan 350 sene önce hemen he
men aynı fikirleri ortaya koymuştur. Barthold'un da haklı olarak sorduğu gibi, İbn Hal-

58) Bkz. Şulul, Il O- ll 1. Mesildi'nin bu özelliğinden dolayı, tarihçiliği çeşitli ~tırınalara konu olmuş 
ve olmaktadır. Nitekim, Ali Hatalnuş, Mesudl ve Tarihçiliği, (AUSBE., Ankara 1998, Basılmanuş 
Yüksek Lisans Tezi), yaptığı gibi, Cesim Avcı da, aynı müellifin tarihçiliğini çalışmaktadır. 

59) Karşı görüşler için bkz. Özlem, Tarih Felsefesi, 28. 
60) T.J. de Boer, lslfımda Felsefe Tarihi, çev. Yaşar Kutluay, İst. 2001,248. 
61) Charles Issawı, AnArab Plıılosoplıy Of Hıstory, Pnnceton 1987, 25), Neşet Toku, ilm-i U mr/in-İbn 

Haldun'da Toplum Bilimsel Düşünce, 2. Baskı, Van 2000, 19'dan naklen. 
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dun 'un düşünce dünyasını ve teorilerini şekillendiren bilginler ve kitaplar hangileridir? 
Daha doğrusu onun nazariyeleri hangi iilimlerin ve kitapların etkisiyle meydana gelmiş~ 
tir? Barthold, bunların h~nüz bilinmediğini söylüyo:ı-62. Z, K. Ugan ise İbn Haldun'un 
hikmet, felsefe ve sosyal bilirnlerle ilişkili birçok eseri dikkatle incelemiş olduğunu, bu 
sebeple İbn Sina ve Aristo gibi sosyal bilimler sahasında pek çok büyük bilginden isti
fade etmi{ olabileceğini belirtir63. Bize göre bunların en önde gelenlerinden birisi de Bi
rfini olsa gerektiJ:M. 

Böylece, "doğma, büyüme, gelişme, çözülme ve yok oluş, tıpkı tek tek insanlar gibi 
her uygarlığın kaderidir. Her toplumun geçmek zorunda olduğu bu aşamalar döngüsel 
(devri, çevrimsel) süreç içinde kendini gösterirler ve her biri için kaçınılmazdır. .. " şeklin
deki tarilisel alandaki yasalılık düşünceleri, İbn Haldun'da kendisi tarafından kurulan "ye
ni bir bilim"in konusu edilip aynntısıyla ele alındığı gibi65, gerçekte bunlar fazla aynntı
lı değil, ancak düşünce çilesi çekilmiş ve içselleştirilmiş ve hatta kavramsallaştınlmış bir 
biçimde sistematik olarak Birfinl' de mevcut olup zengin ve önemli bir düşünsel miras ola
rak halefierine bırakılmıştır. Bu halefierden birinin de İbn Haldun olması muhtemeldir. 

Öte yandan, bize göre Birfini, "iilemin ezeli olmayıp sonradan yaratıldığına" işaret 
ettiğinibelirttiği "döngüsel tarih anlayışının" İslam teolojisine aykırı olmadığını da zırn
nen ifade etmiştir. Hiilbuki Batılılarca ve genellikle bilgi kaynaklan Batılı olanlarca An
tikçağdaki döngüsel tarih anlayışı yerine, Ortaçağda öncelikle Yahudi ve Hıristiyan inan
cında var olduğu bilinen ve İslfuniyet' e de uygun olduğu söylenen "çizgisel tarih" anla
yışının hakim olduğu söyleni:ı-66. 

Buna rağmen biz, Biruru ve İbn Haldun gibi hem İslam teolojisinde ve hem de sos
yal ve doğal bilimlerde zirvede yer alan iki düşünürün, İslam anlayışına aykın ve özel
likle de din dışı olabilecek bir tarih felsefesinin peşinde olacaklannı düşünmüyoruz. 
Çünkü yukanda belirttiğimiz gibi Birfini, döngüsel tarih anlayışını, illemin ezeli değil, 
sonlu olduğunun bir kanıtı olarak ileri sürer. Buna göre, İbn Haldun'un da savunduğu 
döngüsel tarih felsefesini "dindışı" bir felsefe olarak değerlendirmek ve "resmi-orto
doks" İslam anlayışıyla bağdaşmadığını söylemek67, ne kadar doğrudur?68 Zira döngü-
62) W. Barthold, İslam Medeniyeri Tarihi, 6. Basım, Ankara 1984, 39. Ayrıca bkz. ve krş. Togan, 157 vd. 
63) İbn Haldun, Mukaddime, çev. Ugan, I, VI. 
64) Zira, İbn Haldun'un öncesiz ve sonrasız olarak değerlendirilmesinin düşünce tarihinde bir sıçrama 

olarak yo~mlanması gibi yanlış bir varsayıma yol açtığı, haklı olarak belirtilmektedir. Bkz. Yavuz 
Yıldırım, "Ibn Haldun ve Tarih Metodolojisi" http://www.bisav.org.tr/yayinlarlbulten_makale_ de
Uty. cfm?makaleld=178&yayin_ sayi=20 (lO Şubat 2006) 

65) İbn Haldun, Abdurrahman b. M,.uhammed, Unvanu'l-İber ve Divanu'l-Mübtede ve'l-Haber fi Tari
hi'l-Arab ve'lcBerber ve men fı.saralıum ... , I-VIII, Neşr. ve Haz. Halil Şehadı:-Süheyl Zekkar, II. 
Baskı, 1408/1981, I, 213-215; lbn. Haldun, Mukaddime, çev. Ugan, I, 426-436; Ibn Haldun, Mukad
dime, I-II, çev. Süleman Uludağ, lst. 1982, I, 505-508; Ozlem, 31. 

66) Doğan Özlem'in, tıpkı İslam tarifıçifiği hakkındaki düşünceleri gibi, İslam'ın tarihfelsefesi hakkın
daki göri!şleri de, büyük ö!çüde Batılı filozoflam dayanmaktadır. Bu sebeple yanlışlar içermektedir. 
Nitekim Ibn Haldun gibi, lslam'ı iyi bilen bir fılozofu bir taraftan zirveye koyarken, diğer taraftan 
onun döngüsel tarih anlayışıru savunarak İslam'da var olduğu söylenen çizgisel tarih anlayışına ay
!arı davrandığını ve dolayısıyla İslam tarih teolojisine aykırı tutum takındığıru söyl.ı:mek, bize göre 
lbn Haldun gibi bir deha söz konusu olunca, paradoks olarak görünmektedir. Bkz. Ozlem, 27-32. 

67) Özlem, 32. 
68) Bize göre, değişim ve birikim fikrine bahis konusu ettiğimiz bu nsalesinde açık olduğiınu gördü

ğümüz Birilni, tam bir döngünün yaşandığı tarihsel anlayıştan çok, gittikçe büyüyen 1 genişleyen 
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sel tarih anlayışımn İslam anlayışına niçin aykın olduğu ya da İslam'ın neden çizgisel 
tarih anlayışına uygun olduğu veyahut her ikisine de uygun olabilirliği sorunu, üzerinde 
derinlemesine araştırma yapılmış bir konu değildir. Bu sebeple, İslam düşünürlerinin 
eserleri, tarih metafiziği ve felsefesi açısından ele alındığı takdirde, İslam'da tarih dü
şüncesiyle ilgili bunun gibi birçok hususun aydınlatılacağında kuşku yoktıır. 

Yukarıda alıntıda bulunduğumuz metnindeki ilginç diğer bir husus da, Biruru'nin 
döngüsel tarih anlayışı konusunda sadece Eski Yunan düşüncesinden değil -onun Grek
lerin döngüsel tarih anlayışından haberdar olduğuna işaret edebilecek metııini, hayatını 
anlatırken vermiştik-, bilakis asıl olarak Hint kültürü ve düşüncesinden beslendiğini ima 
etmesidir. Dolayısıyla o bizi, döngüsel tarih felsefesinde sadece Eski Yunanlı filozofla
nu önceliğe sahip olınadığım düşünmeye de sevk etmektedir. Zira Antikçağ'da Grekler
de var olduğu bilinen "döngüsel tarih" anlayışımn69, eskiden beri ve belki de Grekler-

. den önce, Hint yaşam felsefesinde ve düşüncesinde mevcudiyetini ve bu düşüncenin kö
kenlerinin muhtemelen Hindistan olduğunu düşünmek bile mümkündür. 

Öte yandan alıntıladığıınız metinde de görüİdüğü üzere ilimierin ve sanatıann 1 za
naatlann gelişmesinin sosyal ve medeıll hayatın gelişmesine bağlı olduğu gibi, İbn Hal
dun tarafından iyice belirginleştirilen 70 pek çok görüşün ve bilimsel hususun çeşitli ya
zılanna dağılmış bir şekilde B:i:rfinl'de var olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle 
İbn Haldun tarafından kurulan ve g~nel olarak insaniann uygarlık serüvenini, yeryüzü
nü nasılimar ettiklerini vb. hususlaıi. kendine konu edinen "yeni bilim Umriin"Ia71 aynı 
kökenden gelen "fmiir ve ta'mfr" lafızlan, "dünyamn bayındır hale getirilınesi" ve "in
san uygarlaşması" anlarİunda Biriini'nin yukanda alıntıladığıınız ve hemen aşağıda alın
tılayacağıınız metııinde aşağı yukarİ benzer anlamda· geçmektedir. Zira imilr, ta'mir ve 
umriin kelimelerinin hepsinin kökeni Arapça "'a-me-ra" fiilidir. İbn Haldun "umriin"ı 
kullanırken, Biriini aynı kökten gelen ve hemen hemen aym anlamlan kapsayan "imiir 
ve ta'mir" türevini kullanır. (Bkz; P8, P9) 

Bunun yanında, modem döneınierde medeniyetlerin ortaya çıkışı ve çöküşüyle ya
kından ilgilenen ünlü İngiliz tarihçisi A. J. Toynbee'de var olduğunu bildiğimiz "mey
dan okuina-tepki teorisi", bir başka deyişle, "karşılaşma- çatışma- rekabet -yaratma" 
diyebileceğimiz husus 72 B:i:riln!' nin düşüncelerinde de benzerlik ve farklılıklanyla mev
cuttur. Nitekim o bu konuda şöyle der: "Ümmetler arasında mizaçlar, gayretler ve çalış
malar noktasında, sebebi Allalı :Zn seçilmiş kullarına (Toynbee, bunlara: elit ve yaratıcı 
kişiler der) yardımı ve onlar vasıtasıyla dünyayı marnur hale getirtme olan çok açık re
kabet vardır". (Bkz. P8) Görüldüğü gibi B:i:riin!, bu rekabetin kaynağının insan var olu-

ve dönerek uzanan sarmali helozonik yay şeklindeki bir döngüsel tarih anlayışına sahip görünmek
tedir. 

69) Antikçağ'ın döngüsel tarih anlayışı hakkında bkz. Özlem, 19-20. 
70) İbn Haldun, çev. Ugan, I, XXII. 
71) i_bn Haldun'u~ kurduğunu söylediği "yeni bilim Umril.n"nın ne olduğuyla ilgili b~: Neşet Toku, 

Ilm-i Umrfın-lbn Haldun 'da Toplum Bilimsel Diişiince, II. Baskı, Van 2000, 95-157; Ozlem, 27-33. 
72) Bilindiği gibi ünlü İngiliz tarihçisi Toynbee'ye göre, uygarlıkların doğuşu, gelişimi ve nihayet ölü

mü, "meydan okuma-tepki" diyalektiği içinde olur. Düşünür bunu, A Study of History adlı ünlü ese
rinde dini-mitolojik verilerle.ömeklendirerek gı:,niş bir şekilde izah eder. Geniş bilgi için bkz. Ar
nold Toynbee, Tarih Bilinci, Ist. 1978, 79-153; Ozlem, 162. 

l 
ı 
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şuyla ilgili ve ilahi olduğunu belirtir. Böylece o, "Orasının (yeryüzünün) fmô.rıyla sizi 
görevlendiren odur"73 ayetinde açıkça belirtildiği gibi, dünyanın imanna ve bayındır ha
le getirilmesine yönelik ilahi hikmet gereği sürekli rekabet ve yanş halindeki milletierin 
ve medeniyetlerin, birikiınin, değişimin, gelişimin ve yenilenmenin aracı olduklarını be
lirterek Müslüman düşünürlerde Batılılarca bulunmadığı ifade edilen "değişim" kavra
mını belirğin bir şekilde ortaya koyar. Bunun yanında, medeniyetlerin kurulması, geliş
mesi ve yıkılmasıyla ilgilenıiıesi yönüyle de o, İbn Haldun ve Toynbee gibi bir "mede
niyet kuramcısı" konumundadır. 

Blıı1nl'nin büyüklüğü ve onu sosyal bilimlerin büyük teorisyeni İbn Haldun'dan 
farklı kılan en önemli yönlerinden biri, koymuş olduğu bilimsel ve özellikle bizi ilgilen
diren yönüyle tarih yazımı kurallanna kendi yazdıklannda uyduğunun örneklerini hem 
ele aldığımız bu nsalesinde ve hem de çeşitli çalışmalannda ortaya koymuş olmasıdır74. 
İbn Haldun'un ise, kendini en tanınmış bilim adamlanndan biri kılan ve "Unvô.nu'l
İber" adlı 7 ciltlik tarih eserinin75 ünlü "Mukaddime"sinde koymuş olduğu tarili yazı
mı kurallanın uygulamada yeterince başanlı olamadığı belirtilmektedir76. 

Sonuç olarak, yukanda ifade etmeye çalıştığımız üzere, doğa bilimleri alanında çok 
büyük bir bilim adamı olduğu iyi bilinen Blrfinl'nin, sosyal bilimler alanında da ve özel
likle de tarili alanında çığır açıcı seviyede görüşler ortaya koyduğu teslim edilmelidir. 
Kanaatimizce İbn Haldun gibi büyük bir bilim adamının ortaya koyduğu son derece dik
kat çekici konularda, ona öncülük edebilecek görüşlere sahip olduğunun kabulü, İbn 
Haldun'un büyüklüğünü etkilerneyeceği gibi, İslam'da tarih ve genel olarak sosyal bi
limler düşüncesi, metafiziği ve felsefesi alanındaki düşünsel gelişmeyi kronolojik olarak 
takip etmeyi de kolaylaştıracaktır. 

Aynca bu ki büyük bilginin "döngüsel tarili" felsefelerini savunuyor olmalan, "çiz
gisel tarili" anlayışına uygun olduğu belirtilen İslam teolojisi, tarih düşüncesi ve felsefe
sinin yeniden ele alınıp incelenmesine de vesile olacaktır. 

Risalenin Türkçe Çevirisi 
B isrnilahirrahmfinirrahfm 
Değerli ve ulu bilge Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Blıı1nf'nin -Allah kabrini 

esen ruhunu aziz kılsın- bu risalesi, Ebu Bekir Zekeriya er-Razi' nin kitaplannın fihristi 
(bibliyografisi) hakkındadır. 

(Pl) Belirttiğİn gibi -ki devamlı zikrettiğin için bununla hatırlanır oldun- sen, Mu
hammed b. Zekeriya b. Yahya er-Razi'nin yaşadığı dönemi tam anlamıyla bilmek, onun 
yazdığı eserlerinin sayısını ve isimlerini -bu vesileyle onlan elde etmeyi de arzulayarak
öğrenmek istiyorsun. Böylece onun keskin zekasının, üstün kavrayış özelliğinin ve sa-
73) Hud: 38/61. 
74) Bu konuda geniş bilgi için bkz. A. Duman, Bfrunf ve Tarilıçiliği, 242-254. 
75) İbn Haldun 'un bu tarih eseri, meşhur mukaddimesiyle birlikte basılmış tır. Birinci cildi ünlü mukad

dimeyi, ikinci ci!tten itibaren de tarihini içermektedir. Bkz. İbn Haldun, Abdurralıman b. M\!ham
med, Unvanu'l-lber ve Dfvanu'l-Miibtede ve'l-Haber fi Tarf/ıi'l-Arab ve'l-Berber ve men Asara
lıum ... , I-VIII, (Neşr. ve Haz. Halil Şehade-Süheyl Zekkar), II. Baskı, 1408/1981. 

76) İbn Haldun'un uygulamadaki eleştirisiyle ile ilgili olarak bkz. Barthold, 39-40; İbn Haldun, Mu
kaddime, Uludağ, Ist. 1982, I, 95, 103; Şulul, 114. 
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natında (tıp ilminde) ulaştığı zirvenin sence onaylanması, senin, tıp ilminin kurucusu ve 
prensiplerinin koyucusunun kim olduğunu bilme merakını artınr. Bu, her ne kadar riva
yete (kulaktan duymaya) dayanan bir bilgi olmuş olsa da, sen bunu uydurma bir şey ola
rak görüp tartışmadın. Mütercim İshak b. Huneyn77, tıp ilminin yöntemlerini, prensiple
rini ilk defa koyan ve insanlığın imdadına koşmak için bu bilgileri zamanıınıza kadar ko
runan ünlü Yunan hekimlerinin biyografıleriyle ilgili bir kitap yazdı78. Onlardan arkaya 
kalan bu prensip ve yöntemler insanlan, büyülerin gerçek olduğuna, doktorlann isimle
rinin yazılarak dikilmiş olan heykellerinin örtüsüyle ya da içeri girmek suretiyle çoğu 
hastalıklara iyi geleceği vehmine, büyük hastalıklar için orada (hekimlerin heykelleri 
önünde) kurban kesmeye ve tedavi konusunda tıbbi yöntemleri uygulamaksızın başan
lar elde edilebileceği düşüncesine kadar götürdü. Kitabının içine, istinsalılardaki (kopya
lardaki) ve nakillerdeki doğruluğu test edilmemiş ve üzerinde değerlendirme yapılıp bir 
sonuca bağlanmamış hususları toplayan kişilerin görüşleri girmemiş olsaydı, İshak, bu 
ilmi yeterince geliştirirdi. 

(P2) Benim, bu yolun dışında yeni bir yöntem geliştirdiğimi öğrendiğin zaman, ka
zancı küçük ve yaran az olmasına rağmen istediğin hususta benim tarafıından kalbinin 
hoşnut ve tatınİn edileceğini umarak bana geldiğini söyledin. Hakkımdaki düşüncelerini 
(umduklannı) imkanlar ölçüsünde gerçekleştirdİm ve Ebu Bekir'in kitaplanndan gör
düklerimi sana yazdım ya da bu esnada onun ismine götüren ve işaret edenlerin (kitap
lannın) de farkına vardım. Muhaliflerinin nefretini kazanmak, beni onun taraftan, kendi 
vehrnine meyledenle çalışıp gayretle doğruyu bulanı bir tutanlardan ve onun işlediği re
zillikler ortada iken benim ona aşın tutuculuk gösterenlerden olduğumu sanmalan paha
sına, sana saygım olmasaydı bunu yapmazdım. Kötü ruhlarla ve şeytaniann yaptıklany
la birlikte iftirayla meşgul olmasının yanında, onun (EbU Bekir er-Razi' nin) diyanet (te
oloji) alanındaki sertliği (katılığı) sadece ihmal, karşıt olma ve dikkatsizlikle sınırlı de
ğildir. Öyle ki bu durumu onu, diniere ve onlar arasında da İslam' a tuzak kurarak, M ani 
ve arkadaşlannın kitaplannın rehberliğine zorlamıştır79. Onun (er-Razi'nin) 'Nübüvvat 
(Peygamberlikler)BO adlı kitabının sonunda, erdemlileri ve büyükleri küçük gördüğü yer
de -ki bu konuda sefihlik (küstahlık) göstermesi uygun değildir- benim bu söyledikleri-
77) Büyük tabip Huneyn'in oğludur. Künyesi Ebfi Ya'kfib'dur. Hicri 268 yılında ölmüştür. Bkz. İbn Ne

dim, 359-360. 
78) Birfiili'nin burada kastettiği kitabı, "Kitabu Til.rihi'l-Etıbba"sı olmalıdır. Bkz. İbn Nedim, 360. 
79) Birfiili'nin de belirttiği gibi Razi'nin görüşlerinin İslam inancına tam olarak mutabık olduğunu söy

lemek mümkün gözükmemektedİr. Buna rağmen o ateist (dinsiz) olmayıp teisttir. Bize ulaşan gö
rüşlerine göre vahiy ve nübüvvete inanmaz. Ona göre akıl, iyiyi kötüyü, faydalı ve zarariıyı ayırt 
etm~ye kadirdir. Biz Tanrı 'yı akıl yoluyla bilebiliriz ve hayatımızı en güzel şekilde düzenleyebili
riz. Oyleyse neden peygambere ihtiyaç olsun?! Bazı insanlara, diğer bütün insanlar için kılavuzluk 
etme imtiyazı verınenin hiçbir haklı tarafı yoktur. Peygamberler birbirleriyle çelişki içindedirler. 
Eğer onlar bir ve aynı Tanrı adına konuşuyorlarsa, bu tenakuz nedendir?! O, Tanrı için peygamber 
gönderınenin makul olmayacağını söyleyecek kadar ileri gider. Teoloji açısından oldukça serbest 
bir düşüneeye sahip olduğu bilinen Razi'ni n, Birfini'nin belirttiği gibi, Mani gibi çeşitli dinler ve 
kitaplarıyla ilgilendiği doğrudur. Zira o, Maniheizıni kullanarak Yahudili ği, İslam açısından Hıris
tiyanlığı, daha sonra da Kitab-ı Mukaddes'i esas alarak Kur'an-ı Tenkit eder. Geniş bilgi için bkz. 
Fahri, 85-86; Bedevi, 60-61; Mahmut Kaya, Felese Metin/eri, İst. 2005, 83-88; Libera, 107. 

80) Onun peygamberler ve peygamberlik hakkındaki düşünceleri ve katı tutumu, Ebfi Hatim er-Ril.zi'ye 
ait olan "A'lil.mu 'n-Nübüvve" adlı eser sayesinde bize ulaşmıştır. Bu eser ikisi arasındaki tartışma
Jan· içirınektedir. Bkz. Kaya, 83; Bedevi, 5 ı. 
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mi dağrolayan şeyler bulunmaktadır. Bu kitabının nüshalarından birinde zihnini, dilini 
ve kalemini akıllı kişinin uzak olduğu ve iltifat etmediği şeylerle kirletmektedir. Çünkü 
bu gayreti ona dünyada tiksinti ve nefretten başka bir şey kazandırmaz. Hala yürümesi
ni bile becererneyen birisinin şöyle dediğini görüyoruz: "er-Razi insanların mallarını, be
denlerini vv dinlerini bozdu." Aslında o (er-Razi), ilk ve diğer yorumlannın (açıklama
larının) çoğunda doğruyu söylemektedir. Bu sebeple aracıya yaklaşımında (onu reddedi
şinde) mazur sayılabiJir81. Zenginliğe olan sevgime ve başkalarının da zenginleşmeyi 
sevrnelerine rağmen, malı bozduğu noktasında ondan uzak olmakla birlikte, diğer açık
lamalarının (yorumlarının) afetinden kendimi kurtaramadım. Bu durum, "hm-i İlaru" 
hakkındaki kitabını mütalaa ederken oldu. Razi, "hm-i İlahl"yle ilgili kitabında Ma
ni'nin kitaplarına ve özellikle de "Sifru'l-Esrar"ına (Kutsal Sırlar Kitabı'na) açıkça işa
ret eder. Kimyada beyazlatıcılar ve sarartıcıların yaptığı gibi Mani'nin kitabına olan bu 
işaret aynı şekilde beni aydınlattı. Beni gençliğim ve özellikle de hakikatİn gizli kalma
sı, çeşitli ülkelerde ve bölgelerde bulunabileceği bilgisine sahip olmam, bu sırları elde 
etmeye hırslandırdı. Hemedan' dan Fazi b. Selılan tıirafından bulunan kitapların içinde 
yer aldığı ve benim o kitaplara olan sevgimi tanıtan postanın Harezm'e yani bana gel
mesine kadar 40 seneden fazla bu arzunun tazyikiyle yaşadım. Bu posta, Mani Dini'nin 
kitaplarından Farakmatıyye, Sifru'l-Cebabire, Kenzül-Ahya, Subhu'l-Yakln, et-Te'sis, 
İncil, Şabilrkan ve Mani'nin Çeşitli Risaleleri'ni içine almaktadır. Ama bütün bunların 
içinde benim aradığım "Sifru'l-Esrar"dır. (Bu kitabı tetkik edince) beni, önce susuz ki
şinin görmüş olduğu seraptan dolayı sevinmesi, işin sonunöa da kaynağa ulaşmadaki fi
yaskosu gibi bir üzüntü kapladı. Allah'ın şu sözünde ne kadar da doğru söylediğini an
ladım: "Allah 'ın kendisine nur vermediği kimsenin nuru olamaz"82. Bu Sifru'l-Es
rar' daki salt bezeyanları ve katışıksız saçmalıkları, tıpkı benim yaptığım gibi, kendine 
salgın hastalık bulaşan kişi bunları gözden geçirip acil şifa bulsun diye özetledim. İşte 
bu Ebfi Bekir'in durumudur. Ben onun aldatan değil, aldatılmış olduğuna inanıyorum. 
Tıpkı onun, Allah'ın böyle bir şeyden (yalancılık) kendilerini münezzeh kıldığı (pey
gamberler) hakkındaki inancında olduğu gibi. Böyle bir durumda onun hissesine düşen 
(günah) azalmayacaktır. Çünkü arneller niyetiere göredir. Hesap günü onun bizzat nefsi 
kendi aleyhine yeterli olacaktır. 

(P3)Razi, h. 251 yılının Şaban ayının başında Rey'de doğdu. Onun durumu konusun
da kimyay la meşgul olması dışında fazla bir araştırmada bulunamadım. Göz rahatsızlığı 
geçirdi, hastalıklar ve çeşitli bedeni rahatsızlıklara uğradı, başına gelen keskin (pis) ko
kular ve ateşli sendromlar onu, tedaviye zorladı. Bu durum da onu tıp ilmiyle uğraşma
ya mecbur etti. Sonra arkasında hoş olmayan şeyler bıraktı. Sanatının (ilıninin) zirvesi
ne ulaştı. Büyük devlet başkanları ona muhtaç olarak huzuruna çağırıp onurlandırdılar. 
Daima hırsla bilimsel çalışmalar yapardı. Öyle ki uyuklamaya başladığında kitap elin
den düşüp onu uyandırsın ve böylece tekrar derse devam edebilsin diye, duvarın üzerin
deki bir oyuğa, kendine doğru çevrilmiş bir şekilde kandili koyar ve kitabını da ona da-

81) Razt, yukanda da belirttiğimiz gibi, genel felsefesinin bir unsuru olan, felsefenin nefsin annması 
ve bedenin zincirlerinden kurtulması için yegane yol olduğu görüşünün bir gereği olarak Allah ile 
insan arasındaki aracılık rollerini bütünüyle reddetrniştir. (Bkz. Falıri, 85.) Bin1n1, 'mazur sayılabi
lir' derken bunu kastediyor olabilir mi? 

82) en-Nur: 24/40. 
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yardı. Derse olan bu hırsı gözünün kötüleşmesine neden oldu. Billda'ya83 olan düşkün
lüğü ve bunu devamlı yanında bulundunnasma rağmen, Ahiret'te iyice körleşsin diye 
işini kör olarak tamamladı. Ömrünün sonunda gözüne su indi. Taberistan'dan Ebu Be
kir'in talebelerinin talebesi olan biri onu muayene etmeye geldi. EbU Bekir ona tedavi
de kullandığı ilaçlan sordu. O da anlattı. Bunun üzerine EbU Bekir şöyle dedi: "Ben ta
nıklık ederim ki sen kanalıcıların (hacamat yapma) eiı birincisi, göz hekimlerinin en bil
gilisisin~ Ancak, senin tedavi biçimin acısız olmayıp insan bundan tiksinti duyar ve teda
vi müddetinin uzunluğunun sıkıntısı kişiyi usandırır. Kim bilir, ömür kısa ve ecel yakın
dır. Benim gibi bir kişinin yaşlılık döneminde sıkıntıları ve yorgunlukları rahata tercih 
etmesi uygun değildir. Niyet ettiğin ve uğraşfığın şeylerden memnun olarak git." EbU Be
kir ona bolca ücret verdi. Bu olaydan sonra uzun yaşamadı84. H. 313 yılı Şaban ayının 
5'inde öldü. Ay Yılı'na göre 62 yıl5 gün, Güneş Yılı'na göre 60 yıl iki ay bir gün yaşa
mıştır. 

İşte bildiğim kitaplannın isimleri: 

Tıpla İlgili Eserleri: 
1- el-Cfuniu'l-Keb!r". "el-HiM, diye de bilinir ve üzerinde yeterince çalışılmamış 

notlar ve yorunılar şeklinde olup tamamlanmamış bir kitaptır. 2- İsbatu't-Tıp 3- el-Med
hal fı't-Tıbbss. 4- er-Redd a'le'l-Cahız fi Muniikazatihl't-Tıbb. 5- er-Redd a'le'n-Naş! fi 
Nakdıhl't-Tıbb. 6- Fl Mihneti't-Tab!b ve Keyfe Yenbeğ! en Yekfine. 7- el-Mürşid. 8- el
Küniişi'l-Mansurl. Bu kitabını Horasan valisi Mansur b. Esed'e olan yakınlığından do
layı, ona ithafetmiştir ve onun için yazmıştır. 9- Tekas!mu '1-İlel. Bu kitap "et-Taksim ve 
et-Teşc!r" olarak da bilinir. 10- et-Tıbbu'l-Mulfikl. ll- Men la Yahduruhfi't-Tab!b86. 12-
el-Evdiyetü'l-Müshiletü'l-Mevcude fi Külli Mekan. 13- el-Karabazmu'l-Keb!r. 14~ el
Karabaz!nu's-Sağ!r. 15- el-İklll. 16- Kitabu'l-Fabif87. 17- Def'u Madam'l-Ağdiyess. 
18- Kitabu'l-Cüderlyy ve'l-Hasbe89. 19- Kitabuhu fi Tevellüdi'1-Hasat90. 20- Kitiibuhfi 
fi'l-Kfilunc. 21- Kitabuhfi fi'n-Nikrıs ve Evcfu'l-Mafasll9ı. 22- Kitabuhfi fi'l-Fiilic. 23-
Kitabuhu fi'l-Lakveh. 24- Fl Hey'eti'l-Kebid. 25- Fl Hey'eti'l-Kalb. 26- Fl Hey'eti'l
Ünseyeyn. 27- Fl Hey'eti's-Samah. 28- Fl'l-Fasd. 29- es-Saydane. 30- Kitabu'l-İbdiil. 
31- Et'ımetü'1-Merda. 32- Menafı'u's-Sekenceb!n. 33- llacatü'l-Übne. 34- Kitabun Cü
mia fihi'l-A'malü bi'l-Hadld. 35- Kitabuhfı'-Keb!r fi'l-Itr ve'l-En,becat ve'l-Edban. 36-
Takd!mu'l-Fiikihe kable't-Taam ve Te'h!ruha minhu. 37- Fıma cera beynebii ve beyne 
Cerlr et-Tab!b fi't-Tfıt aklbe'l-Bıttib92. 38- Fl'n-Nezleti'lletl Kiinet Ta'terl Ebafid. 39-

83) Bunun bir tür ilaç olduğu da düşünülebilir. Kimisi, gözlerinin bozulmasının sebebi olarak fazla bak-
la yemesini göstermektedir. Bkz. Bedevl, 50. 

84) Bazıları, birkaç gün sonra öldüğünü söyler. Bkz. Bedevl, 51. 
85) Bu, el-Medhalu's-Sağfr ila İlmi't-Tıb adlı basılmış eseri olmalıdır. Bkz. Karaman, 123. 
86) Kitabu men la Yahduruhu't-Tabib ev Tıbbu'l-Fukara olarak da bilinir. Bkz. Karaman, 123. 
87) Bu, basılı eserlerinden el-Fahir fi~-Tıb olarak ifade edilen kitapla aynı olmalıdır. Bkz. Karaman, 123. 
88) Menlıfi'u'l-Ağdiye ve Def'u Madarrilıii adlı basılı çalışmasıyla muhtemelen aynı kitaptır. 
89) Basılmıştır. 

90) Makalefi'l-Hasa 'l-Miitevellidfi'I-Kilfı ve '1-Mesfıne adlı bir çalışmasından bahsedilmektedir. Muh
temelen aynı kitap ya da birbirinin mütemmimi olabilir. Bkz. Karaman, 123. 

91) Risfıle fi Evcfı'ı 'n-Nikris ve Miidfıvfıtilıfı adlı çalışmasıyla aynı olabilir. Bkz. Karaman, 125. 
92) Bkz. Bedevl, 52. 

ı 
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Fı'l-llleti'lletiTuhdisu'l-Veram ve'z-Zükfun fi Ruusi'n-Nas Vakte'l-Verd. 40- FıVucubi'l
İstifrağ fi Evaili'l-Humınayyat. 41- Fı'l-Mru'l-Müberred bi's-Selc ve'l-Müberred ala's
Selc. 42- Fı'l-llletilletileM Yez'umu Cühhillu'l-Etıbba enne's-Selc Yu'attışu~ 43- Fı'n
Nıkris. 44- Fı'l-Ileli '1-Katile li 'IzamiM li Zuhfiriha Bağteten. 45- Fı llleti '1-Mevti '1-Vahıy
yi mine's-Şümum. 46- Fı enne'l-Hamiyyete'l-Mufrıta Darratün bi'l-EsıhMi. 47- Fı enne 
li 't-Tini '1-Mütenakkal birn Men§fı'. 48- Fı llleti Ta'tiş 's-S emek. 49- Fı'l- llleti'lleti Le M 
Sara'n-Nrum Ya'riku Eksere mine'l-Yakzan. 50- Fı'l-llletilleti lelıa Sara'l-Haıifu Mümn
dan. 51- Fı'l-llletilleti leM Yüdfe'u'l-Harru Merraten bi't-Tekeşşüf ve Merraten Bi't-Te
dessür. 52- Fı Enne't-Tab!be'l-Hazık Leyse Yakdiru ala İbrru'l'Ileli Külleha ve Enne zati
ke fi Vüse'ıl-Beşer. 53- Fı ennehu li;t-Tabib en Yetalattaf li'Isali'n-Nas ila Şehevatihim. 
54- Fı'l-Ağcidı'l-Müınlle li Kulubin Keslrin mine'n-Nasan Efadıli'l-Atıbba ila'l-Ehıssa
ihim. 55- Fı'l-llieti'Iletileha Terake ba'du'n-Nas ve Ruauhumu't-Tab!b ve in kane hazi
kan. 56- Fı'l-Illetilletileha Yencehu Cühhillu'l-Etıbba ve'n-Nisa Eksera mine'l-Ulema. 

Tabiiyyat (Doğa Bilimleriyle İlgili Eserleri): 
57- Sem'u'l-Kiyan. 58- er-Redd a'Ie'l-Mesmeiyyi fi Reddihl A'le'l-Kaillne bi Kıde

mi'l-eyfila. 59- el-Heyfila es-Sağir. 60- el-Heyfila el-Keblr. 61- Fı'z-Zaman ve'l-Mekan. 
62- Ma Cera Beynehfi ve Beyne Ebl'l-Kasım el-Ka'b! fi'z-Zeman. 63- Fı'l-Fark Beyne 
İbtidai'l-Müddet ve Beyne İbtidai'l-Harekat. 64- Fı'l-Lezzet. 65- Fıma Cera Beynehı1 ve 
Beyne Şeh!d el-Belhl fi'l-Lezzet. 66- Fı Tesbiti'I-İstihale ve Müniikazah Men Kille in
ne't-Teğayyura Kurnun ve Zuhur. 67- Fı Keyfıyyeti'l-Iğtıza. 68- Fı Keyfıyyeti'n-Nu

muvv. 69- Fı't-Terklb ve ennehfi Ne'van. 70- Fı't-Terklb. 71- Fı enne li'l-Cismi Muhar
riken min Zatıhl Tab!ıyyen 72- Fı Ennehu Y ümkinü en Yekune S ükünun ve 'f-tiriikun le m 
Yezel ve la Yümkinü en Yekune Hareketün ve'c-tima'un Iem Yezel. 73- Fı'I-Adet ve en
neM Tehavvülün Tabliyyün. 74- Fı'l-Bahs ani'I-Arz E Hiye Haceriyyetün fi'l-Asl Em 
Tinıyyetün? 75- Fı Illeti Cezbi'l-Mığnatls'i'l-Hadld. 76- Fı'l-Ataş ve Sebebi İzdiyadi'l
Hariireti (Lizalike). 77- Fı enne Merkezi'I-Arz Yenbu'ul-Berd. 78- Fı Cevvi'l-Esrab. 79-
Fır-Redd ala Hüseyin et-Temınar ala Cevvi'l-Esrab93. 80- Fı'ş-Şa'r. 81- Fı'l-Hıyiiri'l
Mürr. 82- Fı'r-Redd ala's-Serahsl fi Emri't-Ta'mi'l-Mürr94, 83- Fı'l-IlletilletileM Sara 
Mübteran mine'I-Beden la Yeltesıku bih!. 84- Fı Ma'rifeti Tatrifı'l-Ecfan. 85- Fı'l-Ezmi
ne ve '1-Ehviye. 86- Fı'l-Bahs amma Klle fi Kitabi'l-Astokussat fi Tab!ati'l-İnsan. 87-
Ma Kaletü'l-Kudema fi'I-Mebiidi'i ve'I-Keyfıyyat. 88- eş-Şükfik ale'l-Cailnus. 89- Fı-

ma Vaka'a li'l-Cahız mine't-Teniikuz fi Fazileti Sınaati'l-Kelfun. . 

Mantıkıyyat (Mantıkla İlgili Eserleri): 
90- el-Medhal ila'I-Mantık. 91- Cevfuni'u Katağuryas ve Bfuirminyas ve Anfilutlka. 

92- Fı'l-Mantık bi Elfazı'l-Mütekellirnl'l-İsliim. 93- Kitabu'l-Burhan. 94- Keyfıyyetü'l
İstidlal. 95- Kasldetühu fi'l-Mantık. 96- Fı'l-Haber ve Keyfe Yüskinü ileyh ve ma Ala
metü'l-Muhakkak minh. 

er-Riyadıyyat Ve'n-Nucfimiyyat (Matematik ve Astronomiyle İlgili Eserleri): 
97- Fı Mikdarima Yümkinu en Yüstedrake Mine'n-Nucum I'nde men Kille inneta 

Ehyaün Natıkatün ve men Iem Yekul Zalik. 98- Fı'l-Hey'et. 99- Fı İlieti Kıyiimi'l-Arz 

93) Künyesi Ebfi Bekir olan bu kişi, Rliz!'nin hasımlarından birisi olarak bilinmektedir. Ebfi Hatim er
Razi ile Rlizl arasındaki ünlü tartışma meclisinde o da bulunmaktadır. Bkz. Kaya, 98-99; Bedevi, 52. 

94) Razi'nin acı lezzet konusunda eleştirdi ği yaşlı bir çağdaşı (ö. 286/889). Bkz. Bedevi, 52. 
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Vasata'l-Felek. 100- Fı ennehii la Yütesavvaru li men lem Yartedı bi'l-Bürhan enne'l
Arz Küriyyetün ve'n-Nas Havaleyha. 101- Fı enne Tulfi'a'l-Kevakib ve Öurtlbeha min 
Hareketi's-Sema Dfine Hareketi'l-Arz. 102- Fı enne'l-Kevakibe ala Öayeti'l-İstidare 
leyse fiha Nütfi'ün ve Eğvar. 103- Fi Illeti Teharrüki'l-Felek ala İstidare. 104- Fı enne'd
Dıl'a Öayru Müşarikin li'l-Kutr. 105- Keyfıyyetü'l-İbsar. 106- Fı'l-llietilleti leha Yadi
ku'n-Nazar fi'n-Nfir ve Yettesi'u fi'z-Zulme. 

et-Teiasir ve't-Telahis ve'l-İhtisarat (Yorumlar, 'Özetler ve Kısaltınalar): 
107- Tefsiru Kitabi Timavs. 108- İhtisaru Kitabi'n-Nabdı'l-Kebir. 109- Telhisuhfi li 

Hiyleti'l-Bür'. 110- Telhisuhfi li'l-llel ve'l-A'raz. 111- TelhisuhO. li'l-A'za'il' -Elime. 
112- Telhisuhfi li Fusfili Bukrat. 113- Telhisuhii li Kitabi Fulfitoros. 

Felsefiyye ve Talıminiyye (Felsefe ve Talıminlerle İlgili Eserleri): 
114- el-İlmu'l-İlahiyyu's-Sağir ala Ra'yi Sokrat. 115- CevabuhO. an İntikadi Ebi'I

Kasım aleyh. 116- el-İlrnu'l-İlahiyyu'l-Kebir. ll 7- Fı lzaıu Öalatı'l-Müntekad aleyh fi'l
Ilrnı'l-İlahi. 118- Fı'l-Felsefeti'l-Kadime. 119- Fı'l-İntikad ve't-Tahzir ala Ehli'l-İ'tizal. 
120- el-İşfak ale'l-Mütekelliınln. 121- Meydanu'l-Akl. 122- el-Hasıl. 123- er-Risaletü'l
Hadiye ila'l-Fihrist. 124- Kasidetuhii'l-İlahiyye. 125- Fı Sebebi Halkı's-Siba. 126- eş
Şukfik ala İbrokles. 127- Nakzu Kitabi't-Tedb!r. 128- Nakzu Kitabi Furfurius ila Anabel 
el-Mısıi. 129-130- Kitaban ila'I-Hasan b. Muharib el-Kumınl. 

Ma Fevka't-Tabiah (Metafizikle İlgili Eserleri): 
131- en-Nefsü's-Sağ!r. 132- en-Nefsü'l-Kehlr. 133- Fı enne Cevahir La Ecsam. 134-

Nakdu Kitabi'l-Vucfid li Mansur b. Talha95. 135- Fı'r-Rü'ya'l-Münzira. 136- Fı enne'l
Hareket Ma'lfimatün Öayru Mer'iyyetün. 

ei-İlahiyyat (Teolojiyle İlgili Eserleri): 
137- Fı enne li'l-İnsan Halikan Mütkınen Haklmen. 138- Fı Vücfibi Da'veti'n-Neb! 

(sav.) ala men Nakara fi'n-Nübüvvat. 139- Fı Vücfibi'd-Düai min Taıikı'l-Hazm. 140-
er-Redd ala Sasan es-Senev!. 141- er-Redd ala Şeh!d Fıluğaz el-Mead. 142- Fı ennehii la 
Yümkinü en Yekfine'l-Alemu lem Yezel ala ma Nüşahidu aleyhi'l-An. 143- Fı enne'l
Münakaza beyne Ehli'd-Dehr ve't-Tevh!d li Nuksani'l-Kısmeti Fı Esbabi'l-F'il. 144- Fı

ma's-Tedrake li'l-Kailln bi Hadesi'l-(Ecsam) mine'l-Fadl ale'I-Kailine bi Kıdemiha. 145-
Fı'l-İmam ve'l-Mü'temm. 146- Fı'l-İmame. 147- Fı'l-İmame ale'l-Keyyai96. 148- et-Tıb
bu'r-RfiMnı"97. 149- es-S!reti'l-Felsefiyye. 150- Kas!detühfi fi'l-Izati'l-Yfinaniyye. 

Kimyaiyyat (Kimyayla İlgili Eserleri): 
151- el-Medhalu't-Ta'llrnı"98. 152- Ilelü'l-Meadin, Ve hüve'l-Medhalü'l-Bürhan!. 

153- İsbatu's-Sınaa. 154- Kitabu'l-Hacer. 155- Kitabu't-Tedbir. 156- Kitabu'l-İksir ve 
Yficedu ala Nüshateyn. 157- Kitabu Şerefi's-Sınaa. 158- Kitabu't-Tert!p ve Huve'r-Ra
ha. 159- Kitabu't-Tedab!r. 160- Kitabu'ş-Şevahid. 161- Kitabu Milıani'z-Zehebi ve'l-

95) Varlık hakkındaki kitabı ve görüşleri Rfizi tarafından reddedilen kişi. Bkz. Bedevi, 52. 
96) Rfizi'nin muhtemelen imarnet hakkındaki görüşleri üzerine bir kitap yazdığı kelfuncı. Bkz. Bedevi, 52. 
97) Rfizi'nin bu. eseri, Paul ~aus tarafından neşredilrniş ve Hüseyin Karaman tarafından da Ruh Sağ

lığı adıyla (Iz yayıncılık, lst. 2004) Türkçe'ye çevrilip basılınıştır. Bkz. Karaman, 123. 
98) Basılınıştır, Bkz. Karaman, 123. 

l 
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Fıdda. 162- Kitabu Sırn'l-Hukeına. 163- Kitabu's-Sırr. 164- Kitabu Sırrı's-Sırr99. 165-
166- Ki taban fi't-Tecfuiib. 167- Risaletün ila Fain. 168- Münyetü 'l-Müteınenn1. 169- Ri
saletün ila'I-Vezir el-Kasım b. Ubeydullab. 170- Kitabu't-Tebvlb. 171- er-Redd ale'I
Kinili fi Reddihl ila'l-Kimyaıoo. 172- Fı'r-Redd ala Muhammed b. el-Leys er-Resaili fi 
Reddihl al~'l-KirnyaiyylnlOI. 

Küfriyyat (İnkarla İlgili Eserleri): 
173- Fı'n-Nübüvvat, ve Yüd'a Nakda'l-Edyfuı. 174- Fı Hıyeli'l-Mütenebbln, ve 

Yüd'a Mehfuika'l-Enbiya. 

Fi Fünfuıin Şetta (Çeşitli İlimlerle İlgili Eserleri): 
175- Fıma's-Tedrekehfi min Kütübi Calinfis mimma lem Yezkurhu Huneyn fi Risa

letihl. 176- Fı enne'l-Müberrez fi Cernl'ı's-Sınaat Ma'dfimun. 177- Fı'r-Redd ale'I-Ka
ilin bi Tahrirni'l-Mekasib. 178- Fı Hikıneti'n-Nerd. 179- Fı Uzri men İşteğale bi'ş-Şat
ranc. 180- Fı enehfi la Yenfibu ani'l-Müskir Gayruh. 181- Fı Şerefi'l-Ayn. 182- Makale 
Fı Emarati'l-İkbal ve'd-Devıeıoz. 183- Kitabu'l-Havass. 184- Kitabu Hiyeli'l-Küttab. 

(P4) Senin arzularından birini yerine getirdik. Şimdi de diğerine dönüyor ve şunları 
diyoruzı Bilimlerin (sanatların!zanaatların) ortaya çıkışıyla ilgili görüşler öncelikle, on
ların sonradan ortaya çıktığını (hades) söyleyenierin görüşü ve ezen olduğunu (kıdem) 
söyleyenierin görüşü olmak üzere birbirinden tamamen farklılık arz etmektedir. İlk gö
rüş sahiplerinden bazısına göre, sanatların!zanaatların (bilimlerin) ortaya çıkışı tevkifi
dir (öğretim yoluyladır), Peygamber bu konuda derin ilme (uygulamaya) vakıf kılınrruş 
ve onu insanlara öğretmiştir. (İlk görüş sahiplerinden) bazısına göre ise, sanatların!zana
atların bilgisinin tümü insanın içinde potansiyel olarak var olduğundan kıyas yoluyla 
akıl onların ilmine sahip olabilir. Sanatların/zanaatların ilmi insanda kuvve (potansiyel) 
olarak vardır. Diğer canlılara ise, içgüdüsel olarak fiili bir şekilde farklı farklı verilmiş
tir. Hayvanlar bu içgüdüyle bazen isabet eder bazen de edemez. Böylece içgüdü sorunun 
giderilmesi için her an hayvanı uyanık tutar. Çoğu zaman bir hastalık durumunda ishal 
olur ya da kusar ve kendini kötü hissederse bir şeyler yutup tedavi olmaya çalışır. Öyle 
ki, deneyim sahibi, görmüş geçirmiş insanlar, enjeksiyonun ortaya çıkışıyla ilgili olarak 
bir kuşun uzmanlığını naklederler: Denizden gagasına doldurmuş olduğu suyu kendine 
enjekte ettiği görülmüştür. İnsan aklıyla kıyas yapabilme gücüne sahip olduğunda, tıpkı 
Allah'ın ölüleri defnetmeyi bilmeyenin halini haber verdiği gibi, ona az bir öğrenim ye
terli olacaktır: "Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olamadıın!"l03 Böylece, başlangıç
tan sonra kıyas yoluyla silsile devam eder. Deneyimler ve bunlara verilen önem, ulaştı
ncı (intikal edici) ve ayırt edici (ayıklayıcı) rolünü oynar. Zaman (tUl:boylam) uzunluk 
olup süregiden insaniann ömürleri onu eker. Böylece, geçmiş nesillerin her türlü kaza
nımları kendilerinden sonrakilere intikal eder. Öyle ki sonraki nesillerin yanında birikip 

99) Sırrıi'l-ESrar adlı çalışmasının muhtemelen aynısıdır. Bkz. İbn Nedim, 439; Karaman, 124. 
100) Siroya'yı reddeden ünlü İslam fılozofu Yakub b. İshiik el-Kindi'ye yazdığı reddiyesidir. Bkz. Be-

devi, 52. 
101) Simyacılar aleyhindeki yazıları Razi tarafından reddedilen kişi. Bkz. Bedevi, 52, 
102) Bu makale, M. Kaya tarafından, kitabında tercüme edilmiştir. Bkz. Kaya, 100-103. 
103) el-Miiide: 5/31. 
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gelişir ve meyvelerini verir. İşte bu, bir aldanış şeklinde ruhiann bir bedenden diğerine 
geçişi olarak gördüklerinden farklı olarak, gerçek tenasühtür (ardı ardına!peş peşe gel
medir). O ancak, bilinen şeylerin giden kişiden gelen kişiye, yeni sayfalarda işe yaramaz 
olan eskilerin silinmesi yoluyla aktanlmasıdır. Mekan (arz:enlem), tek bir anda, sözlü 
ve yazılı olarak -ki bu haberden daha yaygındır- birinden diğerine intikal eden çok sayı
da bilgiyi kapsayan genişliktir. İşte zamanın (boylam) uzunluğundan ve mekanın (en
lem) genişliğinden ilirnlerin esaslan ve insaniann eyleı:pleri oluşur. Her şeyi yerli yerin
ce yaratan Allah, son derece merhametli ve son derece cömert olduğundan, yeryüzünde
ki olgunluğu, bitkilerdeki gıdayı ve hayvanlardaki hizmeti sunuşu gibi, önceden takdim 
etmiş olmasa da, oluştaki masiahatlan geri bırakınayıp peyderpey ortaya çıkarır. 

(P5) Bizi hatadan koruyacak Süryanice aslından nakletmediğimiz için bir faydası ol
mayacağından öğrencilerini zikretmeksizin İshak'ın eserinde isimleri geçenleri (doktor
lan) ve durumlannı şu cetvelde ortaya koyalım. İşte cetvel: 

Tabibler Tablosu 

Tabipierin Yetişme ve Olgunlaşma Emeklilik Her Birinin I. 
İsimleri Yararlanma Ve Yarar ve Birinin D~ğumuİle İskalpius'un 

Sağlama İhtiyarlık Toplam O tekinin HerBirinin 
Yaşı Ölümü Ölüm 

Arasındaki İçin Verdiği 
Zaman Tarih 

I. Askalibus Nun Mi m z Sad z 90 
Ghurus Nun-Ze Lam - Sad-Ze 733 970 
Min us Sin-Dal Kef - Fe-Dal 496 1550 
Pharmanides Kef-He Ye-He - Mi m 690 2280 
Eflatun Mi m Kef - Sin 695 3030 
Kyderli Askalibus Kef-He Sad-He - Kaf-Kef 1395 4550 
Ko'lu Hipokrat Ye-Vav Ayn-Tı - Sad-He 122 4767 
Bergamalı Calinus Be-Ze Ay n z Fe-Ze 648 5503 

(P6) Bu tarihler, meşhur olayların zamanlanyla kıyaslanınca bilinir hale gelir. Örne
ğin Hipokrat'ın, Batılılann (Ehl-i Mağrib) eserlerinde ismi Ertahşest, lakabı ise "Uzun 
Elli" olarak geçen (Pers Hükümdan) Erdeşir Behmen döneminde yaŞamış olması, bu bi
linen zamanlardan biridir. Calinus'un, Hipokrat'ın "Ahitler" adlı kitabını yorumlarken 
belirtmiş olduğuna göre, Erdeşir, Rumiye'yi muhasarası esnasında Kovakt kenti valisin
den onu kendine göndermesini istedi. Ancak, Pers tarihinde olayın aslının araştmhp or
taya çıkanlmasını engelleyen kanşıklıklar vardır. Yine, "Kitabu'l-Ahbar"da anlatıldığı
na göre, II. Askalibus, Mısır hükümdarlanndan XXI. Amanofos döneminde yaşamıştır. 
Mısır hükümdarlannın ilki, İskender takvimine göre, 1368 yıl öncedir. İshak, Calinus'un 
vefatının İskender tarihinden 397 yıl önce olduğunu söylemektedir. Böylece, ilk Arno
nofos kralı, İskender takvimine göre, 1765 yılında tahta geçmiştir. Bu tarihi, Calinus'un 
vefat tarihini bulmak için, I. Askalibus'un vermiş olduğu tarihten çıkardığırnızda, geri
ye 3737 yıl kalır ki bu, tabloda da görüldüğü gibi, Eflatun'un vefatma yakındır. Mısır 
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melikinin yapmış olduğu şeylerle ilgili aktarılanlar gerçek değildir. Tablonun sonunda 
topluca verilen yıllar, İshak'ın, Calinus'un vefatı için verdiği tarihin gerisine doğru gö
türülürse, I. Askalibus'uı;ı doğumu, insanlık tarihinin başlangıcından 93 sene sonrasına 
tekabül eder. Bizans (Rum) Hristiyanlarına göre, Hz. Adem'den(as.) İskender takvimi
nin başlan_gıcına kadar 5198 senelik bir zaman dilimi vardır. Ancak, Yahudilere göre bu 
süre, 3448 yıldır. Bu tarihler görüldüğü gibi birbirini tamamlamamaktadır. Çünkü Yahu
di takvimine göre, Tufan olayı 1550 sene sonraya tarihlendiği gibi, I. Askalibus'un do
ğumu da, Hz. Adem'in(as.) yaratılışının öncesine tarihlenmiştir. Bütün bunlar, İshak'ın, 
"Calinus'un ölümünden hicretin 290. senesine kadar 815 yıl geçmiştir'' şeklindeki görü
şüne dayanır. İnsan buna nasıl güvensin ve kalbi nasıl tatmin olsun? Calinus'un belirtti
ğine göre kendisi, Roma İmparator'u Adrian us döneminde Anatorni konusunda bir kitap 
yazmıştır. Bu imparatorun ilk yılları Batlamyus'un "Macısti" adlı kitabı ve Alıbar kitap
ları gereğince, İskender takvimine göre 428 yılına tekabül eder. İşte bu tarih, İshak'ın, 
Calinus'un ölümünü tarihlendirmiş olduğu zamanın gerisinde kalmaktadır. Bilakis bun
dan da garibi, Calinus'un "Kitabu Ahlakı'n-Nefs" adlı kitabında olandır. Bu da, Kayser 
Kodomos zamanında, putlara sunu olayını tarihlendirrnesidir ki bu olay, İskender döne
mine 500 küsur sene yakındır. Eğer Calinus'un ölüm tarihi için başka bir kanıt bulamaz
sak, tabipler tarihi karanlıklar içinde kalır. 

(P7) Eski Yunanlıların çoğu, tıp ilıninin Askalibus tarafından kurulduğu noktasında 
kuşku duymaz. Bazısı ilhamla, Yahya en-Nahvi ise, deneyinile ortaya konduğunu söyler. 
Şüphesiz Askalibus bununla lahı1t1 bir nitelik kazanmış, Allah da melekleştirmiş ve onu 
ateşten bir sütun üzerinde yükseltmiştir. Onların bu düşüncesi, Hinduların, ruhların be
denlerden ayrıldıktan sonra, cesetleri yakmalan şeklindeki inançlarına bir işaret taşımak
tadır. Calinus şöyle der: "Askalibus ve Diyonisyus önceden iki insan idiler, sonra Allah 
o ikisini melekleştirdi. Çünkü onlardan biri insanlara tıbbı öğretti, diğeri de onlara içki
yi üretti ve bağcılığı öğretti. Calinus şunları da ekler: "Askalibus ailesi arasında, tıp öğ
retirninin kendi ailelerinden başkasına geçişinin engellenmesi için geçmişi eskilere da
yanan yerninler ve anlaşmalar bulunmaktadır. Bu sebeple Hipokrat'ın, tıp bilgisini (mes
leğini) devralıp da bir kitapta ebedileştirmesine kadar, Rodos ve Kıbrıs adasıyla, KU. şeh
rindeki okullarda tıbbı sadece kendi eviatiarına öğretirler ve birbirlerinin ağzından şifa
hi olarak tevarüs ederlerdi. İşte bu, sanatları karışıklıklardan koruyan sebeplerden biri 
olarak onlardan hikaye edilmektedir. Aynı şekilde, edebiyat, siyaset ve halkını belirli ta
bakalar halinde düzene koyarak -ki bu tabakalar kendileri için belirlenmiş olanın dışına 
çıkamazlardı- çeşitli memleketleri egemenliğine alarak hükümsürmekonusunda dünya
nın diğer imparatorlarından daha öne çıkan Pers hükümdarları da sanatların 1 zanaatların 
korunma nedenlerinden biri olmuşlardır. Yine, belirgin sebeplerden eski bir antlaşmayla 
tabakalaşmaları (kast sistemini) şu ana kadar sürdüren Hintliler de, sanatların korunma
sına yardımcı olmuşlardır. İşte bu Hint kast sisteminin tabakalarından biri, diru otoriteyi 
elinde bulunduran Brahmanlardır. Onlar, sözü (kelarm) tevarüs ederler ve bunu "Veda" 
(Biz?) diye isimlendirider ve Allah'ın Sözü (Kelarm) olarak telakkl ederlerdi. Bu sözü 
(kelarm-kutsal metinleri), sonra gelenler öncekilerden işitme yoluyla ve ilimle alırlar, 
onun ayağa düşüp de yok olmasını önlemek için başkasına ve yazımına izin vermezler
di. Zamanıılliza yakın bir dönemde Brahmanlardan biri, insanların ilgisizliklerinden ve 
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önem vermeyişlerinden dolayı kaybolması korkusuyla sözün yazıyla tespiti ve yorumu 
konusuna kendini adadı. İşte bu, Calinus'un, Hipokrat'tan alıntılayarak anlattığı olaya 
benzemektedir. 

(P8) Torino, Mosoya, Franklar ve Mısırlılar gibi milletierin ve ülkelerin tıp mesleğin
deki önceliklerine göre, tecrübe sahiplerinin haberlerinden hikaye edilenlere gelince: 
Tıpkı Pers büyücüleri, Babilliler, Yemenliler, Hintliler ve Slavlar gibi, onlar hastalıkları 
müzik ve çalgı aletleriyle iyileştiriyorlardı. Anlatıldığı gibi bu, onlarda mevcut madde
ler (el-mevaddü:ilaçlar/yöntemler) açısından böyledir. Ancak, maddeler (ilaçlar/yöntem
ler) ne kadar özel olursa olsun, günler geçtikçe başarıların, birikimlerin ve deneyimlerin 
ortaya koyduğu üzere, o konuda uzman olanların daha iyi göreceği (bileceği) noktalar 
vardır. Eğer bu insanlara bunlarla birlikte zeka ve keskin bir görüş de verilmişse, -ister 
tıp ve ister diğerleri olsun sanatlar/zanaatlar daha da gelişmiştir. Ümmetler arasında mi
zaçlar, gayretler ve çalışmalar noktasında, sebebi Allah'ın seçilmiş kullarına yardımı ve 
onlar vasıtasıyla alemi marnur hale getirtme olan çok açık rekabet vardır. Yukarıda sayı
Ian milletler arasında ilme önem vermeyeniere en uygun örnek Babillilerdir. Kadim dö
nemde tıp, felsefe ve astronomi, "Keldan1 Bilimleri" olarak adlandırılırdı. Çünkü Kalo
vaza ve Babil, birbirine uzak değillerdi. Her ikisinde de astronomi baskındı. Bu sebep
ten bazen "büyücüler", bazen de "tılısımcılar" olarak adlandırılrnışlardır. Kitabu'l-Ah
bar'da bu bilimlerin Mısır kralı VI. Afhatus döneminde -ki onun dönemi İskender'den 
yaklaşık 1800 yılöncedir-Mısır'a taşındığı belirtilir. Bazıları, bu bilimlerin taşıyıcısının 
hikmetle yüklü Hermes olduğunu ileri sürerler. İşte bu yüzden, astronomi (astroloji) il
mi onlarda baskındır. Bunlardan biri Miletli Thales'dir. Çalgı ve beste olayına gelince, 
onun gönüllerdeki etkisi açıktır. Belki bedenler, gönüllere yakınlıkları nedeniyle ondan 
faydalanırlar, ancak bir dereceye kadar. Çünkü onun (müziğin), "hafifletici" (muhaf
fif:teskin edici) olarak adlandırılması, "tedavi edici" (şafi:şifa verici) olarak adiandıni
masından daha uygundur. 

(P9) Sonra alemin ezell olduğunu söyleyeniere yönelip şöyle deriz: Onlar ilimlerde 
ve sanatlar/zanaatlarda da ezelllik olduğuna inanırlar. Alem hiçbir zaman ilimsiz ve sa
natsız/zanaatsız olmamıştır. Bu konuda rastgele konuşmayanlar ise, onların bazen potan
siyel, bazen de fiili olarak ortaya çıktığını ileri sürerler. İşte bu durum, milletler için tıp
kı insanların ölümü gibi yok oluşa benzeyen çeşitli haller ortaya koyar. Topyekun yok 
olmasa da yeryüzü imardan boş kalır ve harap olur. Sonra, onların kalıntılarından yeni
den ortaya çıkar. Onla..r.ııi durumları kabaca düşünüldüğünde, en az ihtiyaç içinde olduk
ları başlangıç dönemine benzer. Sayıları ve sosyalleşmeleri (ictirnauhum:uygarlaşmala
n) arttıkça ihtiyaçları da artar. Onlar arasında sanatlar/zanaatlar belirmeye başlar. Gün
ler geçtikçe gelişir ve zirveye ulaşıncaya kadar kompleks hale gelir. Zirveden sonra, dü
şüş (çöküş) başlar. Fiil halindeki durum, kuvveye dönüşünceye kadar olaylar birbirini iz
ler. Nasıl olursa olsun milletler (medeniyetler) için bu durum döngüseldir {dairun edva
ran). Bütün çevrimleri değil de bir tek döngüyü al. Durumun, alemin sonradan yaratıldı
ğını söyleyenierin görüşlerine aykırı olmadığını göreceksin. Hintlilerin, insanların uğra
yacağı çeşitli döngülerle ilgili görüşleri vardır. Sondan, başlangıç noktasına dönüşle il
gili çeşitli görüşler vardır. Ancak, burası onların anlatılacağı ve açıklanacağı yer değil
dir. "Kitabu Çerk fi't-Tıb" onların en eski kitaplarından biridir. Bu kitabın müellifi, Hint-
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liler'e göre, kitaba ismini veren zahit, ilhama ve yardıma mazhar olan biridir. Yaşadığı 
dönemin, yaklaşık olarak I. Askalibus'un yaşadığı döneme yakın olduğuna işaret eder
ler. Askalibus'un, araların.da her hangi biri bulunmaksızın "İlk Baba'nın" (Hz. Adem'in) 
oğlu olması, şaşılacak bir durum değildir. Böylece, onun bilgilerinin kaynağı da Hz. 
Adern'e öğretilen isimlere döner. Yahya en-Nahv!'nin, orada her dektorun yeni ekleme
lerini ve bu ilavelerin sebebini kaydetti ği "Tiryak" (Panzehir) hakkında bir kitabına mst
larruştırn. Öyle ki, Yahya bu kitabıyla, Zehirleri Ayırt Eden -ki bunun anlarru kurtarıcı
dır- unvanını elde etmişti. Onun, bu kitapta, bu doktorların dönemlerini ve hayatlarını 
anlattığını düşünüyorum. Ancak kitap kayıptır. Eğer kaybolmarruş olsaydı, konumtizu il
gilendiren bilgileri burada anlatırdırn. (Artık) benden istemiş olduğun konuda belirttik
lerim ölçüsünde ikna olduğunu sanıyorum. 

(P10) Sözüme, Ebu Bekir Zekeriya er-Raz!'nin kitaplarıyla başladığım gibi, senin 
benden bir vakit isimlerini gösterdiğİrnde istemiş olduğun Hicıi 420 yılının sonuna ka
dar kendi yazdığım kitapların isimleriyle bitiriyorurn. Örnrürnün ay takvimine göre alt
mış beş (65), güneş yılına göre de altmış üç (63) yılını tamamlarınş bulunmaktayım. Bu 
konudaki iştiyakırn gerçekleşmemiş olsa da, rüyarrun yorumunun gerçekleşmiş olması
na şaşırrnadım. 

1- 1250 varakta, Harezm!' nin Zic'inin aksak yönleri üzerinde çalıştım. Faydalı bazı 
hususian nitelendirdim ve gerekli cevapları verdim. 

2- Harezrn!'nin Zic'i üzerinde Ebu Talha et-Tab!b çelişkiler taşıyan bir çalışma yap
mıştır. Ben, deliller getirerek Harezm!' nin Zic'i üzerindeki itharnları kaldıran 360 varak
lık bir çalışma yaptım. 

3- Ebu'I-Hasan el-Ehvazl'nin bu konuda yazmış olduğu kitabında Harezrn1'ye hak
sızlık yaptığını fark ettim. Bu durum ismi geçen iki kitabıının ortası hacminde 600 va
raklık bir kitap yazmaya zorladı. 

4- "Tekrnllu Zici Habeşl04 bi'l-Ilel ve Tehz!bu A'rnalih! mine'z-Zülel" (Sebepleriyle 
Habeş'in Zlc'inin Tamamlanması ve Kusurlarından Arındınlması) ismini verdiğim bir 
kitap yazdım. Onun üçte biri iki yüz elli (250) varak tuttu. 

5- Aynı şekilde "Sind Hindi" konusunda bir kitap yazdım ve ismini "Cevllrni'ul
Mevcud li Havatıri'l-Hünud fi Hisabi't-Tenc!m" (Yıldız Hesaplamaları Hakkında Hint
lilier'de Mevcut Önemli Bilgiler Toplarru) koydum. Tainarru 550 varaktır. 

6- Zicu'l-Erkand'ıl05 gözden geçirdirn ve onu kendi kavrarnlarırnla ifade ettim. Çün
kü mevcut çevirisi anlaşılrnarnaktadır ve onda var olan Hintçe kavrarnlar olduğu gibi bı
rakılınıştır. 

7- Isfahbed Cllcllan Merzuban b. Rüstern'in yer kürede olup bitenler hakkında yaz
mış olduğu yüz elli beş (155) varaklık "Kitabu Mekandi İ'lmi'l-Hey'e" adlı kitabını in
celedirn. 

8- Eşit ve bitişik iki yörünge hakkında bir kitap yazdım. Bunu, Hintliler'e göre "İki 
Turulmanın Gölgesi" (Hayalu'l-Kusfifeyn) diye isirnlendirdim. Bu, Binliler'in bütün 
104) Burada kastedilen kişi, bilimiere ve bilim adamianna büyük değer verdiği bilinen ünlü Abbas! Ha

lifesi Me'mfin'un önde gelen astronomlarından biri olan Habeş el-Hasib'tir .. BkZ. Libera, 55. 
105) Zicu'l-Erkand, Hint astronomlarından Brahmagupta'nın (ö. 665'ten sonra) bir eseridir. Bkz. Islam 

Bilim Tarihi, Ed. Raşid Rüşdi, 24. 
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zic'leriyle ilgili olup onlar tarafından çok iyi bilinmektedir. Halbuki, bizim bilginlerimiz 
bunu bilmezler. 

9- Emru'l-Mümtehan106 ve Tabsiru İbni Keysı1ın el-Müfteten" (Deneme!festetrne İşi 
ve Uygulamacı İbn Keysfim'a Uyarı) diye isimlendirdiğim bir kitap yazdım. Çünkü o, 
bu konuda haddi aşmış ve cehaletini ortaya koymuştur. Kitap yüz (100) varak oldu. 

10- Dönüşümler/Değişimler (et-Tehiivil) ilminde derinleşmiş birinin sorusu üzerine 
otuz (30) varaklık bir risale yazdım. Onu "İhtiHifu'l-Ekavilli İstihraci't-Tehavil" (Dönü
şümlerin Ortaya Çıkışıyla İlgili Çeşitli Sözler) diye isirnlendirdim. 

ll- Güneşin hareketleriyle ilgili olarak düzenlenmiş olan cetvellerden şüphe eden ve 
kendisini Habeş'in analiz yöntemi doğruya ulaştırmayan birinin sorusu üzerine, 70 va
raklık bir tasruh (kitabı) yazdım. 

12- Yenilikler, yılların değişimi vb. gibi diğer zamanların oluşumundaAstronominin 
varlık sebebini kendisine borçlu olduğu yöntemin kontrolü hakkında 60 varaklık bir ki
tap yazdım. 

13- Kadı Ebu'I-Kasım el-Amin'nin, şekillerden arındırılmış olarak sadece teorik il
keleri kapsayan 30 varaklık "Miftahiı İlmi'l-Hey'e" (Astronomi ilminin anahtarı) adlı 
eseri üzerinde çalıştım. 

14- Ebu'I-Hasan Müsafır için el-Ferğani'nin "Fusı1lü'l-Hey'e'si üzerinde çalışıp bir 
kitap yazdım ve onun ismini "Tehzibu Fusuli'l-Ferğani" (Ferğani'nin Fusfil'ünün Kont
rolü) koydum. 200 varaktır. 

15- Aynca, Ebu'I-Müsafir için "İfradu'l-Makal fi Emri'l-Ezlal" (Tutulmalarla İlgili 
Sözlerin Zirvesi) adlı bir kitap yazdım. Bu ilmi 200 varakta ele aldım. 

16- Yine Ebu'l-Müsafır için, dairelerin merkezlerini bulmadaki yeni yöntemler hak
kında bir kitap yazdım. Bu kitap 100 varaktan fazladır. 

17- Cürcan Astronomlannın, yeryüzü atmosferinin ve eniemiere sahip olan sabit yıl
dızların durumlarının incelenmesi hakkında bazı risalelerini 30 varakta tetkik ettim. 

18- Şekilsiz (şemasız) olarak kutuplarda senenin bir günden ibaret oluşunu tarif et
mek için bütün yeryüzünde gece ve gündüzün süresini esas alan küçük bir yazı yazdım. 
Sonra, çeşitli memleketlerin enlem ve boylamlarıyla birbirlerine göre konumlarını ele 
alan bir çalışma yaptım. · 

19- "Kitabu Tahdidi Nihayati'l-Emakin li Tashihi Mesafati'l-Mesakin" (Çeşitli Yer
leşim Birimlerinin Mesafelerinin Düzeltilmesi İçin Mekanların Sonlannın Sımrlandırıl
rrıası) adlı 100 varaklık bir çalışma yaptım. 

20- "Kitabu Tehzlbi'l-Ekval fi Tashihhi'l-Urfiz ve'l-Atval" (Enlem ve Boylarnların 
Tashihi Hakkındaki Literatürün Gözden Geçirilmesi Hakkında Kitap). Bu kitabım 200 
varaktır. • 

21- "Kitabu Tashifi'l-Menkfil mine'I-Arz ve't-Tfil" (Enlem ve Boylamlar Hakkında 
Nakledilen Hatalarla İlgili Kitab). 40 sayfalık kitap yazdım. 

22- "Makale fi Tashihi't-Tfil ve'l-Arz li Mesakini'l-Ma'mfir mine'l-Arz" (Yeryüzünün 
Bayındır Yerleşim Birimlerinin Enlem ve Boylamlannın Tashihi Konusunda Makale). 

106) Bu kelime, daha çok uygulamaya sokularak doğrulanmış, test edilmiş astronomi cetvelleri için 
kullanılmaktadır. Bkz. Islam Bilim Tarihi, Ed. Raşid Rüşdi, 47. 1 

ı 
J 
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23- "Makale fi Ta~y!ni'l-Beled mine'I-Arz ve't-Tfil" (Yerleşim Birimleri Enlem ve 
Boylamlannın Tespiti Konusunda Makale). Bu son iki makale 20 varaktır. 

24- "Makale fi İstihraci Kadri'I-Arz bi Rasadi'l-İnhitati'l-Ufuk an Guleli'l-Cibai" 
(Dağların Zirvesinden Ufuk Düşümü Gözleınİyle Yeryüzünün Ölçümünün Çıkanlması). 
60 Varak . . 

25- "Öurı1bu'ş-Şems I'nde Meniireti İskenderiye" (İskenderiye Fenerinden Güneşin 
Batışı). 40 varak. 

26- "İhtil"afu'l-Vakı' fi Tekas!mi'l-Ekallm" (Bölgelerin Taksimatı Konu~unda Mey
dana Gelen ihtilaflar). 20 Varak. 

27- "İhtiHifu Zevl'l-Fadl fi İstihraci'l-Arz ve Mil" (Enlem ve Eğimierin Çıkarımı Ko
nusunda Önde Gelen Bilim Adamlannın İhtilafları). 

28- "Kitabu'l-Ecvibe ve'l-Esile li Tash!hi'l-Semti'l-Kıble" (Kıble Yönünün Tashihi 
Konusunda Sorular ve Cevaplar). 30 varak. 

29- "İzllhu'l-1-Edille ala Keyfiyyeti Semti'l-Kıble" (Kıble Yönünün Durumu Konu
sunda Delillerin Açıklaması). 25 varak. 

30- "Tehzibu Şurı1tı'l-Amel li Tashihi Sumfiti'l-Kıbel" (Kıble Yönlerinin Tashihi 
Noktasında Çalışma Şartlarının Yeniden Gözden Geçirilmesi). 40 varak. 

31- "Takvimu'l-Kıble bi B üst bi Tasruhi Tfilihll ve Arzihll" (Büst şehrinin Enlem ve 
Boylamlarının Tashihiyle Kıble Yönünün Tespiti). 15 varak. 

32- "el-İnbias fi li Tash!hi'l-Kıble" (Kıble Tashihinin Yeniden Yapılması). 45 varak. 
33- "Telafi Avanzi 'z-Zelle fi Kitabi Delilili '1-Kıble" ("Delailü '1-Kıble: Kıble'nin De

lilleri" Adlı Kitaptaki Bazı Küçük Hataların Giderilmesi). 

Hesaplamalarla (Aritmatikle/Matematikle)İlgili Olarak yazdıklarım: 
34- "Tezkire fi'l-Hisab ve'l-Add bi Erkllmi's-Sind ve'l-Hind" (Hint ve Sind Rakam

lanyla Sayı ve Hesaplamalar Konusunda Notlar). 30 varak. 
35- "Kelllm Yetbeuhll fi İstihraci'l-Kiab ve'l-Adla ma Veraehfi min Meratibi'l-Hi

sab" (Küp ve Bunun Ötesindeki Kenar Hesaplama Dereceleri). 100 varak. 
36- "Keyfiyyetü Rusı1mi'l-Hind fiTeallümi'l-Hisab" (Hesap Öğreniminde Hint Yön

teminin Durumu). 
37- "Fi Enne Ra'ye'lArab fi Meratibi'l-Aded Esvabu min Ra'yi'l-Hind" (Sayı Basa

maklan Hakkında Arap Görüşünün Hint Görüşünden Daha Doğru Olduğu Hakkında). 
15 Varak. 

38- "Fi Rllşikati'l-Hind". 15 varak. 
39- "Fi Seklebi'l-A'dlld". Bunun yarısı 30 varaktır. 
40- "Tercüme Ma fi Berahime Sidhaned min Turuki'l-Hisab" (Hesaplama Yöntem-

leriyle İlgili "Berahim-i Sidhaned" Adlı Eserde Olanların Tercümesi). 40 varak. 
41- "Mansfibatu'd-Darb" (Çarpmanın Kökenleri). 

Işıklar ve Geçişler (eş-ŞuiHit ve'l-Memerr) Hakkında Yazdıklarım: 
42- "Tecridu'ş-Şuaat ve'l-Enviir ani'l-Fedaihi'l-Müdevvene fi'l-Esfllr~' (Esfllr'da Ya

zılı Olan Büyük Hatalardan Şuaların ve Işıklann Soyutlanması) adlı 55 varaklık bir ki
tap yazdım. 
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43- "Tahsilu'ş-Şuaat bi Ebadi't-Turuk ani's-Saat" (Zaman İçinde Şualann En Uzak 
Yollarla Elde Edilişi) adlı 1 O varaklık bir makale yazdım. 

44- "Matrahu'ş-Şuai Sabiten ala Tağayyuri'l-Bika" (Kalışın Değişikliğine Göre Şu
alann Mekllıunın Sabitliği) adlı 15 varaklık makale yazdım. 

45- "Temhi:du'l-Müstekarr li Talıki:ki Ma'na'l-Memerr" (Geçişlerin Anlarnlannı 
Araştırmak İçin Sağlam Bir Mukaddime). 

Aletler ve Kullanıldıkları işler Hakkında Yazdıklarım: 
46- "İsti:abu'l-Vucfihi '1-Mümkine Ii: San'ati'l-Usturlab" (Usturlab Yapımında Çeşitli 

Metotlar) adlı 80 varaklık bir kitap yazdım. 
47- "Teshi:lu't-Tashi:hi'l-Usturlabl ve'l-Amel bi Mürekkebatihi: nıine'ş-Şimrui: ve'l

Cenfibi:" (Kuzey ve Güney'den Usturlap Aletleriyle Çalışmayı ve Hata Düzeltinelerini 
Kolaylaştırma) adlı 10 varaklık bir çalışma yaptım. 

48- "Tasti:hu's-Suver ve Tabtihu'l-Küver" (Şekillerin Yüzeyi ve Kürelerin Merkezi) 
ile ilgili 10 varaklık bir çalışma yaptım. 

49- "Fıma Ahrace ma fi Kuvveti'l-Usturlil.b ilil.'l-Fi'l" (Usturlapta Potansiyel Olarak 
Bulunan Şeyin Fiile Dönüştürülmesi) adlı 30 varaklık bir çalışma yaptım. 

50- "İsti'mruu'l-Usturlil.bi'l-Kün" (Küre Biçimindeki Usturlabın Kullanılınası) adlı 
1 O varaklık bir çalışma yaptım. 

Zamanlar ve Vakitler ile ilgili Yazdıklarım: 
51- "Ta'bi:ru'l-Mizil.n li Takdlri'l-Ezmil.n" (Zaman Takdirinde Ölçülerin Yorumlan-

•· ması) adlı 15 varaklık bir makale yazdım. 
52- "Tahsllu'l-An mine'z-Zeman 'lnde'l-Hind" (Hintlilerce Mutlak Zamandan Za

man Biriminin (Anın) Elde Edilişi) adlı 100 varaklık bir kitap yazdım. 
53- "Tezkire fi'l-İrşad ila Savmi'n-Nasil.ril. ve'l-E'yil.d" (Hıristiyanlann Bayram ve 

Oruç Vakitlerinin Düzeltilmesiyle İlgili Notlar) 20 varaklık. 
54- "el-İ'tizil.r anımil sebaka ll fi Til.r!hi'l-İskender. (İskender Tarihiyle İlgili Daha 

Önce Yazmış Olduklanmla İlgili Düzeltmeler) adlı 10 varaklık bir çalışma yaptım. 
55- "Tekmi:lu Hikil.yati Abdilmelik et-Tab!b el-Büsti: fi Mebdei'I-Alem ve İntihailı" 

(Alemin Başlangıcı ve Sonu Hakkında Tabib Abdiılınelik el-Büsti:'nin Anlatılannın Ta
mamlanması) ile ilgili yaklaşık 100 varaklık bir çalışma yaptım. 

Knyrnkln Yıldızlar ve Zevaib (Saçakh Yıldızlar) Hakkında Yazdıklarım: 
56- "Delil.letü'l-Asil.ri'l-Ulviyye ale'l-Ahdil.si's-Süfliyye" (Yukandaki Yüce Varlıkla

nu Aşağıdaki Sıradan Varlıklara Delil.leti) hakkında 30 varaklık bir kitap yazdım. 
57- "İbtil.lu Zunfinin Faside Hatarat ala Kulfibi Ba'dı'1-Etıbba fi Emri'l-Kevil.kibi'l

Hil.dise fi'1-Cevv" (Gökyüzündeki Sonradan Olan Yıldızlar Konusunda Bazı Tabibierin 
Kalbine Gelen Kötü Düşüncelerin Giderilmesi) ile ilgili 70 varaklık bir kitap yazdım. 

58- "Makale fi'l-Kelil.m ale'l-Kevil.kib Zevil.ti'l-Eznil.b ve'z-Zevaib" (Kuyruklu Yıl
dızlar ve Saçaklı Yıldızlardan Bahseden Bir Makale) 65 varaklık. 

59- "Makale fi Mudlil.ti'l-Cevvi'l-Hil.dise fi'l-Uluvv" (Semada Ortaya Çıkan Boşlu
ğun Aydınlatılınası) ile ilgli bir makale. 

ı 
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60- "Mıildile fi Tasaffuhi Kelfuni Eb! Sehl el-Kuru fi'l-Kevakibi'l-Munkazza" (Ebu 
Sehl el-Kuh!'nin Sönmüş Yıldızlar Hakkındaki Sözlerinin incelenmesi ile İlgili Makale) 
15 varaklık. · · 

Ayrıca Şu Çalışmaları Yaptım: 

61- "T~u Menazili'l-Kamer" (Ayın Evrelerinin incelenmesi) adlı 180 varaldık 
bir kitap yazdım. 180 Varak. 

62- ~'Fi'l-Fahs anNevadiri Eb! Hafs Ömer b. el-Ferruhan" (Ebu Hafs Ömer el-Fer
ruhil.n'ın Nevadir Adlı Eserinin İncelernesi Hakkında). 240 Varak. 

63- Makale fi'n-Niseb ellet! beyne'I-Filizzat ve'l-Cevil.hir fi'l-Hacim'' (Maden Filiz
leri ve Cevherler Arasında Hacim Bakımından Oran Hakkında Bir Makale). 30 Varak. 

64- Makil.le fi İstihraci'l-Evtil.r fi'd-Daire bi Havassi'l-Hattı'l-Münhan! (Özel Eğimli 
Bir Çizgiyle Dairedeki Yayların Çıkarımıyla İlgili Makale)I07. 80 Varak. 

65- Tezkire fi'l-Mesaha li'l-Müsafiri'l-Mukv! (Sağlıklı (Sağlam) Bir Yolcuya GÖre 
Hazırlanmış Alanlar Hakkında Bir Tezkire). 10 Varak. 

66- "Makil.le fi Nakli Havassi'ş-Şekli'l-Kuttil.'ı ila ma Yuğnl anh" (Kesici Yapıdaki
lerin Özelliklerinin, Yerini Alacak Şeylere Nakledilmesi) 20 Varak. 

67- Makil.le fi enne Levazime Tücezzi'u'l-Mekad!r Lil. ila Nihil.yetin Kaıibetün min 
Emri'l-Hattayni'llezeyni Yukarribil.ni ve Lil. Yeltekiyani fi'l-İstibil.d" CUzaklaşma Konu
sunda Birbirine Yaklaşıp Birleşmeyen İki Çizginin Durumuna Yakın Olan Ölçüleri/Mik
tarları Sonuna Kadar Parçalamayan Asıllar). 10 Varak. 

68- "Makil.le fi Sıfatİ Esbabi's-Suhuneti'l-Mevcudeti fi'l-Alemi ve İhtilafi Fusuli's
Sene" (Dünyadaki Mevcut Isının Sebeplerinin Nitelikleri ve Mevsimlerin Farklılışması 
Hakkında Makil.le). 45 Varak. 

69- "Makale fi'l-Bahs ani't-Tar!kati'l-Mezkurati fi Kitil.bi'l-Asil.ril-Ulviyye" (Asa
ri'l-Ulviyye Adlı Kitapta Zikredilen Yol Hakkında Araştırma Makale). 40 varak. 

70- "el-Mesailu'l-Belhiyye fi'l-Mail.ni'l-Müteallika bi İnkisil.ri's-Sınaa". (Sanatların 
Yok Oluşu Bağlamında Belh Şehrinin Prolemleri). 70 varak. 

71- "el-Cevabat ani'l-Mesaili'l-Vil.ride min Münecciml'l-Hiııd" (Hint Müneccimle-
rinden Gelen Sorulara Cevaplar) 120 varak. 

72- el-Cevabat ani'l-Mesail'l-Aşri'l-Keşınlriyye" (KeşmireAit 10 Soruya Cevaplar). 
Yıldıztarla İlgili Yazdıklarım: 
73- "Kitil.bu't-Tefh1m li Evaili Sınaati't-Tenclın" (Yıldızlar İlıninin En Eski Tarihiy

le İlgili Anlatı). 
74- "Makil.le fiTaks!tı'l-Kuva ve'd-Delalat beyne Eczai'l-Buyuti'l-İsnaAşera. (Kuv

vetlerin Eşit Taksimi ve 12 Yörüngenin Kısımlarına işaretleri). 15 varak. 
75- "Makil.le fi Hikayeti Tar!kı'l-Hind fi İstihraci'l-Umr" (Ömür HesaplamaSında 

Hint Yöntemi Hakkında Makale). 
76- "Makil.le fi Seyri Sehmi's-Saadeti ve'l-Gayb" (Mutluluk ve Gelecek Nasibiııiıı 

Gidişatı). 

77- "Fı'l-İrşad ila Tash1hi'l-Mebad1 İştemele alen-Numuzarat (Örneklerle Temel il
keler Düzeltmesi) 50 varak. 
107) Bu kitaplar büyük ihtimalle sinüs ve kosinüsle ilgilidir. 
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78- "Maldile fi Teby!ni Re'yi Batlamyus fi's-Selhı1da. (Batlamyus'un Selhuda Hak
kındaki Görüşünü Açıklayan Makale). 7 varak. 

79- "Tercüme K.itabi'l-Mevaudi's-Sağrr Ii Berahimher'' (Berahiınher'in Mevaudis
Sağrr Adlı Kitabının Tercümesi). 

Şaka Ve Mizahla İlgili Çevirilerim 
80- Kıssatü Vfunık ve Azra. 81- Hadisu Kaslrni's-Sürı1r ve Ayni'I-Hayat 82- Hadlsu 

Ormazdiyar ve Mihri yar. 83- Had!su Sanemeyi '1-Bamiyan. 84- Hadlsu Dazme ve Kera
mı Doht Hahll'l-Vadi. 85- Hadisu Nllı1fer fi K.ıssati Debisô ve Berbehil.ker. 86- KMiye
tü'l-Elifmine'l-İtmam fi Şi'ri Eb!Temam. 87- Makale fi'l-İstibhar fi Kaddi'l-Eşcar. 88-
Tahsilu'r-Raha bi-Tashihi'l-Mesaha. 89- et-Tahzrr min Kıbeli't-Türk. 90- el-Kur'atü'l
Musarraha bi'l-Avil.kıb. 91- el-Kur'atü'l-Müsemmene li İstinbati'z-Damairi'l-Muham
mene ve Şerhi Mez1l.mlri'l-Kur'ati'l-Müsemmene. 92- Tercümetü Kelb-i Yare (Bu Hint
çe Kütlü ve Mikroplu Hastalıklar Konusunda Bir Makaledir). 

Akmdle İlgili Yazdıklarım: 

93- Tahkik ma li'l-Hind min Makaletin Makbı1letin fi'l-Akl ve Merzı1le. (Akıl Konusun
da Hintiiierin Kabul Edilebilir ve Edilemez Söyledikleri Sözlerin incelenmesi.) 700 varak. 

94- Makale fi Illeti Alamati'l-Burı1c fi'z-Z1cat min Hurı1fi'l-Cümmel. (Alfabetik Sı
ra Harflerinden Oluşan Z!clerdek.i (Yıldızların Hareketleriyle İlgili Astronomi Kitapları) 
Burçların işaretlerinin Sebepleri Hakkında). 15 varak. 

95- Kelam Fl'l-Müstekarr ve'l-Müstevda'. (Sürekli ve Geçici Yerler Hakkında). 10 
varak. 

96- Makale fi Basedyı1'l-Hind ınde Mec1eti'l-Edna. 
97- Tercümetü K.itabin Şamilin fi'l-Mevcı1dati'l-Mahsı1se ve'l-Ma'kı1le. (Akılla ve 

Duyularla Kavranan Varlıkları Kapsayan Kitabın Tercümesi). 
98- Tercümetü Kitabi Biiteneel fi'l-Halas mine'l-İrtibil.k (Vesveseden Kurtulma Ko-

nusundaki "Kitabu Batencel"in Tercümesi). 

Temize Çekilmiş ve Müsvedde Halde iken Kaybettiiderim Çoktnr. Şn 
Aşağıdakiler Gibi: 
99- et-Tenb!h ala Sınaati't-Temvih (Yıldızlar Hakkındadır.) (Sahte Sanatlarla/Zana

atlarla İlgili Uyarı). 
100- Tenv!ru '1-Minhac ila Tahlili '1-Ezyac (Ziclerin Analiziyle İlgili Yöntemin Aydın

latılması). 

101- et-Tatbik ila Tahklki Hareketi'ş-Şems (Güneş Hareketinin Gerçekleşmesiyle İl
gili Bir Uygulama). 

102- el-Burbanu'l-Mün!r fi A'mali't-Tesy!r (Yörünge Hareketi Konusunda Aydınla-
ncı Bir Delll). 

103- K.itabu Tenk!hu't-Tevarlh (Tarihin Gözden Geçirilmesi Kitabı). 
Bu saydıklarım gibi daha birçok kitabı kaybettim. 

(P11) Rüyanun yorumu olarak şunu zikrettim: Bil ki, insan sıkıntı ve zorluklar içine 
düştüğünde, en zeki ve akıllısı da olsa bir kurtuluş umar. Bu sebeple müjdelerle rahatlar 
ve hoşlanmadığı şeylerden içine kapanır ve fal baktırmak ister. Düşlerle avunur. Bu yüz-
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den fala ve rüya yorumlaona meyleder. Böyle zamanlarda, kendimi lanasam da, doğum 
günüme göre hayatıının gidiş çizgisini çizmelerini ve ömrümün uzunluğunu hesap etme
lerini istemişimdir. Onlar, ömrümün kalan kısmıyla ilgili olarak birbirlerinden çok fark
lı tespitlerde bulundular. Kimisi 16 sene, kimisi bile bile yalan söyleyerek 40 küsur se
nelik toplam ömrüm olduğunu söyledi. O anda ben 50 yaşımı geçmiştim. Diğerleri ise, 
ömrümün 60 seneden daha fazla olduğu konusunda yemin ettiler. Altmışlı yaşiara girdi
ğİrnde öldürücü hastalıklar beni sardı. Bu hastalıkların bir kısmı aym anda ortaya çıktı. 
Kimisi ise birbirini izleyerek ortaya çıktı. Öyle ki kemiklerim ineeldi ve bedenim çöktü. 
Hareketsiz kaldım. Duyularım özelliğini kaybetti. Yaşıının ilerlemesinden dolayı yete
neklerim zayıflarnışsa da, bir müddet sonra iyileştim. 61 yaşıma girdiğim gece şöyle bir 
rüya gördüm. Sanki hilalin doğuşunu bekliyorum. Onu yörüngesinde, bulunması gere
ken yerde anyordum. Onu gözetleyemeyince, biri bana şöyle diyor: "Vazgeç artık! Sen 
170 defa ayı göreceksin!". Bunun peşinden hemen uyandım. 14 yıl 2 aylık ay yılını, gü
neş yılına çevirdim. Bundan 5,5 aylık bir süreyi çıkardım lOS. Bütün bunlar doğum za
manını esir aldığı söylenen Büyük Utarid (Merkür) Senesi'ne yaklaştı. Bu söylenenler
den pek mutlu olmadım. Sanki ömrüm bitmiş, bir şey hariç, ondan ne bir yudum içecek 
su ne de bir lokma yiyecek kalmış. O da elimdeki eksik eserlerin tamamlanması ve müs
vedde halindekilerin temize çekilmesidir. İşte onlar: 

104- el-Kanun el-Mesud!. 105- el-Asaru'l-Bakıye mine'l-Kurı1ni'l-Ha.Iiye. 106- el
İrşad ila ma yurraku ve la yüna.Iü mine'l-Eb'ad. 107- el-Kitabetü fi'l-Mekayll ve'l-Me
vazin ve'ş-Şeraitu't-Tayyar ve'ş-Şevah!n. 108- Cem'u't-Turuki's-Saire fi Ma'rifeti Ev
tiiri'd-Daire. 109- Tasavvuru Ernri'l-Fecr ve'ş-Şafak fi Ciheteyi'ş-Şark ve'l-Garb mine'l
Ufuk. 110- Tekmil u Sınaati't-Tastih. 1 ll- Celau'l-Ezhiin fi Zici'l-Battiini. 112- Tahdidu'l
Ma'mura ve Tashihuha fi's-SOrati. 113- 'Ilelü Zki Ca'fer el-Mukanna bi Eb! Ma'şer. 

(Pl2) Diğer yazdıklarım ve Hint kitaplarından çevirmeye niyet ettiklerim konusun
da Allah' ın yardımı ve fikirlerin dağınıklığından korunma hariç, yaşıma göre, bedenimin 
sağlığı, duyularıının sağlamlığı, ecelimin geciktirilmesi ve zamanın genişletilmesi ol
maksızın kimse yardımcı olamaz. Senin, kitaplarımdan saymış olduklanm içinde genç
liğimde yazmış olduklarımı bilmen gerekir. Bunları yazdıktan sonra onlarla ilgili bilgi
ler arttı. Ancak onları ne reddedebilirim, ne de kötü/bayağı görebilirim. Çünkü onların 
hepsi benim çocuklarımdır. İnsanların çoğu (sadece) kendi oğluna ve oı;ıun saçiarına 
meftundur. Benim ismimle başkalarının yazdıklarına gelince, onlar da evdeki kız evlat
lıklar ve boyundaki kolyeler gibidir. Çocuklarımla (kendi kitaplanmla) onlar (benim adı
ma yazılanlar) arasında (başkalarının yaptığı gibi) bir ayırım yapmam. 

Nitekim Em!ru'l-Mü'min!n'in mevlası (Allah onun delillerini aydınlatsın) Ebu Nasr 
Mansur b. Ali b. Irftki09 benim adıma aşağıdaki kitaplan yazmıştır: 

1- Kitabuhu fi's-Sumut. 2- Kitabuhil fi Illeti Tasnlfi't-Ta'dil l'nde Ashilbi's-Sind
Hind. 3- Kitabuhu fi Tash!hi Kitabi İbrahim b. Sinan fi Tasruhi İhtilafi'l-Kevakibi'l-Ul
viyye. 4- Risaltühu fi Berah!ne A'mal Hubeş (Habeş) bi Cedveli't-Takv1m. 5- Risaletü
hu fi Tashihi ma vaka'a li Ebi Ca'fer el~Hiizin mine's-Sehv fi Zki's-Sataih. 6-
108) Burada Birfini, muhtemelen 170 ayı, 12'ye bölüp seneyi hesaplayarak 14 yıla ıılaşmaktadır. 
109) Biriini'nin Hocasıdır. Bkz. islam Bilim Tarihi, Ed. Raşid Riişdi, 79. 
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Risaietühı1 fi Müciizati Devairi's-Sümfit fi'l-Uturlab. 7- Risaietühı1 fi Cedveli'd-Dekaik. 
8- Risaietühı1 fi'l-Berah!n ala Arneli Muhammed b. es-Sebbah fi İmtihani'ş-Şems. 9-
Risaletühı1 fi'd-Devairi'llet! tehuddu's-Saatu'z-Zemiiniyyat. 10- Risaietühı1 fi'l-Burhan 
ala Arneli Habeş (Hubeş) fi Metali'ı's-Semt fi Zicıhl. ll- Risaietühfi fi Ma'rifeti'l-Kıs
sa'l-Felekiyye bi Tarlkin ğayri Tariki'n-Nisbeti'l-Müellefeti. 12- Risaietühı1 fi Halli Şüb
he Aradat fis-Salisete Aşaramin Kitabi'l-UsOL 

EbU Sehl İsa b. Yahya el-Mes!hl'nin Benim Adımla Yazdıklan: 

1- Kitabuhfi fi Mebadi'il-Hendese. 2- Kitabuhı1 fi Rusfirni'l-Harekat fi'l-Eşya 

Zevati'l-Vad'. 3- KitabuhG fi SükGni'l-Ard ev Hareketihii. 4- Kitabuhı1 fi't-Tevassut bey
ne Aristotales ve Calinos fi'l-Muharriki'l-Evvel. 5- Risaietühfi fi Del§Jeti'1-Lafzi ala'l
Ma'na. 6- Ris§JetühG fi Sebebi Bedri Eyyami'l-AcGz. 7- Risaietühfi fi I'lleti't-Ter
beti'llleti Tüsta'melu fi Ahkiimi'n-Nucfim. 8- RisaletühG fi Suhbeti Adabi'l-MulGk. 9-
Risal~tühfi fi Kavanini's-Sınaa. 10- RisaletühG fi Düstfiri'l-Hatt. ll- Risaietühfi fi'l
Öazeliyyati'ş-Şemsiyye. 12- Ris§Jetühfi en-Nercisiyye. 

Ebfi Allel-Hasen b. All el-Clll'nin Benim İsmimle Yazdıklan: 

1- er-Risaietü'l-Muanvene bi men ve an. Bunlardan hangisini ne kadar istediğini ve 
böylece hangisini sana yaklaştıracağımı ve hangisini uzaklaştıracağımı bana bildirmen 
için sana yanımda olan kitapları arzettim. Selamlar. 

Üstadın "Fihrist' adıyla bilinen risalesi bitti. 

ı 


