
ÖZ

Bu	küçük	makalede	Kindî’nin	posoloji	ve	psikofizik	
bilimlerinin	kurucusu	olduğu	ve	onun	E.H.Weber-G.

TH.	Fechner	gibi	bilginlere	kadar	birçok	Müslüman	ve	
batılı	bilginlere	olan	etkisini	anlattık.
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Giriș

B
u	makalemizde,	ilk	Müslüman	filozof	ka-
bul edilen	el-Kindî’nin	 (796-866)	bilime	
olan	katkılarından	birisini	konu	edinece-

ğiz.	Bu	onun,	makalenin	başlığına	da	yansıtıldığı	
gibi	posoloji	ve	psikofizik	bilimlerinin	kurucusu	
ve	 E.H.	 Weber	 (1795-1878)	 ve	 G.Th.	 Fechner	
(1801-1887)	 gibi	 alanın	 batılı	 modern	 bilim	
adamlarının	 öncüsü	 olmasıdır.	 Nitekim	 Weber	
Kanunu	 ve	 Fechner	 Kanunu	 veya	 birlikte	 We-
ber-Fechner	kanunu	denen	kanunların	basit	şekli-
ni	Kindî	önceden	vaz	etmiştir.	Bu	konu	hakkında	
daha	önce	çok	kısa	olarak	bazı	bilgiler	vermiştik1; 
şimdi	 bu	 özel	 sayı	 vesilesiyle	 daha	 geniş	 bilgi	
vermek	istiyoruz.	Yanlış	anlaşılmaması	için	bura-
da	 bir	 açıklık	 getirilmelidir.	Modern	 adlar	 olan	
posoloji	ve	psikofizik	adlarına	karşı	gelebilecek	
Arapça	 adları	 veya	 kavramları	Kindî	 kullanma-
mıştır.	Bu	adları	kullanmaksızın	posoloji	ve	psi-
kofizik	 yapmıştır.	 Kindî’nin	 bilime	 katkılarını,	
Rönesans	döneminin	ünlü	İtalyan	matemetikçisi,	
fizikçisi	 ve	 hekimi	 Gerolamo	 Cardano	 (1501-
1576)	kendi	zamanına	kadar	12	önemli	bilginden	
bahsederken	onlardan	birisi	olarak	Kindî’yi	saya-
rak	gösterir.2	Böylece	o,	Kindî’nin	bilimsel	katkı-
larını	takdir	eden	ilk	batılılardan	olmuştur.
Okuyucuların	 bazılarının	 posoloji	 ve	 psikofi-

zik	hakkında	bilgisi	olmayabileceğini	düşünerek,	
önce	çok	kısa	olarak	posoloji	ve	psikofizik	üze-
rinde	 duralım.	 Posoloji	 ilmini,	 çok	 kısa	 olarak	
bileşik	ilaçların	yapımında	ilacı	oluşturacak	mad-
delerin	miktarlarını	belirleme	ve	ilaç	yapımı	ilmi	
şeklinde	 tanımlayabiliriz.	 Psikofizik,	 	 fiziksel	
olaylar	ve	psikolojik	olaylar	arasındaki	kemiyet-
sel	 ilişkileri	 konu	 edinen	 bir	 bilim	 dalıdır;	 	 bir	
yönüyle	 fiziğin,	 diğer	 yönüyle	 psikolojinin	 alt	
1 Mehmed	Bayrakdar,	“İslâm	ve	Bilim”, Pey amberimiz 

sav  zel Sayısı, Muradiye E itim- ilim-Kültür-Sanat 
Der isi,	2011,	sy.	25-26	(2011):	54.

2 Gerolamo	 Cardano,	 	De Subtillitate,	 Paris,	 1550,	 lib.	
XVI,	246	b.
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alanıdır.		“Psikofizik”	terimi,	ilk	defa	Alman	bilgin	Gustav	Theodor	Fech-
ner	 tarafından	 1860	 yılında	 ortaya	 atılmıştır.	 Bu	 kısa	 tanımlardan	 sonra	
esas	konumuza	geçebiliriz.				
İbn	Nedim’in	Fihrist’inde	Kindî’yi	 yazarı	 olarak	 gösterdiği	 22	 tıp	 ve	

eczacılık	kitabını	zikredilmektedir.	Ancak	bazı	modern	araştırmacılar	Kin-
dî’ye	ait	30	adet	tıp	risalesi	tespit	etmişlerdir.	3		Onlardan	birisi	ve	en	önem-
lisi,	bileşik	ilaçların	yapımıyla	ilgilidir	ve	“Risâle	fî	Ma’rifeti	Kuvâti’l-Ad-
viyati’l-Murakkaba”	(Bileşik	İlaçların	Kuvvetlerini	Bilme	Risalesi)	adını	
taşımaktadır.	Kindî,	tıpla	ilgili	diğer	eserlerinde	Hipokrat	ve	Galen	(Gali-
nus,	Calinûs)	gibi	Yunanlı	bilginlerin	görüşlerini	anlatmışt	ve	onlar	üzerine	
yorumlar	yapmıştır;			ancak	söz	konusu	bu	kitabında	Kindî	tıpta	ve	eczacı-
lıkta	devrim	sayılabilecek	kendisine	has	yeni	fikirler	ortaya	atmıştır.	Başta	
kitabın	Arapça	metnini	ilk	defa	yayınlayan	ve	Fransızca	çevirisini	yapmış	
olan	 on	Gauthier	olmak	üzere	birçok	tıp	tarihi	uzmanı	kişiler,		Kindî’yi	
posolojinin	ve	psikofiziğin	kurucusu,	Weber	ve	Fechner’	in	öncüsü	olarak	
kabul	etmişlerdir.4
Kindî’nin	yeniliği	nedir 	Kindî,		ilk	olarak,	Bileşik	İlaçların	Kuvvetleri-

nin	Bilgisi	 adlı	 eserinde,	 bir	 hastalığı	 iyileştireceği	 düşünülen	ve	 birden	
çok	 maddenin	 karışımından	 oluşacak	 bileşik	 ilacın,	 maddelerin	 karışım	
oranlarının,		yani	modern	ifadeyle	ilacın	dozajının	belirlenmesinin	gerekli-
liği	üzerinde	durmuştur.	İkinci	olarak,	fizik	yasası	gereği,	alınan	ilaç	bede-
ne	bir	etki	yapacaktır,	beden	de	ilaca	karşı	bir	tepki	gösterecektir;	bunun	
için	etkilerin	ve	tepkilerin	alt	ve	üst	eşiklerinin	belirlenmesini	önerir.	Bura-
da	ilaç,	uyarıcı	durumundadır.	Bu	ikinci	husus	o	kadar	önemlidir	ki,	Kin-
dî’ye	göre	aynı	ilaca	bedenler	farklı	tepkiler	verebilir,	aynı	ilaç	bir	bedeni	
iyileştirirken,	diğer	bir	bedeni	tam	olarak	iyileştirmeyebilir.	İşte	bunun	için	
Kindî’ye	göre,	bedenlerin	tepki	alt	ve	üst	eşiklerinin	tespit	edilmesi	gerek-
lidir.	Eğer	ilacın	etki	eşikleri,	bedenin	tepki	eşikleri	içinde	olursa,	ilaç	be-
deni	iyileştirir;	aksi	takdirde	ilaç	tam	olarak	şifa	vermez.	
Peki	dozaj	ve	söz	konusu	etki	-	tepki	nasıl	belirlenecektir 	Basit	bir	ya-

nıtla	bu,	 farmakolojiye	matematiğin,	geometrinin	ve	 logaritmanın	uygu-
lanmasıyla	olur.	Kindî	de,	kendinden	önceki	Galen	gibi	bilginlere	uyarak,	
3 Sterpellone	 .	ve	Elscheikh	M.	S.,		Medicina Araba (Saronno:	1995),		44-46.
4 Gauthier	 .,	 	 es Ant c dens Gr co-Arabe de la Psycho-physi ue	 (Beyrut:	1939),	
10-27;	S.	Hamarneh,	“Al-Kindî,	A	Ninth-Century	Physician,	Philosopher,	and	Sco-
lar”,	Medical	 History	 9,	 sy.	 4	 (1965):	 337;	 P,	 Prioreschi,	A istory of Medicine  
(Omaha:	2001),	4:	229-233;	D.	N.	Hasse, Success and Suppression  Arabic Sciences 
and Philosophy in the Renassance,  (Harvard	U.	Press,	2016),	338;	G.	N.	Atiyeh,	
“Al-Kindî”,	Encyclopaedia of the istory of Science, Technolo y and Medicine in 
Non- estern ulture, ed.	H.	Selin,	(1997),	484;	T.	Abboud,	Al-Kindî, the Father of 
Arab Philosophy (New	York:	2006),	75.
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her	 bir	 sicim	 veya	 nesnenin	 doğasında,	 dolayısıyla	 ilaçlarda	 da,	 belirli	
oranlarda	sıcaklık	ve	soğukluk,	kuruluk	ve	yaşlık	gibi	zıt	niteliklerin	bu-
lunduğunu	kabul	eder.	Kindî,	basit	ilaçlarda	bu	zıt	niteliklerden	hiç	birisi-
nin	kendi	başına,	örneğin	sıcaklığın	ve	soğukluğun,	baskınlığı	yoktur	ve	
her	birinden	bir	kısım	içerir	diye	düşünerek,	başka	bir	ifadeyle	o	basit	ilaç	
ılıman	ve	ılımlıdır,	yani	ne	sıcaktır,	ne	de	soğuktur	diyerek	işe	başlar.	Son-
ra	Kindî,	 bileşik	 ilaçlar	 konusunda	 derecelendirmelerin	 (1.ci,	 2.ci,	 3.cü,	
4.cü)	aritmetik	ilerlemesi,	derecelendirmeleri	tayin	eden	kısımların	sayıla-
rının	geometrik	ilerlemesine	tekabül	ettiğini	düşünerek	ilaçların	etkilerinin	
derecelerini	 kemiyetsel	 olarak	 ölçmüştür.5	Örneğin	 verilen	 her	 hangi	 bir	
ilacın	sıcaklık	derecesi,	oranları	aşağıdaki	tabloda	gösterilen	oranda	sıcak-
lığın	ve	soğukluğun	karışımıyla	tayin	edilebilir.

Sıcaklık	Derecesi	 Sıcaklığın	Kısımları	 Soğukluğun	Kısımları
	 1.	derece	 	 2	 	 	 1
	 2.	derece	 	 4	 	 	 1
	 3.	derece	 	 8	 	 	 1
	 4.	derece	              16	 	 	 1

Kindî’nin	bu	söylediklerini	 formülleştirirsek,	 formül	S/So = 2
n olur; 

burada	S	sıcaklık;	So	Soğukluk;	n	derecenin	değeridir.	Daha	önce	de	işa-
ret	 edildiği	 gibi,	 derecelerin	 ilerlemesi	 aritmetikseldir,	 1,	 2,	 3,	 4,	 gibi;	
oysa	 onlara	 tekabül	 eden	 sıcaklığın	 kısımlarının	 artışı,	 2,	 4,	 8,	 16	gibi	
geometriktir.
Herhangi	bir	basit	 ilaçta,	keyfiyetler	(sıcak,soğuk,kuru,yaş)	arasındaki	

sayısal	ölçümün	kesin		ilişkisini	bilmekle,	Kindî	bileşik	bir	ilaçta,	ona	giren	
her	bir	basit	ilacın	ağırlığının,	sıcaklığın	ve	soğukluğun	kısımlarının	çarpı-
mıyla,	 bir	 kimse,	 kolayca	 bileşik	 ilacın	 derecelerini	 hesaplayabileceğini	
anlatır.	İşte	bu	noktada	ve	ötesinde	Kindî’nin	matematiksel	akıl	yürütmesi	
karışık	bir	hal	alır	ve	hatta	anlaşılması	zorlaşır.	İşte	bunun	için	olmalıdır	ki,	
İbn	Rüşd	(1126-1198),		Külliyât	adlı	eserinde	Kindî’nin	görüşlerini	eleştir-
miştir.	Öte	yandan	Kindî’nin	söz	konusu	eserini	 atince	çevirisinden	oku-
yan	ve	Kindî’den	etkilenen	İngiliz	filozof	ve	bilim	adamı	meşhur	Roger	
Bacon	(1220-1292)		da,	Kindî’nin	görüşlerini	övmekle	birlikte	anlaşılma-
sının	zorluğuna	işaret	etmiştir:	“Bileşik	bir	 ilacın	derecesi,	Kindî’nin	De	
gradibus’ta	anlattığı	yöntemle	belirlenebilir;	ancak	bu	oldukça	zordur	ve	
herkesin	farkında	olduğu	gibi	bu,	günümüzün	 atin	tıpçıları	arasında	nere-
deyse	hiç	bilinmez.	Bu	filozofun	sanatında	mükemmel	olmak	isteyen	kişi,	
matematiğin	temellerini	iyi	bilmesi	gerekir;	çünkü	eşitsizliğin	daha	büyük	
5 Gauthier,	 es Ant c dents Gr co-Arabes de la Psycho-physi ue,	24-25.
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ve	daha	küçük	türleri,	orantıların	türleri	ve	kesirlerin	oldukça	zor	kuralları	
bu	yazar	tarafından	kullanılmıştır.”	6
Kindî’nin	söz	konusu	bu	yenilikçi	düşüncesi,	bazı	Müslüman	bilginler	

ile	bazı	Hıristiyan	ve	Yahudi	batılı	Ortaçağ	ve	modern	dönem	bilginlerini	
etkilemiştir.	Bildiğimiz	kadarıyla	Doğu	İslâm	dünyası	bilginleri	Kindî’yi	
takip	etmemişlerdir;	Kindî’nin	kendisi	de	bu	dünyaya	ait	olmasına	rağmen	
onun	bileşik	ilaçlarları	yapımıyla	ilgili	risalesinden	haberdar	olmamış	ola-
bilirler.	Kindî’nin	etkisi,	Batı	İslâm	dünyasında,	yani	Endülüs’te	görülmüş-
tür.	Kindî’den	etkilenen	bilginlerden	ilki,	Endülüs’te	11.	yüzyılın	sonların-
da	ve	12.	yüzyılın	ortalarında	yaşamış	olan	yahudi	asıllı	Yûnus	ibn	İshâk	
ibn	Biklârîş	el-	İsrâ’îlî	olmuştur;	Kitâbu’l-Musta’înî	adıyla	yazdığı	farma-
kolojiyle	 ilgili	 eserinde	Kindî’nin	 görüşlerine	 yer	 vermiştir.7  Kindî’den 
etkilenen	ilk	Endülüslü	Müslüman	bilgin	meşhur	Ebû’l-Kasım	Halef	ibn	
Abbas	el-Zahravî	 (936-1013)’dir;	Kindî’nin	yöntemini	en	çok	kullanmış	
olan	Kurtubalı	bu	tabip,	 atinler	arasında	“Abulcasis”	adıyla	bilinmektey-
di	ve	kendisi	de	birçok	ameliyat	aletinin	mucididir.	El-Zahravî,		Kitâbu’t-	
Tasrîf	 adlı	 meşhur	 tıp	 eserinin	 17.bölümünde	Kindî’nin	 görüşlerine	 yer	
vermiştir.	8	Kindî’den	etkilenmiş	olan	başka	bir	Endülüslü	bilgin	de,	Ebû	
el-Salt	Umayya	(1068-1134)	dır;	Basit	İlaçların	Yapımı	ile	ilgili	eserinde9 o 
da	Kindî’nin	yöntemini	kullanmıştır.	Ünlü	Endülüslü	filozof	İbn	Bâcce’nin	
babası	ve	 atinler	 arasında	Albuzale	adıyla	 tanınan	Ebû’l-Âla’	 ibn	Zuhr	
ise,	Kindî’nin	eseri	üzerine	bir	şerh	yazmıştır;	maalesef	bu	şerh	bugün	ka-
yıptır.
Kindî’nin	etkisi	daha	çok	batılı	bilginler	üzerinde	olmuştur.	Onun	Bile-

şik	 İlaçların	Kuvvelerinin	 Bilgisi	 Risalesi,	meşhur	mütercim	Cremonalı	
Gerard	(1114-1187)	tarafından	“De	Medicinarum	compositarum	gradibus	
investigandis	 ibellus”	adıyla	 atinceye	çevrilmiştir.		De rerum radibus, 
De	gradibus,	 uia	primos	gibi	daha	kısa	adlarla	da	anılan	bu	 atince	çevi-
ri,	 ilki	 1531	 tarihinde	Strasburg’ta	 olmak	üzere	 1541,1556,	 1564,	 1579,	
1584,	1602	gibi	çeşitli	tarihlerde,	Roma,	Patavii	(Padova),	Venet	gibi	fark-
lı	kentlerde	ya	tek	olarak,	ya	da	başka	Müslüman	tabiplerin	eserlerinin	 a-
6 Roger	Bacon,	De erroribus medicorum,	yayınlayanlar	A.	G.	 ittle	ve	E.	Withington	
(O ford:	1928),	166-167.

7 .	Ricordel,	“ e	m dicament	compos :	th ories	andalouses	sur	l’ valuation	
de	 son	 degr 	 (XIIe	 si cle)”,	Revue d’ istoire de la Pharmacie,	No.	 330,	
2001,	137.

8 Bu	Bölüm,	Arapçası	ve	İspanyolca	çevirisyle	 .	M.	Arvide	Cambra	tarafın-
dan	Tratado	de	pastillas	m dicinales	seg n	Albucasis	adıyla	yayınlanmıştır,		
Almeria,	1996.

9 Eseri	P.	Vernia	İspanyolcaya	çevirerek	yayınlamıştır:	Tratado	de	los	medica-
mentos	simples	-Abu-S-Salt	Umayya	(1068-1134),	Alicante,	1999.
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tince	 çevirileriyle	 birlikte	 birçok	 kez	 basılmıştır.10	 Bu	 da	 bize	Kindî’nin	
eserinin	Batı’da	çok	okunmuş	olduğunu	göstermektedir.	Kindî’den	etkile-
nenlerin	başında,	yukarıda	da	işaret	edildiği	gibi	Roger	Bacon	gelir;	onu	
birçok	batılı	bilgin	izlemiştir;	burada	onların	hepsinin	adların	anmayaca-
ğız.	Kindî’den	en	çok	etkilenmiş	olanlardan	örnek	olarak,	Katalan	asıllı	
İspanyol	tıp	bilgini	Arnaldus	de	Villa	Nova	(Arnaldi	Villanova,	1235-1311)	
adını	anabiliriz;	 	Aphorismi	Gradibus	adlı	eserinde	Kindî’nin	görüşlerini	
doğru	biçimde	anlatmıştır	ve	pratikte	de	kullanmıştır.11 Kindî’nin etkisinin 
görüldüğü	başka	bir	batılı	bilgin,	İngiliz	din	adamı,	fizikçi	ve	matematikçi	
olan	ve	Doctor	Profundus	lakabıyla	anılan	Thomas	Bradwardine	(	1300-
1349)	dir.12		Kindî’den	etkilenmiş	diğer	önemli	bir	Katalan	asıllı	tıp	bilgini	
Antoine	Ricart	(1360-1422)	tır.	Aragon	krallarının	doktorluğunu	yapan	bu	
bilginin	Kindî’nin	 etkilerini	 taşıyan	meşhur	 iki	 eseri	 vardır:	 ibellus	 de	
gradibus	ve	De	 uantitatibus;	Ricart,	 	 özellikle	birinci	 eserinde	 ilaçların	
derecelendirmesi	kısmında	Kindî’den	etkilenmiştir.
Bizim	burada	asıl	üzerinde	durmak	istediğimiz	başka	bir	konu	da,	Kin-

dî’nin	psikofiziğin	kurucusu	olarak	bakılan	Ernest	Heinrich	Weber	ve	Gus-
tav	Theodor	Fechner	üzerinde	bir	etkisi	olup	olmadığı	meselesidir.	Bu	iki	
Alman	bilgin	de,	aynı	Kindî	gibi,	bir	duygunun	veya	hissin	ilerlemesinin	
aritmetik	bir	artış	gösterirken,	uyarıcının	artışının	geometrik	ilerleme	oldu-
ğunu	kabul	etmişlerdir.	Psikofiziğin	temelini	oluşturan	bu	ilke	her	üç	düşü-
nürde	 de	 aynıdır.	 Bilindiği	 gibi	Weber	 ve	 Fechner	 yükseköğrenimlerini	
eipzig	Üniversitesi’nde	yapmışlardır	ve	daha	sonra	da	aynı	üniversitede	

öğretim	üyesi	olarak	çalışmışlardır;	Weber	anatomi	ve	fizyoloji	profesörlü-
ğü	ve	Fechner	fizik	ve	psikoloji	profesörlüğü	yapmıştır.	Bu	bilginler	henüz	
eipzig	 Üniversitesi	 çevresinde	 bulunmalarından	 yaklaşık	 95-	 100	 yıl	

önce,	 eipzig	Üniversitesi	çevresinin	Kindî’nin	Bileşik	 İlaçlar	 risalesine	
yakın	bir	ilgi	duydukları	bilinmektedir.	Kindî’nin	söz	konusu	risalesini	 a-
tince	çevirisi	yeniden	yayınlanmıştır.	Bunun	yanında	risale	üzerinde	dokto-
ra	tez	çalışmaları	yapılmıştır;	bunlardan	birisi	 ohann	Gottfried	 akermac-
her’ın	“AlKindî,	Arabum	Philosophorum	Celeberrimo”	adıyla	yaptığı	tez	
çalışmasıdır.	Bu	 tez	aynı	adla	Almanya’nın	Helmstadium	kentinde	1719	
yılında	yayınlanmıştır.	Ayrıca	Curt	 antzsch	da,	1926	yılında	bir	doktora	

10 Eserin	baskıları	için	bkz.	 .	Choulant,	 andbuch der ücherkunde für die 
Altere	Medicin	( eipzig:	1841),	337;		H.	Haeser,	 ehrbuch der Geschichte 
der Medicin,	( ena:	1875),	1:566.

11 Arnaldi Villanova’nın	Aphorismi	Gradibus	adlı	eseri,	Opera	Medica	Omnia	adlı	ese-
rin	2.	cildi	içerisinde	Granada-Barcelona’da	1975	yılında	yayınlanmıştır.

12 Ricordel	“ e	m dicament	compos :	th ories	andalouses	sur	l’ valuation	de	
son	degr 	(XIIe	si cle)”,	146.	Ayrıca	bkz.	M.	McVaugh,	“Arnold	of	Villano-
va	and	Bradwardiene’s	 aw”,	ISIS,	1967,	58:	56-64.
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tezi	yazmış	ve	tezinde	Kindî’nin	rialesini	özet	olarak	Arapçadan	Almanca-
ya	çevirmiştir.13		Kindî’nin	bileşik	ilaçlar	risalesi	üzerene	çalışmalara	daha	
sonraki	yıllarda	da	devam	edilmiştir.	Örneğin	Alfred	Siggel	de,	eserin	Mü-
nih	elyazaması	nüshasından	eser	üzerine	bir	inceleme	yapmıştır.14
Şimdi	gelelim	Weber	ve	Fechner’e;	acaba	bunlar	da,	Kindî’den	doğru-

dan	veya	dolaylı	olarak	etkilenmiş	olabilirler	mi	sorusuna.	Bu	iki	Alman	
bilgin	eserlerinde	bildiğimiz	kadarıyla	Kindî’nin	adını	hiç	anmamışlardır.	
Ancak	bu,	onların	Kindî’den	hiç	haberdar	olmadıkları	anlamına	gelmez.	
Onların	yetiştiği	ve	vazife	yaptıkları	 eipzig	Üniversitesi	çevresi,	yukarıda	
kısaca	anlatmaya	çalıştığımız	gibi,	Kindî’ye	yoğun	bir	ilgi	göstermiştir	ki;	
Kindî’nin	 posoloji	 ve	 psikofizik	 konusundaki	 düşünceleri	 biliniyordu.		
Kindî’nin	eserinin	sıklıkla	basılan	 atince	çevirisini	okuma	olanakları	var-
dı;	okumamış	olduklarını	farz	etsek	bile,	 eipzig	Üniversitesi’nde	yapılan	
tez	çalışmalarından	muhtemelen	haberdar	olmuşlardır.	Çünkü	onlar	psiko-
fiziğin	temel	ilkeleri	konusunda	adeta	Kindî’yi	tekrarlamışlardır;	onlar	da	
duyumun	artışının	matematiksel	ve	uyarıcının	artışının	geometrik	olduğu-
nu	kabul	etmişlerdir.	Elbette	çağları	itibariyle	psikofiziğin	teferruat	konu-
larında	bilimsel	katkılarda	bulunmuşlardır.	Netice	itibarıyle	rahatlıkla	po-
solojinin	 ve	 psikofiziğin	 kurucusunun	 Kindî	 olduğunu	 ve	 19.yüzyılda	
Weber	-Fechner’in	onların	bilimsel	geliştirenleri	olduklarını	söyleyebiliriz.	
Fechner,	yaptığı	psikolojik	deneyler	sonucu	uyarıcı	ile	duyum	arasındaki	
ilişkinin	düz	çizgi	şeklinde	olmadığını	fark	etti;		buna	dayanarak	duyumun	
uyarıcıya	 logaritmik	 orantısal	 olduğunu	 belirterek	 Kindî’nin	 formülünü	
buna	göre	şöyle	yeniledi:	S	 		c.	C	 og	R.		Burada	c,	her	duyumda	özel	
olarak	belirlenen	 sabit	 sayıyı;	S,	duyumu;	R,	uyarıcının	 sayısal	değerini	
ifade	eder.	Buradan	bir	duyumun	yoğunluğunun	(şiddetinin),	duyumu	orta-
ya	çıkaran	uyarıcının	şiddetinin	logaritmasına	orantısal	olduğu	ortaya	çı-
kar.

13 Curt	 antzsch,	Abu usuf akub AlKindî und seine Schrift de medicinarum 
compositarum radibus,	( eipzig:	1926).

14 A.,	 Siggel,	 “Al-Kindî’s	 Schrift	 über	 die	 zusammengesetzten	 Heilmittel”,		
Sudhoffs	Archiv	für	Geschichte	der	Medizin	und	der	Naturwissenschaften,	
1953,	Bd.	37,	H.	 ,		s.	389-393	
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Kindî’nin Risâle  fî Ma’rifeti Kuvâti’l-Adviyati’l-Murakkaba adlı eserinin 
Bayerische Staatsbibliothek (Münih) Cod. Arab 838 numarada kayıtlı ve 
28a-37b varakları arasında yer alan elyazmasından alınan varak 36a’nin  
fotokopsi. Bu elyazması nüsha, 1759 yılında Halep’te Mihâ’il  ibn Şukral-
lah el-Mârûnî tarafından yazılmıştır.
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