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Hekim başı M. Behçet efendinin kitabiarı 
ve . 

isiamlarla Bitik sevgisi -Bitik evleri 

· Dr. med. M. F. Nnfiz 

tık kütüpb~ne Isa doğmasından 1700 yıl önce Babilliler· t~ra
fından açılmıştır. Pişmiş tuğlalar üstüne mı bi yazı ile yazılmıştı. 

Ikinci olarak Mısırlılar gelir. Eski Yunau mtiverriblerindeo Dio
dare ele Sicile Misır h~kiimdarlarıırdan Osmindias ın k·abrinde _bu
lunan kİtabbaneyi anar. Yunanlılar gününde Bergamada (200) bin 
ciltli bir kütüphane vardı. Büyük İskenderden sonra, İskenderiye 
kitabhapesi meşhurdur. Bunlardan sonra Romalılar kütüphane açar
lar. lmperator Kostantin 355 tarihinde !stanbulda bir kütüphane 
açmıştı. 120 bin cilt kisabı olan biı yer eski zabsiye yerinde idi, . 
yanmıştır. !ranlılar dahi mağaralarda, hayvan derileri ve kumaş
lar üstüne yazılmış eserlerden kolekaiyonlar yapmıştı. 

İ~lamlardan ilk kütüphane açmak şerefi, her ne kadar Erne
vilerden Ömer bin Abdülazizin Şam· kütüphanesinde bulunan Eh
run'un kitabını çıkarmasile başlıyabilirse de, başlangıç olarak Ab
basÜeri k abul etmelidir. 

I - Abbasilerden Reşit zamanındaki Bağdad kiltüphanesine 
«Beyt - ıı.lhikma:ı. denirdi. Tıb, fiendese, nücum, matewatik, edeb, 
lu~at listüne kitablardı. «Yahya hin Halit Bermeld" - tarafından 

Hint müelliflerinden · toplanan kitablarJa bizzat Reşidin Ankara, 
Umurya Rumlardan ele geçirdiği B,umca kitablarla dolu idi. Bu 
kitabhanede ayrı ayrı daireler olup kopye edenler, tercümeciler, 
müellifler bulunurdu. Bu kütüpbade müdürüne «Sahibi Beyt_- albik- . 
·ma:» ·derlerdi. [1] . _ 

Bağdad kitabbane · müdürleri arabhk diişmaolarıudan Şu u biler
den lranlı Danişmentlerdi. .iJ.,.e> ı) ulr"' bunlardandır. Şu halde ilk 
Islam kitabbanelerinde idareci Iranitlar olmuştur. A,li Boyeden 

.[1] Bizim kitabhane dedi~imize araplar Maktaba derler."-Dar- alqutub, 
Khizane dahi söylerler. Almanlar İncil manasına gelen Bibile den alınarak 
Latinterin Bibliotheque sözünü kullanırla.r. Kitap satılan yere frenkler Lib
raire, Alnıanlar Buchhandlung diyorlar. Das Buch kitap demektir". 
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Babauddevleuin vezırı Şabur bin Arclşir tarafından 381 d·e Bağ
dadın Kerkh nıaballesinde iki sur arasında kurulan küt_üphane, 
niaruf !mamların ·. el yazılarile io binden çok cilt va;d·ı ; Burası 
SelçukHerden Tuğrul beyin 447 senesinde Bağdada geldiği zaman 
yanan binalardandır. Bu kitabbaoenin müdürü lftgat üle'masının 

üoliilerinden (Abu Ahmed abd- as Salarn Basry) idi. · 
662 senesinde öl~n Nasır, kitab toplamakla tanımış Abbasi bü

kümdarıÇJ.ır. lbni Haldun c .. 4, s. 144. 

II - Endülüs kütüphaneleri. Bağdadda Abbasilerden .Memun, 
kitabiara saygı beslemek yöniinden diğer Islam hükümdarlarına 
iyi örnek oldu. 350 · 366 yılına kadar Eodüliisdeki Erneviierden 

baldın bi_n nasır, gene Euıeviler oğullarından j~l c_..ill-".1 (284 • 

356) ye haber gönderip ,.~(i l j~':liıı adlı eserini Abbasilere verme
t 
yip .kendisine gönderınesi için 1000 dinar ihsan etmişti. 

Müellifle~e büyük para vermesi yüzünden pek çok kitab top
lamış, K urtuba sarayında busust salonlar ayırtmış, memurlar ta
yin. eylemiş, fibristler yapdırmışdır Id yalnız . divanların topusu 
(umumu) 44 bin olduğu hesap ediliyor. Bu kitabha11enin bütün 
kitabiarının 400· bin cilt olduğu sanılıyor. 

Haltim bin Nasıra, diğer beyler ve ulu baylar (zenginler) de 
uyarak Gırnatad_a 70 umumi kütüphane açılmıştı. lşbilede bir 
alim ölmüş kitabiarı Kurtubada satılmış. Çünkü Işbile eğlence 
yeri imiş. 

Kurtuba sarayındaki kitabbanelerin kitabiarından çoğu; Afri
kadan Endiilüşe el uzatan Berberilerin, şehiri muhasaraları esna· 
sında satılmış, geri kalanları da .lspanyollar eline düşmiiştür. 

Ispanya (Endülüs bekimlerinden) Ebn )ljezzar (dördün_cü bic-
ret asrında yaşamış) Kayrıvanda öldüğü zaman bırakdığı kitablar 

. (25 quintaux) ağırlığında . idi. İspanyollar Endülüsü !sl~mlar elin
·den alınca bir milyon kitab yakmıştır. Beş bin Kuran, altınları 

·ve tezyinatından istifade -için yakılırııştır. Bir kısım eserler, Mad
ritte Eskurial kitabbanesinde şimdi durmaktadır. 

III - Mısır kitabba'neleri. · Fatımilerin ikinci hükümdan Aziz 
bill!l.b, kitab sı:ıven hükümdardır. 335 de genç yaşda hükümdarlık 
yerine gelince iktidar ve dirayet erbabından ve ilmi sevenlerden 
Yakub bin Kelsi vezir etti. 

Açdığı kitabba.nede 1,600,000 kitab topladı. Kitabbanenin 
. ıuildUrlüğiinde 390 da ölen ~ \.;. ,rlı _,_ı bulundu. Türlü türlü 

vak'alar bu kitabiarı yok · etmiş, rüzgarlar çöllere atmış, iistiine 
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gelen kumlarla tepeler olmuşdur ki «Kitab tepeleri» denilmişti. 

Kitabiarın deri olan sahifelerinden köleler çarık yapmıştır. 
Dar-alhil<me, Aı.iz billabm akrabasının yapdıklarından başka 

idi. Borasını H!l.kim Biemrullah açmıştır. Nazır, mütercim, lfrgat 
alimi tabibler vardı. Burada 100 bin ki tab bulunuyordu. Ayrı bir 
salonda müna~ara, mübahasa oluyordu. Salii.haddin Eyyubi borasını 

. yakıp yerine şafiiler için medrese yapdırdı. İbni Haldun c. 4, s. 19. 

IV - Suriye kitabbııneleri. Erneviierin ilroe·, fenne rağbetleri 
yol~tu [1]. Fatııniler zamanında Şaın t.rabulusunda 3 milyon cildi 
bavi bir .kütüphane açınışlardı . Haçhların. doğuya yolculuklarında 
bu kOtüphaneyi yakdılar. Nureddin zengi Şam ve Suriye kıt'asın
daki medreselere kitabhaueler . yaptı. Bunlara Hazaioi Nuriye 
derlerdi. 

V- İran kitabbaneleri. Biiyük tskender, Iran hükumet mer-. 
kezi (stahırı zaptında bir çok eserleri, nakışları yıkmış, kitabiarın 
bir kısmıı;ıı tercUme ve yakdırmıştı. Medeoiyeti islamiye tarihi 
TOrk çe 32. ş. 247. 

tran kitabiarı deri üstünde idi. Meşhur. Yakutu mucem c. 2, 
s. 509 da .J~l.:.!IJv dan 616 da ayrılİrken 10 kütupbaoe olduğunu 
yazar. Bunlardan birisinin 12 bin cilt kitabı olduğunu ve bu kü
tiipbauede tabsil eylediğini de ilave eyler. 

VI - Bulıarada,Samanilerden «Nulı bin Mensur» un sarayında 
eş ve benzeri biç bir ·yerde olmıyan kitablar bulunduğunu bili
yoruz. fslaın hekimlerinin en büyUğü lbni Sina ( 370 Sefer - 4~8 
Ramazan) bu kütüphanedeki eserleri öğer ve çok faidelendigini 
söylPr. Bir yaı)gında yaııaıı bu bazineleriıı kundal;cısı !bni Sinı.t 
gösteriliyorsa.da doğru değildir. Güya kitabiardald ınaluroatı kafa
sına. cloldurduktau ~on.ra hnşkalarının oııdan istif.ad<! etınemesi, bu 
yangının sebebi olmuş. 

Reyde 385 de· ölen ·Salih lbadın dahi seyrii seferde yüklendiği 
kitaplar 400 deve ile taşınırmış. Mir Alişir Nevai dahi büyiik bir 
kitabbaoe sahibi idi. 

· Ni~aburda gayet biiyiik bi r ~itabbane vardı. XII inci asırda 
bir h:argaş~lıkta huolar yaıımıştır. . 

[1] Heniiz Yunancadan ve Süryaniceden Arapcaya büyülc tercümelerden 
önce Muaviyenin torun u ve Yezidin oğlu Halid bilhassa Kim) a iistüne eser· 
ler yazmış ve tercÜmeler yapmıştır . Hundan sonra Cabiril Kufi ve. iinam 
Caferi ·sadık gelir. Kimyanın babası bunlardır. İljm alemi bu üç adamı say
gı ile anar. ibni Nedimin F ı lırist adlı eserindP Cabirin 200 eserinin ismi 
görülüyor. Bunlardan. çoğu tarihi tabii, tabal:et ve filozofi üstünedir. 
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Vll --:- .Afrikada Tunusda Beııi Hafısdan Ebıı Zekeriyya' nin 
63' bin cil tl i bir k ütiipbanesi vardı. Merak~şde ve Fasda kitabiarın 
mebzul olduğunu Afri~alı Leoo vasıtasile öğreniyoruz. 

Il 

Şimdi de yaloız hekimlik ve hekim kitaphanelerine söz açalım. 
lbni Abi Useibianın((~)ll.:.~J ~)11.:,~)) kitabf biz.e çok ~eğerli 
bilikler veriyor. Bağdad r~isi.ileÜbbası Amin Eddouta· ebu Ettalmid 
Büyük bir kitab yekuıııt terk el:ıi. 

· Emir Moubascher hen Fatek XI inci asırda bütiin ilimler ve 
betabsis tıb üsliiııe ldtab toplayan büyük bir beveskardı. Kirab
larının sayısını ·bil ınediği miz lı u kişi, b ep k itablarırıııı arasında 
yatar, aiiesile bile alakadar olmazdı. Emirio ölümünde dul karısı 

/ kitablardan intikam almak için onları· bir kuyuya atmıştı. Bozul- .· 
muş kitabların bir kısıııırıı tbni Ahi Useibia bizzat ğör<l,liğünü 

söyler. 
·Gene ayııı devirde Y.ahudi tabibi Afrastinı in evinde boğazları 

bu tabibin üstüne rnustensih ve ıııücellitler var.dı. Afrastiııı, kitab_
Jarından 10 bin cildini bir Iraklıya satınış ise de hüld1met. wüsaade 
etrr;edi. Ölüuıünde 20 binden az olmamak üzere kitab bıraktı. 

Bir diğer musevi: talıibi Arnran al fsraili şayaııı bayret bir 
kitabhane toplamıştı. ltıni Matran dahi biiyük kitab nıeraklısı idi. 
Iaşeleri kendi eviııdeıı verilen 3 ıııiisıeıısih dıırıııı di ııiı · ıımeden 

. çalışırdı. Onlardan birisinin isminin Cemaleddin olduğunu biliyoruz. 
Abul Mudaffer ben Muarref in de biiyük kütiiphanesi olup 

bütün kitabiarını okumuş ve ~itablarının miinderecatıııı lmaca 
yazmıştı. 

Moğol tarihi sahibi vezi:ı; ve tahib Reşideddini anmak . gerek
tir. Kitabiarın resimler, haritalar ve çiçeklerle bazeuroesi için 60 

. bin dinar (900 bin altın frank) barcaimştır. . 
Bitik sevenlerin en büyüklerinden birisi Tarih al Huke.ıua sahibi 

«al Qifte:o dir.Büyük hekimlerin, riyaziyecileriıı, yıldız bilik bÜge
lerinin, filozofların adlarını sanlarıııı yazan bu yiice kişi kitabiarın 
arasında bekar yaşardı. 50 bin. dinar, (yani 800 bin altın frank) 
~eğeri nde . kitabiarı vardı. Kitabiarını öliiuıüııde : Haleb emirine 

. :vasiyet etti . Hakionda pek garip ve tuhaf bil;ayeler · anlatıı:lar. 
Meseııı bir· defa eline <..>...ı.i..all nin ....,l..i)ll....,l:.) ı «genalogie» düşmiiştü. . . . . . . . 

· Güzel yazılı bu e.şerin diğeİ cil d i noksandı, bazıları onun yaprak
larındaw bir kaçını takk eciler .çarşısıuda gördülderini söylewiş.lerdi. · 
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derbal oraya_ gik~rek araclı ve o yaprakları buldu. Bazıları tam 
değildi. GUn)erce~ tıpkı dostu ölmiiş birisi gibi kara elbiseler gf
y~rek yas ve ·ınat~m tuttu. ve saraya bile öyle gitti. 

İslft.mlarda Bibliografiye de biiyük eheınmiyet verilmiştir. Fih
r 'ist . sahib1 c-Mob~mmed ben lsbab ın ilMi X-uncu asır9a yaşaınıştm . 

. ·· U inci hicri aşırdıı. yaşayan . H?-CJ kalfa dahi «ı.~L~I.:r .;~1~ 
ı.J_,:all) ~(JI» isiJ.!!li eseridir .ki zayillerile birlikte sonra adıııı ve 

· yaşayışını yazacağım. Flügel latince yaz.mıştır. 

Hadschi Kbalfa. Lexicon bibliogra.phicum et encyclopaedicum . 
. ara h et .Lat., ed. et commeQtario indicibusque ınstr, G. Flügel . 

. 7 Vol. . Leipıig 1835- ?8. b-asıl-mıştır. Ibni Nedirnin fihristi de bu 
Latioc~ teı:cümede metinle birli ktedir. (Bu babsin uzatılınaması 

iÇin kisa kesiyorum. Islam ve doğu kitabiarı üstüne ileride ·yazroak 
isterim.) 
· Üçüncü Selim, ikinci Mahmud zamanında hekim. başı olan 
Bebçet Mustafa efendinin kita.blar.ından söz aÇmak istiyorum. He
.kim başının ölümünde tereke olunan kitabiarı bir deftere ·yazıl
mış. Bu Jis~e, Viyana saray . kütüphanes~ yazmaları arasında da 
kayıtlıdır. 

Behçet Mııstafa efendi, hekim başı Hafiz Hayrullah. efendinin 
(1210 da ölrııiiştür) kızmın oğlu ve Eroin Şükubi efendinin oğlu
dur. ll safer H88 de İstarı h_ulda doğmuş, fıkıh ve ta.l.ıabet öğren
miş, k üçük b iraderi Abdülhak molla ile ·birlikte Italyanııı Vane
dik şebrine gitt!lişler, tababetteki bilgilerini genişletmişlerdir. Bü
yük babaları hekim başı Hayrullah, torunlarından domuz eti yi
yerek midelerinin .bozulmaması için Bolulu bir de aşcı yollam_ış. 

Italyaııca öğreuen Bolulu, 'goııdollarda Venedik güzellerine lakırdı 
atarmış. (Veııedik seyabatini, Istanbul unıumi kütüphane müdürü 
Bay Isınail Saib bir mecnıuada gördüğüı:ıü söyledi, fakat 'nerede 
old1Jğuou batırlıyamadı. Tahkiki l~zırodır.) 

Behçet efendinin ltalyan, Latin, Fransız dillerioden diliırıize 
çevrilmiş mUbim· kitablan vardır. Meşhur çiçek aşısı mucidi [i] 
Jeoncr in aşı tisalesini Latinceden Tiirkçeye çevirip 4 makal~ bir 
batirne olarak yazmışilir Id .biricik nilsbası Londrada Biritiş mu
zcumdadır. Çevrilme yılı 1216 dır. Türkiyeye benzeri çıkartıtıp 
·getirilmelidir. 

(1] Britiş Mt.~seum türkçe kısmında Risalei telldhi Bakari adile 126 da 
kayı~lıdrr. · Mezkiir müzenin Türkçe kısmında Örneri Şffainin istanbulda dahi 

.. n~shaları . hnlıınan ()_,...}ll(- J Jl:s! l ..L:.v) ve daha nialumumu~ bir kaç 
Türkçe ~ıb kitapları vardır .. 
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Frengi risalesi. (--3\....r. ı!.l:L.) isimli meşhur cerrahın eseri, icadı 
(~ 0:-'_ .. >) denmekle tanılan (J:-) . IJ.>) üstüne Latin dilinde kitab 
yazmış. Başka Avrupa dillerine döndürmiiş. ~.)~ (yani Venedil<) 
hekimlerinden Nikole, ttalyancaya çevirmiş. Behçet efendi hunu 
mühim yerlerinde çıkıntı Haşiye ve izahla Türkçeye geçirmiş 

(nakletnıiş).. Terciime yılı 1218 dir. Bu tercüme, Behçet efendi
nin [talyanca bildiğine tanuk (~abit) dir. Kitab 106 sahife, be~eri 
27 satırdır. Güzel bir yazı ile. Umumi kUtUphane No. 1539 

·süt çocuklarında olup (~h..P) Rukhiye denilen (Oroute de 
!ait) maraz üstüne bir risale yazmışdır ki tabib Mustafa Mes'ut 
efendiye ait iken Halet ·efendi satın almış, Galata mevlevihanesi 
kütüphanesine vakfeyleıniştir.. Sahib molla kitabiarı arasında bu
lunan Buffon tarihi tabii terctimeleri, !zmir kadısı ta.bib kiiçiik 
Hayrullah· efend.inin elinde bulunmuştur. 935, 947 numaralarda 
ve uınuQ:ıi kiitüpbanede görmüştüm .. 

Bebçet efendi eserleri ve yaşa.yışını genişce yazmak gerektir. 
Onun yeri burası olamaz. 

1249 yılında ölmüştür. Kabri Üsküdarda Nasuhi efendi mezar
lığında büyük babası ve annesi yanındadır. T~şında şunlar yazı
lıdır : .Başında sarı k h fes vardır. 

Hüvel Baki: · 
Sabıka Rumeli Kazaskeri reisül etibbai hazreti şehrişıari mer

hum ve Magfurunleh elbaç Mustafa Behçet efendinin ve cemi üm
meti Muhammedinin rubu şerifleri için el fatiha. 1249. 15 z A· 

Hayrullah efendiniQ taşında: (kavukludur.) 
Hüvel Baki: 
Sabıka Rumeli kazaskeri ve reisültibbai hazreti şehriyari mer

hum ve magfıır lin le h :ı. hııfıziil ·hnç Hayrn ll ah efendi rııhn için 
elfatiha ı 210. 

Bu kabristanda hekim başı Mehmed Sadık efendinin.de mezarı 
.vardır. Sadık efendi Sicilli Osnıani sahibi Süreyya. beyin ifadesine 
göre, Mevleri Örneri Şifai oğlu tabib Kaobur Abbas Vesimin kız 
kardeşi oğludur. Sicil cilt 3, s. 192. Taşı glizel kavukludur. 

Hüvel baki: 
~abıka · İslambol payesi .ile Reisül etibbai hazreti şehriyari 

merhum ve magfur Mehmed Sadık Efendi ruhu için elfatilıa. 11 
s. 1215. . . 

Bu kabristanda, Bebçet efendi ~üçük kardel}i enderunlu me
validen Hafız Hııır İlyas efeniiinin de kabri vardır. Merhum ser 
etibba Behçet efendinin tereke olunan · kitaplarının defteri: 

·ı t 
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Behçet efendi gibi ıaınanımızın mütefennin, yabancı dillerinden 
bir kaçını bilir değerli bir hekimin kitahları ~e kiifüp !:ıanrsi 

elbette hıınlar df'ğildi. Sa;ıırırn ki, hir ileftere g_eli~i g-iizf'l VA kiil 
_ şeklinde yazılan kiıab ııdH.ı.rı, sırf sayİlmak ve verese arasında 
oölüşiilmek waksadiledir, Kendi terc~ıne ve telif eylediği eserlerin 
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bulniıııı:pıiası ileri siirrliiğiiıııüz noktayı haklı gösterir. Dr. g . Flü~el 
tarafından meydana konulan Viyana saray kiitüpbanesi, Arabça, 
Farsc.n, Tiirkçe yaııııalar cilt. ı, s. 7 1 ele şı.ı maliirnat. vardır .. [1) 

Vnıeicbııiss der bücher, welcbe der verslorlıt>ııe Lei;harzt 
Bahd:;cbat Efendi. hiııetrbssen hat:. varak 8, sıı.tır 9. 6 1/J. uıun
Iu~unda ve beıııeiı o kad:ır geııiŞli~dıı alelade parlak ·kft.ğıda 

yeni yazı ile yazılıııış. Tarihi 1847 di~. Her sahifede 3 sütun var. 
Açık okurıaldıdır. 

Avrupadıın dlini"şiirnde Viyana.ya uğ"r:ııııış ve milli .kiitiiphane 
adını alan ve doğu yazma ları üstüne en ıengi rı kütıi pbaneyi ziya
retimde yukarıdaki clefterle kitalı adl:ı.rıııı sırasile yazııııştım: 

Listedeki tıb ldlahiarı iistiine şunları yazaca~ıııı : 

ı - L...CJ..l..:..li.k . .bAli nnınile anılan v(;zir Mebıned Ceıııaleddinin 
• V 

lbbariil hükema eseri olaeııktır. llk defa Laypıikte Arabca metn i 
Sabau, Müller tarafından lııtsılmıştır. Mukaddiıııesi pek aliuıaııe ve 
Almanca yazılmıştır. Sonra yalnız ıııetni lıasılmıştır. ~hsır. 1326 

2 - ·.l,k)II..:...~J ~)'\.:,)~ !bııi Abi ~sP.ihiaııııı ·niaruf eseridir. 

Alıııaııcaya çevrilmiştir. Arabcası da mathurlıır.Leclerc fransızca.ya. 
çevircl i . 

3 - .jli.!. ~ Bursalı ııamile aııılaıı Sınoplu Oıııeri Şifaiyül 
Mavlevinin eseri olar.ak tır. Bu eser şiııırli Ali Emi ri 1\ütilphane· 
siııdedir. Bi~z"Lt Şifai elile y:ı zılınıştır. 860 varaklır 

·. · Haliı(ıesi : 

d' • ...t.ill ı.s.;_,r .:t . ..r>-Jc:.L u;~ı ~'o: ö..:~J .. ~t-J ~2 t_~_;ıı ~~. 
~)t..JI ~~1"-i.JI.:., .. ( \\' t ~...ı..A!lı.s.; • v) ,_.iJlJ ~L.J ~J ~) 6.i.- )Jr 

J ..:..~'S/ıif JLi ...u ı b~ ~-J.f""!l l-..:J. Ö-1.~ J~l..: ~lı -...Jl .....cıı ~ ~~~ 
&1· J. jl;..:ll_/ ı..rl:J l~ l .>\i.:JI (-':. oı:) ~) Jbl:JI_.öl ._. .. !:-- '_, ~lS~~ .._,Y"Jl 

. ..V ..:..lll.J~ f'J ~r--'-:........: ~ ... i o\1\;!-ı. .ı.ijı.._;l:j ~~.Jı ~lj->. 

K it abm hıışında (( ~l;. ·l:k' J- .)..!-lf" ~~ J :_r. )) yaıısı . var ki 
hu da Abdtilhak ınolladır. Demek ki Behçet efendinin Hliiınilnrlen 

sonra · kitalı Abdiiibak ıııollııya geçmiştir. Bilııhare Enı in efendi 
sat ııi al mı ş olar.ak. 

5 - ._?lk&.~ • Şani zadenin Teşrih, ~lj_,....l, l:b)ll;~sı 
o l:ı cal' tır. 

[1] Prof. Dr. f.lügelln eseri budur. Die Arabischen,. Persischen und 
Turkische·n Handschritten der Kaiserlich Ko~iglichen (Hofbibliothek) zu Wien 
1865 
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6 - .jiJ}-I;;_f.> Meşhur Demirinin es~·ridir. 

7 - .~_;ıı(Ai . Safavi şahları yanında habası, dedesi, ~ endi 

tababeti hizmetinde bulunmuş olan Mehmed Müırıini Büseyiniııin, 
şah Süleyman adına yazdığı mü fredatı edviye ve Akrabadin ve · bazi 
tıbbi ve ldrnyevi arnelleri bildiren büyük eseridir. (1077-1105) 

Birincisi .Mahm ud zamanında Iranlılarla yapılan barpte Ali paşa, 
Iranlıları bozmuş, bu eser de ganimet eşyası arasında: .ele geçmiştir. 
Ali paşa roesnedi vezarete geçince hekim Abıİıedi saniye vermiş, 

. o da Türkçeye çevirip «~_jl.l~ ~ _;j ~Wl~)) diy~ ad koymuş·. 
Farsca g!izel bir niishası bende vardır. Kıtabın aslı matbudur. 
Delhi' 1849, Isfaban 1857; Tabran ve Tauris 1874.Üsküdar Selim _· 
ag.a kitabiarı No. 864. Tiirçeye tercümesi vardır . 

. 8 - ı.JLi':Jl.;..>.. _ ... .,;. t.;' ı.Jl.Jl~\.;. Türkçe. . - ... - . 
9 - ~ _,ıl':".\::5": maruf Pserdir. ~,;ı ı(~~ ı ~~~ ~..ı\1.)~ telifidir. 

10 - Baytarname ? müellifi belirsiz. 

11 - ü-J l ':"l:(, (~ ':JI.t;~ .... ~ j..:.:.il 4-.Clı_, ':-'kJ I J ~li.ı i J:r.I. ':"\:) 
.1309 ,r--·.3Jj':J I)~- ~1 .:_,_ .:? Jl~ :)_ ,~ıJ_I~)W IJ-W I fW I(I... ':J I~:~ I J:!~ 

12 - · c..I _,.>':J I[:.?·; .• Ahmedinin manzum büyiik eseridir. ~ya

sofya. 3596. 

13 ~ Lk':J·I~_,, ~':J I~_,J . Bekir zade Mebmed bin {brahim. 

14- ~kCJI:;_,) ~- lsa bin Alinin eseridir. Bu zat Hris~iyandır. 
Ahbasi hükemasından meşhur Huneyn ben tshak1n talebesidir. 
Almancaya göz bekimi Hirschberg, müsteşrik Mittwoch ta~afıodan 
bundan 30 sene önce çevrilmiş ve basılmıştır. Tahir beyin Osmanlı 
miielliflerinde cilt 3, s. 226 da kaydı yanlıştır. Isa efendinin babası 
değildir. · 

15 - j~ ~7- . Hayati zadenin eseridir. Umumi kiitiipban.e. 
2336. 

16 - ..::.Gı l....,\:). Bu eser halen Viyanadaki saray kiitilphane
siniledir. 541 R.' 2. C . K. Flügel. Rehçpt Pfrmdinin ölmesile Ab
dUl bak ırıollaya geçmiş.· O dahi Bebek te 2018/ 1838 taribinde 

·Viyanalı Baron Ed. d'Adelurg a hediye etmiştir. Ilk salıHesinde 
Behçet efendi 1214 =1?99 tarihli . te oıelliik ve Abdülhak uıollanıo 
yazısı vardır . 

..::.l:Jı ':"l:..); Dioskorides in 6 kitabı şerhi olup Mattioli şerh 
etmiş. Belgrad ~ehrinde Tiirk muhafız paşaları yanıoda tercüman 
bulunan O.sıı .an bin Abdürrnbnı:ın kal emilc LatincE: dtııı Tiirkçeye 
çevrilmiş. 306 varak 11. a. uzun. geniş. 6 % .. Her niı.bifede 25 satı_r 
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vardır. Söz başları lmmızı yazılmıştır. Osman bin Ab~ürrah

man 1184 senesinde lisaoı efrenciden Türkçeye çevirıneğe başlıyor. 
Bu sırada Rusya mulıaı·ebesi açılmakla hendese kitabı tercüme 
ediyor. Nihayet 1191 yılında kibab tarnam oluyor. (1 .t84·- 1191) 

Osmanıo dönme olması yakışık alır. Köprülü Ahmed F1J.zıl p~

şanın himaye ettiklerindenmiş. Paşanın emrile Almancadan Türk
çeye çevirdigi Coğrafya Köprülü kütüphanesinde olup tarihi 1165 
dir. Osmanlı müellifleri cilt 3, s. 317. Osman tercümanlıktan başka 
tababet dahi yapar mı idi? Nasıl bir kimsedir bilmiyorum . 

..:.L:JI.....l:)' Avrupai tarzda diliuıize çevrilmiş Ük ... ,.)ı .:.b_;.: dir. 
ileride. genişce bilgi yazacağım. .. 

17 - ·~ ıJI~ . Hassa tabibierinden Mehınet Saidin eseridir. 
1179 tarihinde. 14 fasıl üstiine bir 'eserdir. 

18 - 1~- ü l ı);~ . lbni Sinanın dünya dillerinin mühimlerine 
. çevrilmiş meŞhur eseridir. Devalardan bahseden beşinci kısmını 

Sontheimar Almancaya çeviroiiştir. 1845 
'19 - .....kJI~I...;., . Bursalı namile anılan Ali efendinin eseridir. 

Birinci Mah~udun. cülusu zamatıında yazdığım mukaddemesinde 
anlatır . 

20 - ~ ..J:I .j~;l c.r . Maruf .bir es-erdir. 

21 -<.S_,I..d i(-J '-?'-'~ . Şeyh Mahmud bin Mustafa bin Sabir 

el Şirazi. Selim ağa k. 862. (Üsküdar) 
22 - J..!l; .,::-.) . Gevrek zade Hasan efendinin esridir. 

Behçet efendiye ait Viyana saray kütüphanesinde bulunan 
diğer kitabiarı şunlardır : 

1 - --<:J l::ıl ,r ~ .). ~__..:!1":'1:.). Kahire hastanesinde Cerrah 

Yusuf kalemile. 1027 de yazılmış ·bir· cilt arasındadır. 
2 - ..:.~_).! . lbni Zebrin eseridir. 90 varak. Hanyalı Hasan 

bin Mustafa 1113. 15/4/1702 de yazmıştır. Gene viyana. Saray 

kütüphanesinde Mustafa Mes'ut efendiye ait bii eser görülüyor. 
~ ..J:~ ..:.~.?._· 1215 = 1~00 taribinde hekimbaşı Niıman efendi 

zade etıbba.yı ·hassadan Mustafa Mes'ut efendiye ait imiş. 
Osman bin Abdürrabroan hakkında bildikleri olan okurların 

yazılarını bekliyoruz. 

. . . .. 

Konya. Şeros mahallesi, 45 
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Les livres de l'archiatre Mustafa Behdjet Efendi 
et 1' amour des livres chez les Musulmans. 

Dr . m ed. M. F. Nafiz. 

L'histoire des bibliotheques est tres arıcienne, et les ·Jivres en 
traiteot Jonguement. Aussi les bibliotbeques du monde islamique 
et turc sont connues dans le .monde scieııtifique; les publications 
concernant ce sujet sont en nombre suffisaiıt. L'amour des livies 
qui. regne dans le monde islamique et turc est illimite. 

lci .nous nous proposons de parler dts livres Mustafa Bebdjet 
Efendi, archiatre au temps de Selim III et Mahmoud II. A'la. wort 
de cet arcbia.tre ses livres furent enregistres dans un cabier qui 
existe encore parmi les manuserita de la Bibliotheque Natiooale 
de Vieune. 

M. Behdjet Efendi etait le fils de · la fille de l'arcbiatre Hafız 
Hayri Efendi, mort en 1795. Son pere etait Emin Chükiibi Efendi 
ll ııaquit a. Istanbul, le ll du nıois Sefer 1188 (1774). ll etu· 
dia a la Medresse la jurisprudence et la medecine. A vee son 
frere Abdtilhak Molla {qui sera. phıs tard arcbiatre et· directeur 
de l'Ecole de Medecine), il se .rend a. Venise pour y alargir ses 
coııııaissances eo medecine. . . 

Behdjet Efendi est un refor mateur. De son temps, l'Ecole de 
Medecine fut inauguree sur des bases modernes, en 1827. Il 
publia des traductions . turques iınportantes d'ouvrages italiens, 
latius et fraııçais. En 1216 (1801), H tr~duit du latin en turc le · 
livre de · Jenner sur le viıccin contre la variole, tire d'animaux 
et applique aux bommes, et y ajoute un epilogue compose de 
qtiatre articles; le premier exemplaire s'en trouve au British 
Museum de Londres [1]. · 

Le livre sur la sypbilis: Le livre qu'il ecrivit en latin sur 
l'ouvrage {Icadı Devai Zeybaki) du faıııeux cbirurgien Peloek

·Djerınani, fut traduit dans ]es Jangues europeennes ; Nicola, 
medacin venitieo , le traduisit en italien. Behdjet Efendi lui - m~ıne 
le t raduisit en turc, eu 1218 (1803), ajoutant des ııotes et des 
explications. Des exemplaires s'en trouvent dans )es bibliotheques 
(Umumi) et du tresor du palais de Top~api. 

l*J (Risalei tellqhi b ı.kari). seetion turque du British Museum, No. 126. 
En outre, il y existe un grand no'mbre de livres de medecine turqne. 
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· Ü· ecrivit en outr·e un livre sur la maladie de ·Rukhiye iapp~İe.e 
(croute de !ait). · .. · 

ll ei iste des . ouvrages d'.Qistoire naturelle, traduits : par lu i: 
ll faudrait ecrire une _oeuvre d~taillee sur la vie et les ~uvrages 
de Behdjet Efendi. rı · mourut en 1249 (1833), et fut e·nterre ·dans 
le :· cimetiere de Nas~hi Efendi a Scutari, a côte ·a.e ·son grarid
pere et d~ sa . merş: 'selon .les usages du temps, . il avait des 
grades scientifiques. Ainsi~ il fut · Kadiasker. de Rouınelie, ce qui 
co~resp.ond au g.rade actuel de Marechal· de· corps d'armee. 

Sa bibliotbeq~e · est pleioe de . livres concernant · tou~es les 
scieoces. rı · s'y trouve tous les ouvrages medicaux, . classiques et 
traductions; n· collE~~tionnait. aussi avec ğrand soin des livı-es 
d'histoire. · Parmi ies livres de medecins meriteut d,'~tre menti
onnes les ouvrages· ele . grands savant~ ··comılıe p. ·ex. Avicenne 
(lbni Sina), Fahreddio et Ebubekir (Razes) de Rey le (Tabaka~ 
tül . Etibba) deJ Ibni Abi Useybia ete. Eo tout, il y en a 333. 
M ai s ce o'est pas _tout ce · do nt se · ccimpose · ıa bibliötheque d'un 
emibent medecin t-urc, ıioınme de science et possedant plusieurs 
laogues etrangeres, au teınps de Behçet Efendi, lors que la· cul~ '· . 

. ture generale avait atteint un niveau tres el~ve. ~i ces ·livres · 
oot ete ·eoregistres pele - mele dans un cahier, c'est qu'on voulait 
les vendre ou bieo les partager eo tre ·les heritiers . . Notre pqint 
de vue ~st encore confirme p~r le fa.it', que les livres composes 
ou traduits par lui - meme pe s'y trouvent ·pas notes. Une partie 
des livres qui ayıı,ient passe entre ·les··mains des. heritiers, sont . 
d.evenus la propriete· des· bibliotheques d'Istanbul ·et · du palais de · 

· · Topkapi. U ne grande partie de ses livres fu~ incorporee a-la · 
Qibliotbeque de Abdülhalk Molla et passa de la dans differeotes 
bibliotheques. Comme en Turq~ie les. proprletai~es de Iivres iÔsc
riyent dans ceux- ci leur nom, leur charge et la date pou·r dec
larer materiellement leur droit de propriete, il est fa.cil~ de cons
tater . par quelle.s. -mains un liv.re :a passe·. Quelques · livres de 
Bebdjet Efendi . se· trouvent dans la Bibliotheque Nationale de . 
Vieooe. 

Couııne Behdjet Efendi, beaucoup ·de medacins et auteunı. eo 
vue turcs possedent des livres tres iınportants ; notis l'apprenons 
des annotations dans les livres de nos bibliotheques. Le·s medecins 
turcs out toujours · ~eserv~ aux ouvrages ~edicaux un.e large place 
dans leurs biblioth~ques·. . . · · · 



Eski türkçe tıb kitablannda ismi çok geçen Calinos (131 = 201) 

(Kanunüd dünya) 

Tıb kitablanmızda isimleri çok geçen Türk hekimi lbni Sina (980 - 1037) 

ve İslam tababelinin tercüme devri. Üstadlarımdan birisliyan hekimi Hüneyn 

bin İshak (805 - 873) Ahmed Mahallii Mısri - Kanunüddünya Top kapı 

sarayı. Revan odası K. 1639 

( rıb Tarihi Arkivi ilAvesi 




