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1-Glrlf: 

Yakın bir zamana kadar batıda, ta 
haçlı seferleri devrinden kalma lslAm 
medeniyeti hakkında yanlış ön hüküm· 
ler dotı"u olarak telAkki edilmiştir'. Bu 
nedenle Avrupa medeniyetinin do~
şunda İslAm · medeniyetinin oynadı~ı 
rol mühimsenmemiş, buna mukabil 
lslAmiyetin ilk inkişaf devrinde yapı
lan fetihler sırasında eski eserlerin tah· 
rip edildi~i bu arada antik devrin en 
büyük ilim merkezlerinden biri olan 
İskenderiyedeki meşhur kütüphanenin 
Hz. Ömer'in emri ile Amr lbn As tara· 
fından yaktırıldı~ı efsanesi do~ru kabul 
edilerek, lslamiyetin aleyhinde bir pro-
poganda mahiyeti arzetmiştir. 

Bilhassa XIX. Yüzyıldan beri ilim· 
ler ve sanat tarihinde kaydedilen geliş· 
meler ve Orientalistlerin gayretli çalış
m-ası neticesinde, bugün artık Avrupa
da Renaissance ve Reforme hareketle· 
rinin do~şunda Bizansın de~ilde İslAm 
medeniyetinin en büyük rolü oynadı~ı 
ortaya çıkmıştır. Endülüs (İspanya), 
Sicilya ve Haçlı seferleri esnasında A· 
nadolu, Suriye ve Mısırdan Avrupaya 
islAm medeniyetinin tesirleri etkili ola· 
rak Tıp, Matematik, Astronomi, Kimya, 
Fizik, Mimarlık ve denizcilik alanında 

ı. Von Grunebaum, G. E · Mcdieval hJ1m; Chicqoo, 
19-47, s. 4-SO de Avrupada haçlı seferlerinden önce \'e 
$Onra isllrniyet hakkında ne ıibi dü$ünoelerin ya~dıfı· 
na temas edildili a ibi, o devirde Avrupalı seyyatıların 

Seyahatnamderinde de avruıı-Jıt.nn islAmiyel hakkın· 

daki düşilncelerini mU~I\ade elmek kabildir. 

2. Hunlte, Siarid-Ailahs Sonne über dem Abendland. 
Sıuııaart, 1967, s. 22S-226; Turan, O-Selçuklular tarihi 
ve Türk İsl6m medeniyeti, hıanbul, 1969. s. 351. 
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Avrupada gelişmelere sebep olmuştur. 
Aristo, Hippokrat, Galen gibi antik de
vir alimlerinin fikirleri Avrupada, is· 
lAm eserlerinden yapılan tercümelerle 
tanınmaya başlandı. Bugün, antik is
lAm medeniyetinin, eski antik Yunan 
ve Roma kültürünü Avrupaya aktar~ 
makla kalmayıp, yeni ilmi katkılar yap
tı~ da ortaya çıkmıştır. Mesela islam 
Alimi İbn ai-Haitham (965-1039) Euk· 
lid'in gözün görme ışmlan neşretti~i 
tezinin do~ru olmadı~nı, cisimlerden 
gelen ışmlann göz rnerce~ine geldi~ini 
bulmuştur. Aynca Levy ben Gerson 
(ölümü 1344) ve Leonardo da Vinci'· 
den önce foto~af makinasının ilkel bir 
şekli olan Lochkamera (Ca mera o bs· 
cura) yı bulan al-Haitham, mercek· 
lerin yakmak, cisimlerin görüntülerini 
büyütmek hassalarını inceleyerek ilk 
okuma gözlü~nü de icat etmiştir. Al· 
bazan adı altında düşünce ve yazılany· 
la veya eserleriyle Avrupayı çok etkile-
d., 

1 • 

Nonnan Kralı Roger'e dünya hari
tasını ve co~rafi izahlarını havi "Kitab 
ar-Rudschoni" eserini, Kral Guillaume'. 
de Kitab ul·memalik eserini sunan 
meşhur islam co~rafyacısı ldrisi (ı 100. 
1 166) dünyanın yuvarlak oldu~nu be
lirtmektedi~. 

Amerika kaşifi olarak bilinen Kris
tof Kolomb Haitiden 1492 yılı ekim a· 

3. Von Amuk11 zur Zciıunc . 7000 1ahrc fr\lhc 
tc<:hnhd-.c Kultur, Stuııa•n 1%9, s . lll . 

4. Hunltc , S: 1961, s. US; Hamldul\ah . M.-N \hlü · 
manların Kriııof Kolomb 'tbn C\'\'CI Amcrihyı ~tıfltri. 
lsl~m dU,uncai <krcisi. 1!16ı s. l61-J71; Tunn, O., 
11169. s. lS) , 
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yında yazdıAı mektupta bu zahmetli ke. 
şif seyahatine ilhamı, islAm filozofu 
(Averroes olarak tanınan) lbn Rüşd'· 
den aldıflm yaııyoı-S. Bu islam filozo
funun eserlerini okudu~unda Hindis· 
tan'a batı yönden, daha kısa zamanda 
ulaşacafl neticesine varmıştı. 

Böylece dünyanın yuvarlaklı~ını, 
islam medeniyeti içinde gelişen ustur
lab'ı müslümanlardan alan Avrupalı· 
lar, batıdan giderek Hindistana eriş
mek amacıyla Amerikayı keşfetmişler
dir. 

Türk asıllı islAm alimlerinden Fa· 
rabi, Muhammed al-H!rizmi ve bilhas
sa lbni Sina eserleriyle Avrupayı XVII. 
Yüzyıla kadar tesir altı.nda bırakmıştır. 

Artuklu Türk hükümdarlanndan 
Sultan Kara Arslan'ın torunu Emir 
Mahmud'un isteli üzerine "CAmiul-ilm -
ve'l amel" isimli bir eseri 1205 yalında 
hazırlıyan Bedi'üz-Zaman Leonardo da 
Vinci'den üç asır evvel bir mekanik 
bilgini olarak çıkmaktadır. Eserinde 
Pompalar, su terazileri, fiskiyeler, oto
matik makinalar ve mühendisli~e ait 
pek çok aletlerden bahsetmekte, bun· 
larm resimleri ile çalışma şekilleri izah 
edilmektedir'. 

Perpektive ( Menazır) ait islam bil
gini Al-Hazini (Alhaıen) nin eserinin 
Utinceye tereuroesi Rönesans Mesenle
rinden Catherine de Medicis'e ithaf edil. 
miştF. 

· Selçuklular devrinde lspiçaplı 
(Sayramh) bir Türk Alimi kuşların 
aAırJıklan ile kanat alanlarını ölçerek 
aradaki fiziksel ilişkiyi araştırmıştı. 
Kristal imalini Keşfeden lspanyah is· 
lAm Alimi Abbas bin Fimas 880 senele-

5. v . ~hın. M. Spani~n. Geschidıı~ . Kultur, Kunsı 
1924. s. 112. 

6. Vawt, C.rra dc-Ln PenSC\Irs de l 'lslam, Paris · 
1921, s. J7J.ın; AyasoCya No. 3606; Topkapı lll. Ahmed 
KitaplıJı No. wı. 

7. Turan, 0 .·1969, ı. lS.S 

·-- -
rinde yaptıAı uçucu yüzeyle bir müddet 
uçarak tekrar yere inmişti'. Bu is!arn 
llimlerinin çalışmalarını haklı olarak 
Levi-Provançal, Pariste 1948 de neşre
dilcn escrinde modem havacılı~ın ku
rucuları oh:ırak vasıflandırır. 

Fez..ı ilmindede islam alimleri eski 
antik Yunan alimierin in yanlışlarını 
bulmakla kalmıyarak yeni buluşlar 
yapmışlardır. Antik devir alimlerinden 
Hipparch ve Ptolemaeus'un yaptıkları 
yıldız katologlarında bulunmayan sabit 
yıldızları tesbit eden Abd ar·Rahman 
as Sufi (903·986) yanında çalıştı~ı Sul
tan Adud ad·Davla'ya bu sabit yıldızla
rın yerlerini ve büyüklüklerini hesaplı
yarak sunmuştu. 

Kopcrnikus'tan SOO sene önce bü
yük islam Türk alimi al~Biruni (973-
1048) güneşin dünda etrafında degilde, 
dünyanın hem kendi ekseni etrafında 
hemde planetlerle birlikte güneşin et
rafında döndü~ünü bulmuştu'. 

XVI. Yüzyılın tanınmış Türk A· 
mira li Piri Reisi n 1929 senesinde Top
kapı Sarayında bulunan dünya harita
sı10, 1957 senesinde Amerikan fcza alim· 
lerinin nazarı dikkatini çekiyor. Yapı
lan incelemelerde XVI. yüzyılda yapı· 
lan Piri Reis'in haritasında 1952 sene
sinde ilk defa keşfedilen Antarktis kı
tasındaki dag · silsileler inin ·gösterilmiş 
olması Amerika'lılan hayrette bırakı· 
yor. Fezaya atılan bir satalitin Kahiı·e 
üzerinden aldıAa resimleri, Piri Reis'in 
haritası ölçe~inde büyüiterek çakıştıni
daAında birbirinin aynı oldugunu gören 
Amerikan alimleri Pl'of. Charles H. 
Habgood ve Matematikçi Richard ,w. 
Strachan hayretler içinde kalıyorlar". 

1. Er, ~krü~Bedi'Uıı: Zam•n. Mühendis ve M~klna 
deraisi, Ankara, 1967. cllı ll sayı , 124, s. 122. 

Hunke S.· 1967, s. ll. 

9. Hunke, S.-1967, s . 9S. 

10. A.lıçur:ı , Y.·Piri Reis Haritu.ı, lsı•nbul , 1966, s . ı. 

ll . Von Dc~nikcn, E.·Erinncrun,en •n die Z.uk.unfı 

Dücnelılorr·wi~n. 1961, ı. 36. 



l(ahire'li islAm hekimi Ali bin Sülay
ınan'ın 1000 senesinde ortaya attıAı 
Atom teorisi OrtaçaAda anlaşılamadıAın 
dan unutulmaga mahkum oldu~ gibi, 
nıüslüman alimierin güneşteki lekeleri 
keşifleri de 1610 senesine kadar kim
senin nazan dikkatini çekmemeşti11 • 
Ama Toledolu islam alimi As-Sarqali 
(1028-187) al-Battani'nin astronomide
ki buluşlarının Avrupayı ne kadar et
kiledili meşhur Kopernikus'un bu iki 
Alimden, 1530 da yazdıgı "De revoluti
onibus orbium coelestium, isimli meş
hur eserinde bahsetmesinden anlaşılı
Y.orıı. 

Bu gün yapılan araştırmalar neti
cesinde modern teknik ve ilmin ilerle
mesinde islam alimlerinin eserlerinin 
oynadılı büyük rolün ortaya çıkmaya 
başlaması nasıl 1sl~m medeniyetinin şc
refini yüceitici bir durum arzederse 
Helenislik devirde dünyanın en büyük 
ilim merkezli~ini yapmış İskenderiye 
kütüphanesinin müslümanlar tarafın 
dan yakılmadıAımn ispatı da bu şerefi 
gölgelendirmekten koruyucu bir adım 
teşkil eder. 

Bilhassa XIX. yüzyılın ikinci yarı· 
sından itibaren İskenderiye kütüphane-

. sinin yak.ılması meselesine dair yazılan 
çeşitli dillerdeki risalelerin çoklu~u ve 
meselenin ehemmiyeti bu konuda 
araştırma yapmayı zorlaştıran bir rna
hiyet arzeder. Bu sebepten eler iıp 
Tarihi EnstitÜSÜ Direktörü sayın ho
cam Prof. Dr. F. Nafiz Uzluk seneler
ce şahsen topladıklan degerli materyal
leri v~ geniş kültürleriyle bize yardım
cı olacaklarını vadetmeselerdi bu konu
da bir araştırma yapmaya cesaret ede
miyecektim. 

11 - İskenderiye Kütüphaneslnln 
müslümanlar tarafından yakıldıpnı 
zllaeden kaynaklar bunların dotnılu
lundan tUpbe Ue bu l$n m.UslUmanlat' 

12. Hutıke, S. 1967, s. 95. 

U. Hl.lllke, S. 1967, s. 9S. 
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tarafından yapılınadıtmı ldclta eden rl· 
ute ve ya)'lJllar: 

.. İskenderiye kütüphanesinin, müs
lumanlarm 642 senesinde lskenderiye'y· 
feth ettiklerinde Hz. Örnerin emri il; 
A":ır lbn As tarafından yaktırıldı~ına 
daır haber, Abd-al-Utif ( 1162·1231) 
al· Kıfti (1173-1248), al Makrizi (1 ~ 
1442) gibi bize islam ülkele•·inin tarihi 
ve kültürü hakkında de~erli ve zengin 
birer kaynak olan tanınmış islAm mü· 
elliflerinin eserlerinde yer aldı~ından, 
ilk bakışta haberin dolrulu~ inanıla
cak bir mahiyet arzeder. 

Eserlerine Avrupada büyük kıy
met verilen XVII . yüz}'11 Türk müellif
lerinden Katip Çelebi'de (ölümü-1658), 
1957 de Ingilizeeye çevirerek hastınlan 
Mizan·ül Hak isimli eserine14 :bu rivA ye. 
ti hiç bir kaynak göstermeksizin geçir
miştir15. 

Şurası muhakkak ki Katip Çelebi'· 
nin (Hacı. Kalfa) Keşf-üz-Zünun eserin· 
de belirtti~i üzere, İsl~miyetin ilk za. 
manlarında Araplar kendi lisanlan, 
Kur'an ve onun içindeki hukuki kanun
lar ve din için tamamen zararsız. ilim
lerden biri olan Tıptan gayri ilimlerden 
başka ilimleri kultive etmediler. DiAer 
bütün ilimiere kendilerini uzak tutma
lanndaki gaye, böylece İslam-Dolması
nı yabancı ve tehlikeli tesirlerden uzak 
saf tutabileceklerini zannetmeleriydi. 
Di~er ilimlerle nekadar çok ve derin u~
raşılırsa, kendilerinin daha yeni olan 
inançlarının sarsılmasının daha kolay 
blacaAından korkuyorlardı. 

Hacı Kalfa16 (Lexicon bib1igr., 1, 
78) bilhassa şunuda ilave ediyor ki , on· 
lan (Araplar) dini şevkieri nihayet o 
hale getirdiki kendileri tarafından yeni 
fethedilen memleketlerde bulduklan 

14. K~tlb Chclebl · (Tre. C. L. Lcwis) · TM B.a.ııcıe 
ot Truth, London Newyock 1957. 1 . 24. 

lS. x•ıip, Çdcbi • M lun ül·Helı, lsıanbul, 1656 S. 6. 

16. Kit ip, ~lebi . Kqf-üı·ZUnun , Maarif baskısı , 
I. ll,33, 
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arapça yazılmamış kitapların hepsini 
yaktılar. 

İslAmın ilk devrelerine ait bu tas· 
vir Katip Çelebi ~ibi 1658 de ölen biri 
tarafından çok geç bir devirde yapıl· 
masına ratmen itiraf etmek lbım ki 
fanatikHAin bir neticesi olan o zama· 
nın dar görüşlülülünü umumiyede tam 
hakiki ve do#ru bir şekilde tecessüm 
ettiriyor. 

Di#er taraftan en eski hınstiyan 
kaynaAı olarak Ebul Farac'ın ( 1225· 
1286) XIII. yüzyılda yazdılı Tarih-i 
Muhtasar·ül-düvel' de müslümanlar ta· 
rafından · İskenderiye'de kitapların ya· 
kılmasına ait geniş mahlmat olup bu
radan naklen bu rivayet dolu ve batı 
kaynaklarına aktarılmıştır. Bütün bu 
müelliflerin nakline nazaran İskende
riyedeki kütüph.menin Hz. Ömer zama· 
nında yaktırıldılının dolruluju inanılır 
gibi görünürse de, yakından tek tck 
iyice analiz edildiklerinde hakikade 
baldaşmayan, dogruJuklan şüpheJi bir 
durum arzeder. Asıl dikkati çeken şey 
en eski kaynaAın müeJlifi Abd-el Utif' · 
in İskenderiye'nin fethinden tam 520 se
ne sonra dolmuş oldutu, el-Kıfti'nin 
ondan 17 sene sonra, Ebul Farac'ında 
. ondan 55 sene öldülüdür. Yani tskco
keriye kütüphanesinin müslümanlar 
tarafından Hz. Ömer devrinde yakıldı
Aına dair en eski 3 kayna#ın müellifle· 
rinin hepsi, bu yanma olayından en" a· 
şalı 520 sene sonra XIII. yüzyılda ya
şamış olmaları, onlardan önce gelen 
ve İskenderiye'nin fetbini en ince tefer
ruatına kadar anlatan gerek isl~m ge· 
rekse hınstiyan alimlerinin kütüphane· 
den hiç bahsetmeyişleridir. Aynca müs
lümanlar tarafından yakıtdıAını iddia 
eden bu müelliflerin XIII. yüzyılda ya· 
ni haçlı seferlerinin yapıldı~ı esnada 
yaşamaları, meşhur Orientalist Claude 
Cahen'nin 1968 de Almanca olarak neş· 
redilen İslAm tarihinde belirtıili üzere, 
meşhur İskenderiye kütüphanesinin 
müslümanlar tarafından yakılması, haç
lı seferleri esnasında müslümanları 

kötülemek kastıyla uydurulmuş bir ef. 
sane oldulu şeklindeki tezini ispatf 
mahiyettedir17• ar 

Abd el Utif, İbn ei-Kıfti ve Eb l 
Farac'ın bu yanma hadisesiyle ilgili h u. 
herlerini tek tek analiz etmeden ön a 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından x:~e 
yüzyılın ortalarına kadar lskenderi · 
kütüphanesinin yanmasayla ilgili !e 
mühim yayınlar ve risalelere de~inec: 
liz. Bunların çoklutu 1bu meselenin na. 
sıl bir chcmmiyctc haiz oJdu~nu ak
settirmesi baklmından önemlidir. 

Bunlar içerisinde Orientalist Prof 
Ludolf Krehl'in" (1825-1901) 1878 Ey~ 
lulunda FJoransa'daki IV. İntemational 
Orientalistler kongresine vcrdi~i "Ober 
die Sage von dcr Verbrcnnung der Alex. 
andrinischen Bibliothek durc die Ara
her" isimli bildir; (Communication) 
çok mühim olup, aradan 92 sene geç
mesine ra~men ht\1! de~erini kaybet
memiştir. 

Meşhur Orientalist ve hekim Mr. 
Browne, Arabian Medecine isimli ese
rinin 1921 deki Camridge tab'ında İs
kenderiye kütüphanesinin yakılmasıyla 
ilgili daha geniş bilgi için L. Krehl'in 
bu bildirisini mehaz olarak gösterir . 

L. Krehl'in, İskenderiye kütüpha
nesini müslümanların yakma haberinin 
aslı astan olmayan bir efs~ne oldu~unu 
ispatlamaya çalışan bu tebli#ini, Ber
lin'deki Freie Oniversitaet'in kütüpha
nesindeki arşivde bularak fotokopye-

17. Cahen, C. - D.:ı· lsltm 1. vom Ursprung bis ı.11 
ckn AnCacn~n des Osnu.ntnrelchcs, Fnınlı:furt, 1963 
s. 121. • 

IS. L. K~hl'in "Rec:ue\1 de:< tnditk>ns Mohamc!
t:ıncs p;ıı· ti·Buktı:.r\. Tcıtt arabc" (3 Ddc Lelden 1862/6&) 
\'C "D:ıs Lebcn und die Lchre des Muhammed" 
(Tl ı. lıs4l isimli Iki eseri da~ vardır. 

Krehl , (Christoph Ludolf Ehrenrricd) Mclssen'de 29 
Haı.inn l&lS de doldu. Lclınlate 1369 dan Itibaren Ara· 
bistik Uz.erine Ord. Professor ve Kütüphane müdüril 
(Oberbibllo«hekar) oldu. IS Mayıs 1901 de Lelpdg~ 
öldU. lltl ollundan biri (onun adıda Ltıdolf Krdıl) 
Hcicklberg ve lkrlin Patoloji enstitülerinde Direktörlük 
yapmı~ ıanınınış bir Tıp Profesöıil, dileri de meşhur 
Kom!)Ofllst ve müzik teoritçisl Stephan Krelıl'dir. (Der 
Grossc Droektıaus, Lelpzlg, 1931, Bd X. S. 37S). 
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lerini yaptırdık. Hicri senesinde Meh· 
met Mansur Efendinin İstanbulcia Tas· 
viri Efkar ~a~e~esinde tcfrika edilip 
sonradan Mıladı 1883 (Hicri 1300) se
nesinde ~itap olarak basılan "Meşhur 
lskendenye kütüphanesine dair R.isa· 
!edir" isimli eseri bu alanda yayınlan
mış bir Türkçe eser olarak şayanı dik· 
kattir. Manastırda doğan Mehmet Man
sur Efendi iyi Rumca ve eski Yunanca 
•bildiginden Babıcili •tercüme odasına 
tercüman oldu. Evkaf Nazırı Deli Raşid 
Beyin babasıdır. Şurayı Devlet azah~ın
dan emekli oldu~nda Gebzeye gitti. 
Gebze H. 1314 (1879) de ölüp orada 
Çoban Mustafa Paşa camii karşısındaki 
mezarlıga gömülmüştür19 • Bu mevzu 
ile dikkate değer bir risale yayıniayan 
bu Türk müelliflerinin ruhu şadolsun. 
Bu risalcsinin 6. faslının 53, 54. ss say
falarında İskenderiye kütüphanesinin 
yanması ile ilgili kaynakları inceliye
rek 63. sayfasmda "lslfı,mdan evvel bu 
kütüphane ve Museion imha edildi~in
den" Avrupalıların ve Katip Çelebinin 
iddiası yersizdir der. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında But
lerı>, Breccia, FurlanP', Casanova22, gibi 
Avrupalı bilginlerde bu konu ilc ilgili 
entrasan çalışmalar yapmışlardır. Göz 
hekimi olarak se.nelerce Mısırda çalışan 
şark lisanını ö~renen degerli Alman bil
gini Max Meyerhofb bu konu He ilgili 
yayınlarında İskenderiye kütüphanesi· 
nin Hz. Ömer zamanında müslümanlar 
tarafından yakılmasını, İskenderiye'nin 

19. Butsah M Tahir-Oslll3nh Mlielliflcri. Istanbul. 
192.4, Cilt, 3. S . 147, 148. 

lO. Bu\\u, A.J. • lbe Arııb Conquest of Ec-pı . 

Oxtord, 1902. 

11. F'urlııni, C. • Sull'incendio ddia biblotheodı 

Alcssandria . Acıyp\us. Bd. V. 19'24. 

Furt.ni , G .. Giov;ınni il Filopc:mi .: L·lnccndio ~ell a 
biblioteca di Ale5sandrla. . Bull. dela Soc. Archkıl. 

d'Aicxandrio. No. 21. 1925 

22. Casanov:ı, P . • L'in~ndic de \:ı bibliothcquc 
cl'Aiex:ındric par les Anbes. Paris 1923. 

23. Meyuhof. M. • La Cin ~ L·E.cole d'Akundrie 
d'apres quelqucs a.uıcurs Prı.bcs Archcion Bd. XV . Roın . 

und Paris, l9l3. 
Mcyc:rhoC. M .• Vora.ussctıungcn und Anfanıc der 

arabisclben Hc:llmlııcllchre Ciba Zeitsclır. 1942, S. 2904. 

zaptından 600 sene- sonra Hz. Örnerin 
dindarlıgını yükseltmek kastıyla uydu· 
rulmu~ bir efsane olarak vasıflandınr. 

1861 de Beyrut'ta do~an ve 1914 de 
Kahirede ölen Circi Zeydanın, Türkçeye 
Zeki Megamiz Bey tarafından Medeni· 
yeti İslamiye tarihi ismiyle tercüme edi
len Tarihi Temeddcnül İslam eserinde 
bu konuyla ilgili kısımda yer almıştır. 
Circi Zeydan'ın 1900 yılında yayınladıAı 
Tarih-i Mısrul H~ıdis yani "Yeni Mısır 
Tarihinde" yazdı~ı suretle, bu ikinci fık
ı·a yani yakıtmaması fikrinde bulundu
ğunu bildirir. Fakat daha sonra islami· 
yct ve medeniyeti İslamiye tarihi hak
kmcia araştırmalara devam neticesinde, 
gerçe~e hizmet maksadıyla, bir çok se
beplerden dolayı birincilerin yani Ab· 
dullatif-i BaMad-i, Ebu} ve Makrizi'nin 
fikir ve mütalaalannı isimlerini bildir
medi~i kimselerin ret ve cerh fikirleri· 
nin üstün tutarak eserinin Medeniyeti 
İslamiye Tarihi ismiyle Türkçeye yapı· 
lan tercümesinde hatta şu bcyfma rast· 
lanır : 

" Evet Ba~dat'lı Abdullatif'in bu 
ibaresi kısadır. Hususi bir surette ol
muyarak bahsc girmiştir. Bununla be
raber yazının Ebul Faraç, di~erinden 
nasıl naklctmişsc, o asırda inanılır iti· 
mada şay;m bir mc'haıdcn alm1ş gibi 
sıhhatindcn hiç şüphe ctmedigini gös· 
tcrmiyorınu"?24 

•• 

Bövlccc İ skenderiye kütüphancsiy· 
le ilgili. yayınların kıs·a bir Histografi
s ini verdikten sonra. ınesclcnin esas 
analizine geçiyoruz. Buna önce: 

a - Abdcl·Latif. lbn el-Kifti ve 
Ebul Farac'ın İskenderiye kütüphanesi
nin H.~. ömer dcJ.•r indc Amr İbn As 
tara fından yaktırıldıgına dair habcrlc· 
rin analizc~iylc başlayıp. mütcakibcn, 

b - Müslümanbr lskcndcriycyi 
fc\hcn iklcri 1.aman bu ıncşhur kütüp· 

H . C ırd . 7.r> <1 ~ n. ( Z.C\. i Mrşı:na trrcUmcıil. Mcdc
nı~rı i hl!>miyc Tarıhı . hıanbul, 1)29. CIIt l . t . 74. 
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hanenin mevcut olup olmadılı mesele
sini inceliyece~iz. 

lll - Abd e).latif, İbo el-KlftJ ve 
Ebul Fataç'm kütüphaneolD mUslü· 
ınanlar tarafından yakıtdılma dair ver
ellidert haberlerin anaCtzl: 

1162 senesinde Ba~dadta dolan 
Abu Muhammed Abd el-Latif, meşhur 
Orientalist Silvester de Sacy tarafından 
tercüme edilen Mısır tarihinde, tsken· 
deriye kütüphanesi'nin müslümanlar 
tarafından yakıldıiına dair verdi~i çok 
kısa mAlUınat, bu konuda en eski kay
nak oldulundan öncelikle incelenmeye 
deter. Abd el-Latif'in bu haberini Sil· 
vert~r de Sacy'nin tercümesinden, arap· 
çayıda iyi bilen L. Krehl, Arapça aslıyla 
mukayese ederek şu şekilde tercüme 
etmiştir: 

"Tch glaube, das dieses Gebaeude 
der Porticus war, wo ARlSTOTELES 
und Spater· seine Schüler Unterricht 
erteilten, und das dieses die Academie 
war, welche Alexander bei Gründung 
der Stadt erbaute, und in welcher die 
Bibliothek aufgestellt war, welche Amr 
lbn·al-As auf Befehl des Omar verbren· 
nen liess.',. 

Bunun Türkçeye tercümesiı. şöyle
dir: ''Bu bina zannedersem, Aristoteli
sin, sonralan talebelerinin ders anlat· 
tılı Porticus (yani Kubbe altı) idi. Ö· 
bürüde İskenderiye şehrini kurdu~un· 
da, inşa ettirdiii Akademi idi ki, orada· 
ki kütüphane Amr-ai·As tarafından 

Z$. Krelıl, L. • 1171 ••• ~-

26. Bu tı.bcr Clıd -cydaıı'ııı Zeki lıkpmb tercU
-ıııck töYlo terdlme edllaılttlr. "Abdullltif bu husus 
bükmda ·~ t&yle eler: Amuduısuvari'ııln etnrında 
bu direlelerden ife yarar bir takım lcahntılar aön!Um ki, 
bunların baı.ılln uı&Jam, bir kısmı lle, bnk ktl. Su 
direkierin ftdyetJeri, halleri &österiyor kl, Uzcrlnde 
vaktiyle t"'" vardı. Bu direkler tavanı taşmb Amudua. 
SUt'lri Clzcrlııde bir tubbe ıne\ICUt ktl tl, bu enıuda lt· 
tiııat ederdi. Bu yerin Aristo'ııun, tcııcllııden sonra 
ftrtaunm lllıııJcri, fenleri tcdris eyled!li, talim ettlklerl 
I'CYIIt (lnıbbe altı) İskender tarafından lakeııderi;oe 
tals oldulu uman lıışa edilen IUaılcr evi Darül tJio.m 
oldu&uııu zanaederim. H1. ömer'in !ıni lle Amr lbnUI 
Aı'ın yütJiı tOtUplıanc l•te bunun Içinde idi". 1!1 
ır.dec vd ltJbu s. 28 .... 

Ömer'in emri üzerine yaktırılmıştı." 
Ba~dat'-ta Nizarniye medresesinde Filo
loji, Felsefe, Kimya ve Tıp tahsil etmiş 
olan İslam müellifi Abd-ei·Latif'in bu 
haberi, dolruluJundan şüphe edilecek 
bir takım tarihi yanlışlıktarla doludur. 
Zira bu haberde belirtildi~inin aksine 
olarak Aristo hiç bir zaman lskenderi· 
ye'de bulunmamıştır. Aynca İskenderi
ye'deki Museion'da İskender tarafın. 
dan delil, sonralari Plotemaeus I. Lagi 
tarafından inşa ettirilmiştir. 

Bu yakılına hadisesi en geniş ola
rak lbn-ei-Kıfti {1 172-1248) de anlatı
lır. Onun anlatışma göre İskenderiye 
fethedildi~inde, Ordu komutanı Amr 
Halife Ömcr'c (bir mektupla) oradaki 
Yunanca kitapları ne yapaca~ını soru
yor. O da, ona şöyle cevap veriyor: 
"Eter onların içindeki Kur'anda varsa 
onlara ihtiyaç kalmaz, yok eter onlann 
içindeki Kur'andakinden. başka şeyler. 
se, o zaman zararlı olduklarından onla
rın imha edilmesi gerekir." 

O Zamanlar İskenderiyedeki ha
mamlar, bu kütüp.banede bulunan Pa· 
pirus üzerine yazılmış kitaplada 6 ay 
ısıtılmış. Ayrıca bu hikayesini İbn-el· 
Kıfti, Johannes Philoponos adında ls
kenderiye'li bir Alimle Amr lbn As ara· 
sında geçen bir konuşma ilc süsler. 

İskenderiye'nin Halife Ömer zama· 
nında 640 ile 642 seneleri arasında fet
hinden 530 sene sonra 1 172 de do~an 
lb.n el-KıftP' gerçi İslAm devri alim 
adamları arasında mümtaz bir yeri var· 
sa da bu haberi muhakkak rivayetlere 
isnat eden emin olmayan bir kaynak
tan alarak yazmakla belki de evvelce 
söylendili gibi Hz. Ömer'in dindarlı~ını 
düzeltmek kasdı ile uydurolmuş bir ef
saneyi kitabına aimak hatasına düşmüş
tür. 

Zira bu haberde zikredilen ve Amr 
İbn-al-As ile konuşması nakledilen J o-

27. lbn ei·Kıftl (1172·1248)-Tıırih al·Hukama, Ed. 
J . Uppert, Lelpıla, 1903 de yukanda verilen İskenderiye 
XUtUpbaneslıılıı yanma ba~ri. S. 350 dedir. 



hannes Philoponos, Max Meyerhof'. 
unda belirtti~i üzere İskenderiye'nin 
lsl~m ordusu tarafındanHz. Ömer ta· 
rafından fethinden yüzyıl önce yazmış. 
tıı.ıa; Böyle olunca Johannes Philopo
nos un, Amr lbn·al As ile konuşması 
tamamen uydurma bir hikaye olarak 
ortaya çıkıyor. 

İbn ei-Kıfti'nin do~umundan 54 se
ne sonra Malatya'da (Melitene) dünya
ya gelen ve ondan 38 sene sonra ölen 
Abul Faraç'ın El-Muhtasar-u fi-ed-Düvel 
isimli arapça olarak yazdı~ı siyasi Ta
rih Muhtasarında aynı lbn el-Kıfti de 
zikredileni İskenderiye kütüphanesinin 
yanması ile ilgili hikAye zikredilir. Abul 
Faraç'da gene Johannes Philoponos 
(Gramatikçi olarak tanınır) ile Amr 
arasında geçen konuşmayı zikreder. 
Johannes Philoponos Amr'den İsken
deriyenin kıraliyet hazine dairesinde 
mühürlenmiş şeylerden istifade etmek 
istedili söyler. Amr da oradaki hangi 
şeylerden yararlanmak istedi~ini sorar. 
O da, Kıraliyet hazinesindeki felsefi ki
taplardan yararlanması arzu etti~ini be
yan eder. 

Amr,da bunun için Halife Ömer 
lbn-al K~attab'ın müsaadesi lAzım gel
dilini söyler. Sonra, o da vaziyeti ö
mer'e bildirir. Ömer' de, .gene 1bn-el-Kıf
ti de belirtti~i üzere, e~er o kitaplann 
içinde olan Kur' anda varsa, onlara iht~
yaç kalmaz, yok e~er onların içinde. 
Kur'andakinden başka şeyler varsa o 
zaman zararlı olduklarından imhası ge. 
rekir" der("). Bunun üzerine kitaplaı 

ll. Meyerhot, M. • Ciba ~it~hr. 1942. S. 2964. 

Furlt.J\i, G. • Gionnni U Filopono e L'inot.ndio ddia 
biblloıcca di Alcunclria . Bull . ele la $OC. Arch6ol. d'Alex· 
andrle. No: 21. 192S. G. Sarton'un ~hur es.etinin 
bltlncl c:ildinln 421. şahiCesinden Joluuınes Phlloponnos'· 
un VJ. Yü:ıyılın Ilk yansında ya~dılı anlatıldıll ıfbl 

"Bio&faphi$Ches wikon der hen-or~en A.ente 
aller Zelten und Völlter" isimli eseriıı 1931 baskısının 
3 nc:Q cildinin 441 ve 442. sayfalarınclan J . Phl\oponosun 
milldl 470 ~nesinde C:ıesarea'da d<>ıaralı:, S40 sen<:lerine 
dolru İıkenderi}~c öldUlil belirtilmektedir. 

(•) " Halife Omere aifolunan yukarıdaki söıler, Saint· 
Ambroisc'IUII, din karıısında ilmin deten haklı:ınd.akl 
ı6:ılerlıı.i pek çok andJrm;ıkta olması dolayısıyla, bir 
Hırısli)·an din ulusu ol:ııı Edul Farac; lbn·UI lbrl = 
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İskenderiye hamamlanna dalıtılarak 
altı ay müddetle yakılır. 

Görüldü~ üzere Abul Faraç'dakl 
Y~kılma hikflyesi İbn el-Kıfti'deki gibi'• 
dır. Gene İskenderiye'nin zaptından yüz 
sene önce yaşayan Johannes Philopo
nos, o devirde yaşamış gibi gösterile
rek Amr ile aralannda geçen uydurma 
konuşma geçmektedir. Hemen hemen 
ayni ça#da yaşayan İbn el·Kıfti ile Abul 
Faraç'ın bu haberi muhakkak ki daha 
eski bir kaynaktan almış olmalan ge· 
re k. 

Yalnız çok garip olan taraf · Bel~d
suri, lbn Abd-al Hakarn ve bun'un gibi 
daha eski devirde yaşamış isJ~m yazar
larının eserlerinde İskenderiye'nin Hz. 
Ömer devrinde fethi o zamanki tsken
deriye şehri en ince teferruatına kadar 
zikredilmesine mukabil , lbn el-Kıfti ve 
Ebul Faraç'da anlatılan kütüphanenin 
yakılına hadisesinden hiç bahsedilme
yişidir. 

Bilhassa nazan dikkati çeken bir 
nokta da, evvelce zikredilen İskenderi
yedeki Kütüphanenin Hı. ömer zama
nında yakılmasıyla ilgili haberin, Abul 
Faraç'ın Süryanice yazdıAı Maktcbha
nuth Zabhn~ isimli büyük eserinde 
de~ilde ; ölümünden kısa bir zaman ön· 
ce bu eserden özediyerek arapça yazdı
#ı "El-Muhtasaru Fi-ed-Düvel" adındaki 
eserinde yer almasıdır. Zeki Magami~ 

beyin, Ci.rci Zeydan tercümesinde de, 
Abul Faraç'ın bu eserinin 1890 senesi 
Beyrut baskısında yanma hadisesine 
ait kısmın bilinmiyen bir sebeple çıka

rıldı~ına işaret edilmektedir. (Zeki Ma· 
gamizin Circi Zeydan tercümesi, Cilt, 
3. S. 77, not l ). 
- - ---- -
Barhaebraus) tarafındım ~Ir; bej~nllmlt oha ~nık.lr ." 
( Adw3r, A . • T~rih boyuna ilim \OC din, hıanbul, '* 
(Ikinci Ba!kı) S. IO.l.) 

29. Abul faraç'ın Mak.hthebhanutb Z..bbı>e, ıeoni 
Süryanioe'den Ernut A. Wallis Bud,e tarafından Inci· 
liu:cye çcvrilcr~k 19l2 yılında lnaih~rcde Oıılord Oal· 
venltesi basımevinde basılmıttır. Bu tnıtllzce urctıı-
den dıt Omer Rlu Dofrul , e~ıtri Tilrkçe)'lt çe-rirmlt olup. 
I. Cildi 1HS ı~ . U . cl~l de Jtso ek Ankara TTK tara · 
fıadan ııe.,-ec11 1aıltıir. 
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Gerçi yangm haberini Abul Fraç'· 

ın Süryanice eserinde detiJde, bu olay 
arapJan ilgilendirdiginden arapça ese
rinde zikrettili iddia ediidiyse de, bu 
hal gene göze batacak kadar nazarı dtk· 
kati çekmektedir. 

Aynca, Mezopotamya'da HuJagQ 
zamanında J akobi kilisesinin patriklik· 
ten bir aşa~ı rütbesine haiz bir hıristi· 
yari papazı olan yahudi asıllı hekim Aar
on'un ojlu Abul Faraç'ın ( Gregoirus Bar 
Hebraeus). İskenderiyedeki kütüphane· 
nin yakılmasından yalnız arapça ese· 
rinde . bahsetmesine mukabil, Eutychi· 
us gibi ondan çok önce X. yüzyıl başın· 
da, İskenderiye'de Patrik olan bir Hıris· 
tiyan papazınm eserinde İskenderiye'yi 
etraflıca aniatmasına mukabil, çok mü· 
him bir hadise olması lAzım gelen ora· 
daki kütüphanenin islam fütuhatı za· 
manında yakılmasından bahsetmemek· 
tedir. Ayni şekilde Hiristiyan olan ai
Makin'de İskenderiye'nin İslAm devrin· 
de fetbini en ufak detayına kadar anlat
masına mukabil, kütüphanenin Amr ta· 
rafından yakılmasından hiç bahsetme· 
mektedir. 

Eler Abfll Faraç'ın lskenderiyede· 
ki kütüphanenin ynkılma hadisesini yan
bşhkJa başka bir yerdeki yakılına hadi
sesiyle karıştırıp yazmadıysa, 29a islami
yete ait hadiseleri negatif şekilde tah· 
rif eden ilmi kıymete haiz olmayan bir 
Bizans kay.nalından bu haberi almış ol· 
ması da düşüni.Uebilir. 

Zira bazı geç devir müverrihlcrin 
de, tran'ın S~'d İbn Vakkas tarafından 
Hz. Ömer devrinde zaptında orada çok 
sayıda kitaplar bulundulunu, Sa'd'da 
Hz. Ömer'e bu kitapların ne yapılaca~ı
nı sorar, o da kitapların ya suya atılma· 
sını veya yakılmasını emreder. 

29.a "M&lüııı.ntann İskmderi~ld ldltllphaneyi ya\· 
matarına a.it ll&btt bedu.lde ınUılUroaııl&rııı Caesera 'vı 
fetbetınclcrl esnasında onıcL1ki kUtüplwıeyl )Um•l•n~• 
ale Ilatıraya ht!Aat etse ~ktlr." diye "Pı'OII)'lietı 

Welıaeschlchte" de bir kayıta rastla.ıu)'Or. Giistt.v Ed· 
mund \'On Grll~blaum • Propyllen Weh~ltlcbte, Ber· 
lin • Frımkfurt · Wien, (1963) , 5. Cild. (Der hlf.ın), s . 61 

Gerek lbn el- Kıfti'nin, gerekse 
Abul Faraç'ın İskenderiyedeki kütüp
hanenin yakılmasıyle ilgili haberlerin
de, lskendcr.iyenin 4000 hamamının 
bu kitaplann yakılmasıyle 6 ay ısıtaldı~ 
li gibi, çok mübMaalı bir durum görü
lür. Kutbad-Din'de aynı müb~laalı tarz. 
da Ba~dat'taki kütüphanenin Hulagu 
tarafından mahf~dilmesini anlatmakta. 
dır. Bu habere göre "Hulagu kitapların 
Dicle nehrine atılmasını emretmiş. Bu 
kitaplar o kadar çokmuş ki, dicle üze
rinde bunlardan bir köprü hasıl olmuş; 
atlı ve yayalar bunun üzerinden geçer 
imiş, bu kitapların yazılarının mürek
kcbinden Dicle'nin suyu siyaha boyan
mış. 

Böyle mübAlaalı hikayeler, bunla
ra tarihi hakikat olarak· bakılınasını 
zorlaştırmakta, ayrıca Amr-İbn-al Asin 
İskenderiyeyi fethettikten sonra, Hz. 
Ömer'e yazdı~ı mektubun büyük bir 
kısmı elde mevcut olup, bunda Amr 
Ömer'e lskenrediyenin zenginliAinden, 
4000 sarayından, 40.000 yahudisinden 
v.s. bahsediyor, (kütüphane zikredilmi
yor) ve Arapların bu hazineleri yaAma 
etmek istediAine deAinerck Ömer' den 
emirlerini bekledi~ini yazıyor. Cevabın
da İskenderiye'nin yaAma edilmesi ve 
eserlerin tahribine taraftar olmadı~ını 
belirtiliyor ki, bu İskenderiye kütüpha
nesJnfn yakılmasıyle tlgllt hlkAyelere b tr 
tcnakuz teşkil etmektedir30, 

. Ayrıca Amr'ın mektubunda İsken
deriye'nin diAer eserlerinden bahsedil
mesine mukabil kütüph~neden hiç bah
sctmeyişi de manidar'dır. EAer Amr'ın 
Halife Ömer'e İskenderiye kütüphane
si ile ilgili ikinci bir mektup yazdı~ı 
kabul edilse bile, buna gelen cevabı 
Amr'ın eline . geçebilmesi kadar uzun 
zaman Amr Mısır'da kalmamıştı'r31 • 

Ayrıca Abul Faraç'm anlattıAı yan· 
gın hadisesinin islôm fethi sırasında 

lO. Krehl , L. • ıın. S . 449; Amold. Clırestomathia 
ar:ıb . s. t4S. Ew:ıld . Zeitıchtlft Cür d . Kunde d . Moı·

ııcnl . 3, 349. 
31. Krehl , L. • 1873, S. <4SO. 
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oldu~nu reddeden Eduard Gibbon, L. 
ıcrehl ve Max Meyerhof tarafından, ls
kenderiyeaeki kütüphanenin, İslam fü
tühatı esnasında zaten mevcut olmadı
~ yani daha evvel ortadan kalktı~ı ileri 
sürülmüştür 3'a. Bu durumu aydınlat
mak için İskenderiye ve oradaki kü
tüphane ile Museion'un tarihini incele
mek yerinde olur. 

geniş caddeleri olarak addedilen cadde
lerinin genişliAi 30 m. idi. Şehirdeki ya
pıların ahşap olması menedildi~inden, 
evler bile taştandı. Yanlış olarak ilk ön· 
ce Romalılarda görüldü~ü zannedilen 
taş kubbe konstrüksiyonlannın burada 
büyük binalarda kullamldıtı bazı mi
marlık tarihçilerince ileri sürülmüştürll. 

IV- İSKENDERiYE'NİN (ALEX
ANDRİA) ŞEHRİNİN KURULUŞU VE 
BU ŞEHİR İÇİNDE MEŞHUR KtlTtlP· 

. HANE İLE MUSEİON'UN YERİ. 

Şehrin mimari güzelli~i yanısıra, 
kuruluşunda pratik işe yarayan ve şe-

Antik devir şehirlerinden İskende
riye'nin kuruluşu, meşhur Mekadonyah 
büyük lskender'in Mısır'ı feth etti~i za
man, Niıl de1tası ile Mareotis gölü ara
sındaki eski Rhakotis isimli balıkçı kö
yünün bulundutu mevkide büyük bir 
şehir kurmak istemesi ile olmuştur. 
Şehrin inşasında o devrin meşhur Yu
nan Miman Deinokratesin ~rojesi esas 
tutuldu. Sonraları, Ptalerneler ve Roma
lı imparatorlar zamanında İskenderi
ye büyük abidelerle zenginleşti ve An· 
tik devrin en büyük kültür merkezle
rinden biri haline geldi. 

Strabon şehrin genişli~ini 5-6 kilo
metre · olarak vermektedir. Şehrin kap· 
ladı~ sahanın 1/3 ila 1/4 nü umumi 
toplantı yerleri, Kıral saraylan ve park
lar teşkil etmekteydi. Diodoros şehirde 
300.000 hür İskenderiye hemşehrisinin 
meskün oldu~ndan bahsetmektedir ki, 
esirler ve diAer sakinleriyle şehir nüfu· 
sunun ı milyonun üstünde okiu~nu 
kabul etmek gerekiyor. Dünyanın en 

ll.a Osıochmız sayın O. Prof. Dr. SUhcyJ Onveı"'de 
1967 de yaylnladllı lskenderi)"e KütUphane,lnln ya\ılma · 
sıyla iliili ma~ıılcslnde, KütUpba.oeıı.in \sllm fethinden 
ÇO\ öncel4:ri mUtc:ıddid defalar yıındılttna temas etmek.· 

tec!ir. 
[Onvc:r, s .. ıı Asır önce lskendcri)'C Tıp .Mc~teb~ 

"e Kütill'hanesi , ht:ın~;l, 1967, lst:ınb\11 Tıp Fa\u\tcsı 
Neamıuı. Cild 29, S:ı)'l 4, Sene 1966 dan Ayn bukı , 
s. 791, 793.] 

Ayrtea " Dcr Grosse Broclth.aus", 1921, S . 27S 
(Aic:undrlnische Bibliothek Mtodd~slnde de) lske~derly~ . 
klltiiph.anesinin islam (ethinden öncıe utcn m~t~ddıt 
defalar yandılı bu ~bc:blen mUs\ürnanlan.n bu ışi ya~ 
matannın lwUD dalılllnde olmadılı belirhlir. 

hir sa~lı~ının düşünüldü~ü o zamana 
göre örnek bir inşa pl~nınm tatbik edil· 
diAi görülür. Kanallardan müteşekkil 
bir aA bütün şehri kaplamak ta ve Nil'· 
den suyu evlerin su hazinelerine kadar 
getirmekte idi. Pharus adasında inşa 
edilen İskenderiye feneri, dünyanın 1 
harikasından biri olarak gösterilir. ln· 
şası 20 yıl süren bu deniz fenerinin, M. 
ö . 280 de Ptolemaios II Philadelphos 
zamanmda tamamlandı~ı bilinmekte· 
dir. Işı~, konkav metal ayna vasıtasıy-
le yansıtarak denizden 30 km. ötesiine 
kadar aydınlık verebilen bu deniz fene· 
ri Ptolemelerin ve hellenistik devrin 
t~knik kabiliyetlerinin şahikası olarak 
tebaruz eder. 130 m . yüksekli~ndeki 
bu fener araplar tarafından Manara 
olarak adlandırılmış, min~re isminin
de buradan geldi~i iddia edilmiştir. ls
lam müelliflerinin eserlerinde lskende· 
riye fenerinin tasvirlerine rastlanır. Bu 
tasvirler bu dünya harikasının M.S. 
796 senesindeki depremden veya XIII . 
yüzyıldaki tamamen ortadan ka~kışın· 
dan öncelerine aittir',. Bu fenenn be· 
yaz temel taşları , 1898 senesinde Do~ 
Limanının batıkolunu koruyan Fort 
Kait Bey'de kulhmıldı~ı tesbit edilmiş-

tir. 
Liman inşası o zamana göre su mü· 

hendisli~i sanatının bir şaheseridir. ts
kenderiy~ fenerinin Kon~av . a~nas~. ay
nı zamanda düşman gemılerının, guneş 
ışı~ının teksifiyle yakılınasına da yara-

32. l.übke, W. Gcs<:hict-.le 6er Ardıit etıur, uipı.la . 
lf70, A, 152. be 

3J. Mııc Kendrick , P.: Hellas , Scelnnernet Er • 

Wi«~en 1965, S. lU. 
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dıJından, Liman deniz istilasına kar,ı 
korunmuş vaziyette idi. (Şekil- 1, 2). 
İskender devrinde yapılan yapılar ara
sında, Poseidon mAbedi, Tiyatro, Sta· 
dium, Hippodrum, mahkeme bin3St ile 
Gymnasium sayılmakta. Kral sarayının 
bulundulu tepe Ptolemeler zamanında 
genişlemiş ve bir daha imar edilmiş
tir. Ptolemaeus Soter, İskender için So
ma denilen bir anıf kabir yaptırmıştır 
ki, sonraki krallarda orada gömülmüş· 
lerdir. Bu Anıtkabirde İskender alu.n
dan yaptlmış pırlantatarla (Diadem) 
süslü bir llhitte metfun oldulu rivayet 
edilir. M.S. J. yüzyılda bu altm IAhit bir 
cam llhite tahvil edilmiş. Hatta 1850 
de de Schlizi isimli biri de bu cam IA
hiti Kahirede tren istasyonuna yakın 
bir Caminin mimberinde görmüş,.. 

İskenderiyedeki Saray Kompleksi
nin M.Ö. 26 senesindeki durumundan 
Strabon babsetmektedir. Saray mıntı· 
kası ( Limanını güney, güney dolusu n
da) inşaası Ptolemaios II (285·246 M. 
Ö.) zamanında bnşlar. Saray duvarları 
içerisinde bir botanik bir de hayvanat 
bahçesi vardı. Bu bölgede bir antik Sa· 
tirikçinin dedi~i gibi "llhamların kafe
si" Museion ile meşhur kütüphanede 
yer almaktadır. Bu meşhur kütüphane 
İslamiyetten çok önce M.Ö. 47 senesin
de Julius Caesar'ın Mısır'a girişinde ya
pılan savaş esnasında yanmıştı35• 

Ortadan kaybolan eski İskenderiye 
şehrinin 1866 senesinde .Napoleon lll 
ün emriyle plAnı yapıldı~ında eski cad
delerden 15 km. uzunlu~unda caddeler 
ile şehir duvarları hala durmaktaydı." 
Şimdi modern İskenderiye şehri tama· 
miyle antik şehir üzerini kaplamtş va
ziyettedir. (Bak: Şekil. 3, 4). Vice-Ami-
--- - -·---

34. MK Kcndrld:. P. ( 1965) s. lll. 

3$. Mx Kendrick. P.: (19651 s. 212. 

[•] lsltencleriyenln P. Blomfield ıanıfından )•apıl· 
mıf hariıast Için bit. Bulleıin de la Soclece Ardıe oıo,i• 
que d'Aieıwıdrie, No. 1, ISOS; Descripllon de I'B&YPie, 
Eıac Modenıe, ll (2. haırD), 270, v.d. 1800 de lskenderi· 
,.nlıı tıını. bir tasvirini ihtiva eder, levh•l•r 14-91, harila 
1: 10 000, ınanunı ve plinlu Için aynca Anıtcıuite es Il . 

ral Durand Viel tarafından ı 935 de Pa
riste neşredilen "Les Campagnes Nava. 
les de Muhammed Aly et İbrahim" isim-c 
li eserde İskenderiyenin Türk hakimi~ 
yeti devrine ait kıymetli resimler var. 
dır. ' 5a (Şekil: 6, 8). 

İSKENDERİYE KUTtlPHANEst 
İLE MUSEİON'UN TEŞKİLATJ VE tı... 
Mt KARAKTERl. 

Meşhur İskenderiye kütüphanesin
den ortada kalan yegAne yadigAr, 1848 
senesinde bulunan, Dioskorides'in ese
rini hA-vi 3 yazı tomarlarının bulundu
~ taş blokun'dan ibarettir. 

Materia Medica eseri sahibi Di
oskorides ise bu Diokoridesden başka 
biri olup, kütüphanenin Julius Caesar 
devrinde malıvından sonra yaşamıştır'. 

Museion'dan arta kalan ise bir ha
tip'in heykelinin alt kısmından ibaret
tir. 

İskenderiye kütüphanesi ile Musei
on hakkında bilgiler azda olsa, antik 
devir müelliflerinin eserlerindekilerden 
ibarettir. Peristyl'li Museion, toplantı 
salonlan,dünyaca meşhur kütüphane, 
üyeleri bir manastır düzenindeki gibi 
beraber yaşayan ve masrafları Kıral ta
rafından karşıtanan bir ilimler akade
misinden ibAret bu büyük yapı komp
lexi muhakkak ki antik devrin en bü
yük ilim merkezlerinden biriydi. 

Hatta Museion dünyanın en eski 
Anatomi enstitüsü ile bir de pek meş
hur rasathaneye maliktP7

• lki tane sü
tunlu halle mevcuttu ki , birinde gezini
lir, di~erinde ise oturulurdu. Aynca 
Alimler için büyük bir yemek · salonu 
mevcuttu ki orada ilmi münakA.şalar 

lSa. Evllya Celd>l Seyahatnııme X., S . 668 v.d . de 
lsltenderlycrıl n XVII asır ortalanna al t eırafb b ir taıvlri 
vardır. .t.ynca 'bk. Rhuvon Guest - İskenderiye, Isilım 
Ansiltlnpedlsl, lsıan'bul , 1950, Clld 5, s. 1084 - 1088. 

l6. Mx Kendrick, P.: ( 1965) s. 2&4. 

37. Sınıbo, 14, 4, U (674); 17, l, 1 (794. 
Aristonlltoa F Gr. Hlst . III, C. Nr. 633; 1. Nr. S3 

Frııın. 2. 
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eksik olmazdı. Hellenistik İskenderiye 
ye ıahsile yabancı ülkelerden gelen ta
lebeler, Museion'da parasız olarak tah
sil ederlerdiıa. Ptolemaeus I. Lagi za. 
manında tesis edUen İskenderiye Kü
tüphanesi hakkındaki malumat, Mus~ 
ion'dan biraz daha fazlacadır. Euerge
tes ı (A.C. 247-222) zamanında İskende
riye en parlak zamanına erişir. 235 se
nesinden itibaren İskenderiye kütüpha
nesi Müdürü olarak Eratosthenes gö· 
ıiilür ki, onun zamanında fikri ve tabii · 
ilinıl.er arasındaki denge sa~lanmıştır. 
sonradan halefi olan Bizanslı Aristop
hanes Ue Museion' da beraber çalışmış
lardı. Archimedts'in arkadaşı olarak 
bilinen Astronom K ono n, S amos' dan 
çetin bir yolculu~a katlanarak lsken· 
deriye'deki bu ~lim merkezine gelmiş· 
tir". (Şekil: 9). 

me kısmı ile katalog kısmı daha ehem
miyetlidir. Tercüme kısmının bu kütüp
hanede yer almasında maksat, o za· 
manki bütün dillerdeki eserlerin hep
sini toplayarak Yunanca'ya tercümele· 
rini yaparak bu ilim merkezinde top
lanmasını sa~lam~ktı. Bu tercüme işle· 
rinde kimlerin çalıştı~ bilinmemekte
dir. Birçok eski Mısır eserlerinin, ora
daki r:ıusevi Synagog (havalann) da 
larında yapılanlarından daha kaliteli 
yapıldı~ı hatta eski İran es~rlerinden 
belki de Avestanm tam metninin ve 
birçok eserlerinin tercüme edildili 
imkan dahilindediı:A1 • 

Kıral tanınmış hekim CHRYSER
M.OS'U Tıp kurumu başkanlılma ve 
Museion'un Kurator'luluna getirince, 
tske.nderiye Tıp mektebi büyük bir ge
lişme kaydetmişti. Bu meşhur hekimin 
anatomik çalışmaları bu zaman, ptole
ıne sanatınada tesirler icra etmekten 
geri kalmamıştır-o. 

tık zamanlarda İskenderiye Kütüp· 
hanesindeki yazma kitap tomarları sa
ytsmın 200.000, Kallimachos devrinde 
5()0.000, Julius Caesar zamanında yaz
masından önce ise 700.000 oluşuna dair 
rivayetlerde biraz mübala~ada ol_sa, g~ 
ne 0 zamana göre bu kütüphanenın haş
metini göstermesi bakımından önemli· 
dir. 

Ptolemasios lll den itibaren Mısır'a 
gelen seyyahların yanlarındaki kitap
lar devlet tarafından zorla ellerinden 
alınarak İskenderiye kütüphanesine 
verilirmiş. 

İskenderiye kütünhanesinin büyük
lütünden ziyade, onu teşkil eden tercü-

31. Sdınelckr. Carı • KulturJnclıltbtc: des Hc:tı.eola
anıs, Müıı.then , (1967) s . 536. 

39.. $dlDelder, Carl (1967} s . 515. 

40. Sclınc:ider, Cari ( ı967) S. 516. 

lskenderiye kütüphanesinin ka
talo~nu Kallimachos, Lykophran ve 
Pleuronlu Alexander ile beraber çalışa
rak kırahn emri üzerine yapmıştı. 

Pinakes denilen bu Kallimachos'un 
Katalo~u 12 kısımdan ibaretti. Altı kıs
mı Nazım eserlere, S kısım nesir eser
lere. son kısmı ise karışık eserlere ay
rılmıştı. 

İskenderiye kütüphanesinin şark 
veya Yunan menşeli olup olmadı~ı me
selesi rnünakaşalıdır. Van Rooy 1sken· 
deriye kütüphanesinin, şarkın pişmiş 
tu~la üzerine yazılmış tabJetlerden iba
ret kütüphanesiyle hiçbir ilgisi olmadı
~~ saf Yunan-Makedonya Kütüphanesi 
oldu~u ispata çalışmıştır41 • Ama bu 
kütüphanedc eski Mısır medeniyetinin 
tesirlerini inkar etmek zordur. Oradaki 
toplanmış eserlerin, Mısır'da kullanıla· 
gelen Papyrus üzerine yazılmış olması 
da manidardır. 

İskenderiye'deki hiristiyan Tıp oku· 
lunun kurucularından sayılan Flavius 
Clemensin. M.S. 200 senesinde yazdı~ı-
-----

41. Sclınelder, C. ri ( 1967) S. 5l6. 

42. Van Rooy. C A.: l>ic: Probl«m van die oonpr· 

d•- - Aleundrynsc: Biblloth«lı: . Acıa 
ana \'On "' ıo·~· ı !)d ı 
t lauka 1 ( 1953) l47·16l. Ayrıca 'u ucrkrck site cr )C 

JCUıUphanesl hılklı:ında maJOmal '-ardır : 
PAASONS. E. A.: The Akxandrian Ubt-ar:r . 1952. 

AWAND. C.: The Alcundrian t tbrar}', 196S. . 
b· .. ı · ıM«anucn PER~MANS. W.: 8ibl ioe~k en ,., ıo 

ıhc: Alc:undrı. . Strinlul'l\ LovaMSC:, 1961, n.ıl. 



na göre, Mısır' da eski sülalenin başlan
gıcından önceki devirlerde eski Mısır'
lı Rahipler bütün ilimleri 42 mukad
des kitap'da toplanmışlardır ki, bunla
dan altısı Tıp ilmine aitti. Bu 6 kitap'
da Anatomie, Physiologie, iliçlar ve 
Cerrahi hakkındaki bilgiler toplanmış
tı•,. Önce Flavius Clemens'ın bu anlat
tıklan masal zannedilmişsede, 1873 yı
lında Alman bilgini Georg Ebers, son
ralan kendi adıyle anılan " Papyrus 
Ebers'i" 1862 yılında bir mumyanın ha
cakları arasında sokulu bulan bir arap· 
tan satın alıp, bunun en geç M.Ö. 1555 
senesinde yazılmış olan, belki de Flavi
us Clemens'in bahsettiAi eski Mısır'ın 
Tıbba ait Mukaddes kitabından çıkarıl· 
mış bir kopye buldutuna inararak Al· 
manyaya döndü. Onu iki sene sonra 
Leipzig'de 2 cilt halinde yayınladı. 

Böylece görüldü ki, Yunanlılardan 
çok önceleri eski Mısır' da Tıp ilmi dol· 
muştu. Flavius Clemens'in M.S. 200 se· 
nesinde hAli eski Mısır'ın mukaddes 
Tıp kitaplarından bahsetmesi de İsken
deriyedeki Tıp okulunda ve kültür mer. 
kezindeki eski Mısır eserlerinin hAli te
sirini icra ettiAini göstermesi bakımın· 
dan enteresandııM. 

Ptolemaeus, I. LaJti (A.C. 360-283) 
zamanında tesis edilen lskenderive Kü· 
tüphanesinin, oA!u Ptolemaeus Il Phila
delphus tarafından M.Ö. III. yüzyılın 
başında genişletilditi ve Museion'un 
bu devirde meşhur ilim merkezi haline 
geldili görülür. Antik devirde hellenis
tik Suriye'de .Nisibin ve Edessa (Bu· 
günkü Urfa) nın da birer büyük ilim 
merkezi haline geldili görülürsede, ls
kenderye'yi hiç bir uman şöhret bakı
nundan geride bırakamamışlardır. 

İskenderiyedeki Museion'un Kü
tüphanesinden başka, Tertuillianın şüp 
beden Ari şaharetine göre Serapis 

45. TborwaJd, JUrııaı - ~ht uDCI Gebelııınls der 
fıilhen .Unte, MI1Ddıelı • Zllrlcb (196%), S. 45. 44. 

44. FÖUmler, R. • la Mhkdno Jlayptleııne des 
Orı,loeı a L'CJe d'Aieundrle, llonlaıWt, 1933. s. 4. 

----··----·-- ------
Templindeki Seı·apeum Kütüphanesi 
ve Sebastium kütüphanesi gibi kütüp
haneler M.S. III. yüzyılda hali mevcut
tular'5. 

Euergetes II (146-117 M.Ö.) zama
mnda İskenderiyedeki sanatkar ve 
alimierin sürülmesiyle eski parlak dev
rinin sönmeye başladı#! görülür. 

Euergetes II den Julius Caesar za
manına kadarki kütüphane ve Museion'
un tarihine ait haberler hemen hemen 
hiç yok gibidir. Amma M.Ö. 47 senesin
do Julius-Ceasar zamanında Museum
un yanması ·ve orada saklanan kitapla
rın büyük bir kısmının bu yangında 
mahvolmasına dair verilen tarihi malu
mat çok mühimdir46

• 

İskenderiyeyi bu yangından biraz 
sonra M.Ö. 24 senesinde ziyaret eden 
STRABO, şehrin güzelli~ini uzun uzadı
ya anlatırsa da, İskenderiye kütüphane
sinden hiç bahsetmez. Yangındaki ha
sarın hemen yerinin doldurulamadıgı 
imkAn dahilindedir. 

Diocletian'a ait Biyografik eserinde 
Sueton, bu Roma imparatorunun İtal
yan kütüphanelerinin eksiklerinin Alex
andriyadaki kütüphanedeki eserlerin 
kopye el yazmaları ile dolduruldugunu 
yazması, Alexandrianın sonları tekrar 
caniandıtım gösteriyor. 

M.S. III. yüzyılda Caracalla zama
nında Musei<?n ve kütüphanenin zengin 
vakıflarının ve oradaki alimierin maaş
larının kaldırılmasıyla47 İskenderiye 
tekrar sönmeye başlarsa da Alexander 
Severus zamanında tekrar oradaki aka
deminin canlandılı görülür. 

Son olarak Suidas'ın haber verdi
line göre M.S. 390 senesinde İskende
riye'deki Museion'un mevcut oldu~ 
tesbit edilebiliyor. Ama M.S. IV. yüzyı-

4S. Krehl, L. • 1871, S . 4SJ. 

46. KrelıJ , L. - ına. s. 4S2. 

47. Von Bnınn, W. ·Kurze Gcschlçlıte der Chlrur· 
aio, Berlin 1921, •· 74. 



}ın son yıllarındC\ İskenderiyedeki Kü
tüphanenin çok zarara u~radı~ı veya 
ortadan kalktııı Max Meyerhof tarafın
dan ileri sürülüyor. 

Hiristiyanlarla eski Yunan dinine 
ballı olanlar arasındaki savaşta 366 se
nesinde İskenderiyedeki Caesareums', 
3914 veya 398, .. ' senesinde hiristiyan 
patrikinin kıştırtması üzerine 1mpara
tor THEODOSİUS zamanında meşhur 
Serapeum kütüphanesi mahvedildi. Fi
JozofJar bir zaman içi n lskendireyiyi 
terk etmek mecburiyetinde bırakıldı 
Kreh150 e göre M.S. 389 senesinde büyük 
Theodisius zamanmda İskenderiyedeki 
Kütüphaneye ba~lı Serapis Ma'bedi bir 
hiristiyan kilisesine tahvil edildi. Bun
dan sonra t.skcnderiyedeki Museum ve 
Kütüphanenin tekrardan canlanıp can
lanmadı~ı ve kütüphanenin tamamen 
ortadan kalktı~ı yahutta Constantinope
le taşınıp taşınmadılı meselesine gelin
ce; ıcrehls' Theadesi us ll zamanında İs
tanbul'da (Constantinopel'de) M.S. V. 
yüzyıl başında tesis edilen kütüphane
nin, kitaplannın büyük kısmının Mısır'
da ve Anadoludaki kütüphanelerin ki
taplarının toplanmasıyle tesis edildi~ini 
ileri sünnektedir. 

Ayrıca von Brunn da, İskenderiyede
ki Kütüphaneyi teşkil eden yazma eser
lerin Papyrus gibi gayet dayanıksız ve 
nazik bir Material üzerine yazılmasın
dan, Nil deltası gibi nemli bir bölgede 
bunların uzun zaman muhafazasının 
titiz bakıma raımen imkan dahilinde 
olmayışı, bu kütüphanenin ortadan 
kalkmasına harplerden daha büyük bir 
amil olmuştur der2

• 

41. Max Me)oubof· Ciba Zcitschr. ı9U, Nr < IS, 

•. 2964. 

49. V. Brwın, W. - 1921, s . 14. 

SO. Krehl, L.· 1S71, s . 4~ 

sı . Kıe~ıı. L.· ıS7a. s. 4S3. 

s2. Von Brunn, W. 1928, s. 74, 75. lsl~m Ulkekrin· 
ete ıx ytızyıldan ltbaren kaiJdın kullanıhtına kadar 
Pa~lnıs 'Jwllanılmıf\ı . Esir.\ devh·lerde Mıflr'da. ve diter 
kWtllr çevrelerinde Paplrus kııllanıhrdı . Musa nın Tev· 
ratı dahl paplrus UstUne yaZJidılt Için tahtadan ya.pıl· 
mış ta'bul tç;nde omuzlar4a ı.pnırdı Bu yıııı materıa\i· 
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İslam kültürünün Avrupa'ya tesi~ 
leri üzerine "Allah's Sonne über dem 
Abendland (=Avrupa üzerinde Allah'ın 
güneşi) isimli eser sahibi Sigrid (HUN
KE'de 642 de müslüman ordusu tsken
deriyeyi aldı{tında orada eski büyük 
Museion un yanında'ki kütüphanenin 
mevcut olmadıAını belirtmektedi~. Bu 
görüşüne isbat olarak M.Ö. 48 senesinde 
İskenderiyenin Julius tarafından muha-

sarasında Museion un meşhur kütüpha· 
nesinin b.üyük bir kısmının yandı~ını 
göstermektedir. Gerçi I<Jeopatra ya
nan kitapların bir kısmını Pergamon
daki kütüphaneden• tedarik ederek, 
büyük bir kaybı kapamaya çahşmışsa 
da, sonralan M.S. ın . yüzyılda hiristi
yanların kütüphaneyi mahva çalışmala
nna işaret etmek'iedir. Hiristiyan Pat
rili Museion'u kapatıyor ve oradaki 
Alimleri sürüyor. 

Sigrid HUNKE'ye göre M.S. 366 da 
İskenderiyedeki Caesareum lmparator 
Valens zamanmda kiliseye çevriJiyor, 

ne nrilcn "papinıs" adı M.O. )00 ıe.ııninck lik 6ac:e 
aörtilmelr.tedir. Manasıda: bQ Firavıın adına inıll eclll· 
d\lil\de.n, Pyros hcce\erin<k F\ravunlara nrilen "Ptıa..-" 
adı IWi old\llundan, Finwn a4ına .,-pıu kalıt de
mektir. E.stl Yuıwıhl.lrda paplnıs'u Fe.nlkd\krln B~ 
(feoikece adı Gubl.l) l.lmaıuıı4aA ıllcbklanıı4aıl, ladlc 
verilm "Sibel" ismi lk: k\lcüphiı~ votrilm Biblloı'helı. 

isminin, b\.1 Bylos'dan ıdcfllt Ileri ıürilliir. 

Sl. Hwıte, Siarid·AIIahs Soano Uber daı Abeod· 
la nd, Stuııaarı. 1967. • · ıw. 

( •) Peraan- (Ber,.ma) Kiltilpbancai, ltlaıdc:ri
yedelı.l kü tiiplllneden .on"' m ııenain tı.ihliphlne i<ll. 
MlSır kıralı Ptolcmaios V. (~110 M.O.) , ~ 
kUtUphancslnde. , Kıral Eunııe.nn U ~ıncla anan Pa· 
plnıs Uxuine YIZJ,rru• lı.ltap\ann ÇlKIIliunu kıık.aDanlı., 
Anadoluya Paplrus lbrac::Atuıı d\ll"dunnuıtu . lk&ııun Qı:e. 
rlneKıral Eumenes U , Derprnada baJb bir yuı nıa
terlUnln ImaliDI ıerçıekleşliraıitti. Bwıa ~·cWı 
p lat olarak Perfament (Pal'l6men) 6cnllınlttl. Perpmrnt 
dcriden Imal edi14lJlnckn ptıplnıa'dan dııha dayaıulı.h 
idi. Yatnı& lıD'll adl eSeri yazı aıaıenllndeJı 'b.at"tı-.k.,.. 
dı: Dc:rl yıunıp kıl ve ~n annchlı.taıı aoora. ~· 
\eroc tin:ıç tuyu~und~ lı. i~ yalırıhr . 8 illhace bir çıer· 
ÇC\'eye acrikrck Ik i yllNnden de. tnkln 'bıç.alıle ııtce 
lı.azınır. Bir )'IJ bnlc: nemkndlrllerck Ozcriııe tebeF 
ı oıu elı. ili r, ıonra Bim,ıein'k (aü n,cr lqı ) otulur. sıı,·. 
loce ökü,., koyu n, keçi, qek, cSocn\u dcrialrwkn da}ıl 
Pcraament ( = Par$Öfnen\ ImAl edilirdl. En yUtwlı. b · 
litell Peraament ı~ . aMra'hmindc:n dotmadaı. ~ aUj\al\ 
ee)·Lin. dana , lr.o}'-ln , .e keçi yavn.ılarının densineSen ra· 
pılanı Idi. Pcraarntnı papi nutan daha dayanılı:lı oldulu 

'bl he r lkl)i.l.ıUne dah• lerniz ya.ıı y.ıılması \'t r"tnlıll 
~sim yapılmosına imUnı YCJ"C'«Iı: talllede ldl. [Vom 
Amulcth: 1.ur Z.Ciluna. Stuııtarı , '*· •· ?'7 ·7&3 , [ S4) 
Jlunlr.e . ' · 1961 . s . 191. 
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kütüphanesi ya#Jna edilip, yakılıyor, 
oradaki filozoflar Sihirbazlık ve büyücü· 
lükle itharn edilerf!k takibe marüz bıra· 
kılıyor. M.S. 391 senesinde lmparator 
Theodorsius'dan mü~de çıkartarak İs· 
kenderiye Patrili Theophilus antik dev· 
rin büyük ilim merkezi Serapeion'u im· 
ha ettiriyor ve onun meşhur kütüpha
nesini ateşe veriyor. 

Antiochien'in patri~ Severus"un 
arkadaşının itiraflarına göre, her ikisi 
S. yüzyılda İskenderiyedeki . anti.k ~~~m 
adamlannın takib ve oradakı antık ı lım 
müesseselerinin mahvıyla çalışan hiris· 
tiyan yeraltı teşkilAtmda gençlik yılla· 
nnda bilfiil vazife görmüşlerdi. Böyle· 
ce Dolu ·ve Batı Roma lmparatorlukla· 
nnda eski antik devrin kültür müesse
selerinini malıvı hiristiyan taasubuyla 
büsbütün köriikleniyor M.S. 529 sene· 
sinde Atinadaki antik devir Filozoflar 
Okulu kapatıyor. 600 senesinde Roma'· 
daki lmparator Augustus'un tesis etti
kendileri için benimsemeye çalıştılar'. 

V-SONUÇ: 

Böylece, İslAm fethi devrinde ls· 
kenderiye' deki Kütüphanenin ortadan 
kalkmış olması imkAn dahilinde oldu· 
Jundan, yok olan bir şeyin Hz. Ömer 
zamanında yakı!dıAını kabul etmekte 
imk~sızdır». lskenderiyeyi zapteden 
araplar oradakileri mahvetmek yerine, 
Tıp Taıihçisi BRUNN'un ifadesine gö
re, orada buldukları eski antik ilmi 
kendileri için benimsemeye çalıştılar'. 

lbni Abi Usaibia (1203-1269) nın 
Uyun al·Anba'sında belirttiline göre, 
sonradan müslüman olan İske'nderiyeli 
hekim, Abd el-Malik b. Abdjar oradaki 
Tıp tedrisatını müslümanhAm ilk za. 
manJannda deruhte etmişti57• 

Max Meyerhof'ast göre lskenderi· 
yedeki bu mektebi, bazı islam eserlerin· 

54. Hunte, S.: 1967, s . 194. 

ss. Krdll. ırıa s. UJ. 

56. Von Bnmn. w .. ım. •· 74. 
S1. İba AW Us.albla, I. 103. 
sı. Mu Meyubof,. Ciba Zdtscbr. 1942, a. 2964. 

de beHrtildiAi üzt:re Halife II Ömer 
(717-720) Antakya'ya, 150 sene sonra 
oradan Mezopotamyadaki Harran'a ta
şındı. Bazı eserlerde belirtildi#i üzere 
islam devrinde fetihten 80 sene sonra 
İskenderiye mektebinin alimleri kitap
JarıyJa birlikte Antakya'ya gittiklerine 
göre, bu kadar kısa zamanda İskenderi
ye'de tekrardan hatın sayılır bir kütüp
hane İslam devrinde tesis edilmişti. 

Hınstiyanlann eski antik medeni
yette ve dine karşı gösterdikleri taassu. 
ba mukabil, müslümanıann İskenderi
ye deki gayri müslimlere karşı göster
dikleri tolerans şayanı dikkattir. lsken
deriyeyi alan müslümanlann, oradaki 
hırıstiyanların can ve mallarını koruma. 
yı taahhüt etmelerine hatta .hiristiyan · 
Alimiere hürmet göstermelerine Sigrid 
Hunke bilhassa işaret etmektedir. 

lskenderiyeLi hınstiyan hekim Abd 
ul-MAlik İbn Abdjar Al-Kinani'nin islam 
dev.rinde de Tıp tahsilinin orada yöne
timiyle vazife1endirilmesi5~, İslAm tole
ransına, ·ve ilme verilen kıymete bir 
delildir. 

717 de Ömer Abdel-Aziz Halife o
lunca, onun evvelce hizmetinde olan 
AI-KinAni İskenderiyedeki Tıp mekte· 
binin Antakya ve sonrada Harıc\n'a gö
türerek, bu eski merkezlerinde Tıp il
minin kökleşmesini sa#lamıştı. 

İslAmda ilme, kitab'a ve kütüpha
nelere verilen büyük ehemmiyet belge
lerle sabittir. Mısır'da Kahire'de Fatimi 
halifelerinden al-Aziz Billahın tesis et
tili kütüpbanede 1.600.000 cUt kitap 
vardır ki 6500 cildi matematite, 18.000 
cildi de felsefeye aitti. Sonradan oAlu 
saltanata geçtiAinde bunun yanına 18 
salonlu büyük bir kütüphane daha te
sis etmişt160• 

59. lbo ei·Kıfd'nln, Tarih eı·HukeltlaSında bu he· 
kimden bahsetıneslnc mukabil Ç&Jdaşı lbn Abi Uaelbia'. 
nın onu bllbaua ılkretmesi şeyAnı hayrcıtlr. 

Hamccı Wally, ·Drcl Kapital aus der Arzteaesclıldıte 
des lbo Abi O...lbla, İnAuaurai·Disserıatloo, Berlin 1910. 
L~ ~ 

60. Slarl<l, Hunke, 1967, s. 214, 
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H~kim Biemrullah tarafından açı

Jan Daral-Hikme Aziz Billah'ın akraba
sının yaptıklarından başka idi. Bu Dar
al-Hikme'de mütercim, nazır, Lügat ali· 
mi, hekimler vardı. Oradaki kitaplar 
ıoo 000 ciltdi6

'. 

Fatimiler zamanında Trablusşam'. 
da 3 milyon cildi havi bir kütüphane 
tesis edilmişti. Haçlı orduları Trablus
şama girdiklerinde bu kütüphaneyi 
yaktılaf"Z. 

Yahya bin Halit Bermeki tarafın
dan Hind müelliflerinden toplanan ki
taplar, Harun al-Raşidin Ankara·, 
Umurya Rumlarından ele ' geçirdi~i 
Rumca kitaplarla dolu olan Ba~dat Kü· 
tüphanesine "'Beyt al-Hlkme", den irdi. 

981 senesinde Ba~dat'da umumi 
kütüphanelerin sayısı yüzün üstündey
di. Maragadaki Rasathanede Nasıred
din Tusi'nin emrinde 400 000 ciltlik bir 
kütüphane vardı•3 • 

Hakim bin Nasır devrinde Kurtu· 
bada 70 umumi kütüphane vardı. Kur
tuba sarayındaki kütüphanede 400 000 
cilt eser oldu~ zannediliyor. Endülüsü 
müslümanların elinden alan tspan
yollar 1 milyon cilt kitabı yakarak mah
vetmişlerdi44. Altınları ve tezyinatından 
istifade için 5000 Kur'an yakılmıştı6s. 

61. lbnl H:ıldun C. 4. s. 1!). 

62. Uzluk F.N.· Hekimbaşı M. Behçcı elendinin ki· 
tapları ve Islamiyelle Bitik s.o::veisi· Bltik evleri, Türk 
Tıp Terihl Arklvi c. 1 No. 3, S. 89. 

63. Slcrid, Hunkc. 1967. s. 214. 

~. Uıluk F.M .. 5, 81 .. 

Samani hükümdarlarından Nuh 
bin Mansur'un Buharadaki sarayında . 
muazzam Kütüphanesinde eş ve ben
zeri hiç bir yerde bulunmayan kitap
lar vardı. Meşhur islam hekimi İbni 
Sina (980-1037) 18 yaşında bu hüküm
dan tedavi ettikten sonra bu külüp
hanede çalışmak müsadesi verildi. Son
radan bir yangın da mahvolan kütüp
haneyi, güya oradaki kitaplardaki bilgi
lerden kendinden başka kimsenin isti
fade etmemesi için lbni Sina'nın yaku
~~ rivayet edilirse de aslı yoktuı-'6. Aynı 
şekilde Yunan hekimi Hippocrate'ın da 
Knidos ve Kos'daki kütüphane ve ma
bedi bütün kitapları arşiv belgelerini 
(bütün bilgilerin kurucusu şanına eriş
mek için) yaktı~ı ve onun için Trakya'
ya kaçtı~ı rivayet edili~7 • 

Bu son iki misalde Şarkta meşhur 
külüphanelerin yakılmasiyle ilgili ef
sanelerin çoklu~unu gösterir. Bu efsa· 
neler tarihi belgelerle isbat edihnedikçe 
tarihi hakikat olarak kabul edilmekten 
uzak kalırlar. Aynı şekilde İskenderiye, 
kütüphanesinin Hz. ömer zamanında 
Müslümanlar tarafından yakılınasına 
ait efsane de, bütün eldeki tarihi delil
lerle ispatı kabil olmadı~ndan, tarihi 
hakikat olmaktan uzaktır. 

66. Sicrid. Hunke, 1967, S. 214 

67. M. Ncuburıer und Paecl, J . Handbuch der 
Gcschlchte dcr Medizin, Jen:ı 1902 Bd. 1. S. 200. 

Böyle diAcr iki rivayetten birisi, HasdNbal'ın kensı· 
nın Karıııcad.aki Asklepieion sallık mebcdini yekması 
(Str:ıbo, lll, 14) dilieri de bUyük tskc:nderin Iran'ın 
o zamanki başşehri lsıakrl zcapıınd.a oredaki· kitapları 
yaktırmasıdır. (Medeniyet! Isiarniye Tarihi , S . 24i). 


