
Türk Tıp Tarihi · Arkivi 
Cilt 1. No. 3 : 1~35. 

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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Birun'lu Türk ·hakimi Ebürreyhanın .Tıb 
bitikieri (927 ~ 1 048) 

. Dr. A. Süh eyl Ünver 

Harzeirıin dış kasabasında 927 de dog-masından dolayı ~iruni 
- denen Ebürreyhaıi lbni ebi Usaybia nın (Tebakatül etibba) sında 

bahsettiği gibi HindiStanın Sind eyaletinde do~mamıştır. Ancak 
Sebükteki~ Mahıpudun seferleri esnasında büyük tskanderin Aris
toyu götürinesi gibi ~bÜrreyh~n da Hindistane gitmiştir: TercÜ
me! hali muhtelif vesilelerl~ neşrolunan bu büyük Türk hekiminin 
riyaziye, heyet, coğr~fyaya ait e_serleri dünyaca maruftur ve 
çoğu Avrupa dillerine çevrilmiştir . Her fenden bir çok eserler 
y~zan Ebürreyhan [1] bir· çok alimler tarafından doğrudan he~im 
kabul edilmemektedir. Bu · ıan yaulıştır. Yaıdıg-ı tıbbi eseriere 
bakılırsa Ebtirreyhan büyük Türk hekimlerindendir ve bunu öyle · 
sayarız. Meşgul olduğu tıbbi babisierde de fenlerde olduğu gibi 
muasırı ve lakin kendisisinden daha genç büyük Türk lıekimi ve 
feylezofu Buharlı Ibnisina ile (Delikanlı) bitabile mulıabere ve 
münakaşaları vardır. Mısırın Mahallei ' kübr~sın~ mensub ·ve mühim 
bir heyet alimi olan Ahmed mahalli Mısrinin 1465 da yazdığı 
arabca KanunQd dünya. [2] eserinfo yine bir Türk h~yeti' bilgiİli 
olan Kadı Abdu'rrahman tarafından Murad IIİ emrile (1574 · 1595) 
Tilrkçeye tercümesinde sıı:hife (~88) Ebürreyhan hakkında en esaslı 
malO.mata tesadüf ediyoruz. 

Kaounüd dünya · mii~llifi eserinde bu zatin t~rciimei halini 
yazarken Tabakattil etibbadan iktihaslarda bulunmuş, lakin bizce 
malO.m _olmayan başka bir eserden de mülhem olarak tıbbi . eser· 
lerini tasif etmiştir. Arabca metninde (sahife 271) Ebürreyhanın 
basit bir minyatürü de vardır ·[Fig. 1]. Bu resimde daha henüz 
Avrupa ilim. alemince ma!O.m değildir ve şimdiye kadar meşredil
memiştir. Türkçeye tercümesinde bu resim yoktur. Lakin Arabca 
matipindeki resimlere Türkçe gayet mühim şerhler verilmiştir. 

Bu esere göre Ebürreyhanı Biruoi fazıl ve sınaatİ tıbda malıir
dir ve reisül etibba Sedidüd din ile muasırdır. 

(1) Salih Zeki - Asan bakiy_e, cilt 1 , 
[2] Şeyh Ahmet Mahalli i Mısri. Kanunüd dünya Türkçe, Arabca nüshalan. 

Topkapı· sarayı. Revan odası kütüphanesi, numara: 1636. 

_. 
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Yazdığı tıbbi eserler : (Kitabii Saydile) ki ilmi tıbda tahrir 
olunup ve ol kitabda e'dviyeyi erbaanm maliiyatı tetebbü olunuh 
ve esası bilinip ve arayı mütekadcliminin eyledikleri ihti~.a.f malft_m 
olup ve ol edviyei erbaa hakkıoda etibba ile sair füdela neler 
söylemişlerdir aoler zikrolunup ve htİrufu · mucem · üzerine tertip 
kılınıp ...... (Kanunu Mes_udi) ki ol kanunu zeyictir. Halbuki sahibi 
ki tab Ahmed. Arabi ider : Ben ol .kitabda kendü kitabimda ihtiyac 
olan mertebeY.i' zikredip dururun. Ya vücudii gazne padişah olan 

· meliki Mesud bin Mahı~nidun gözleri ağriyıp ol kitabda olan mü
davat ile ilaç olunmuştur.-....... (Kitabı metbal) ki ilmi . tıbda. 

I fig. 1 ] tburreyhanı biruninin kanunüddünyada tesadüf edilen renkli resmi~ 
) . Biruninin yegane resmidir diy~billriz. 

vaki olup (kitabı· camii muhtasar) kezalık ilmi tıbCla olup ve işbu 
kitab on makale kılınıp ve bir kitab dahi ·(ve fi mugayyebbiin 
fittıb) ismile müsemma olup ve bir kita.b (Şerabda) olup ve bir 
kitab dah·i (eşribe ve etime) b:ıkkında olup ve bir kitab dahi 

·(Nihayeti ihtisar) tıbda yazılıp ve bir kitab d_ahi (kafi tıhsımlu) 
olup ve bir kitab dabi (kanunu sagiri fit.tıb) demek malum olu!) 
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ve hakimi merkunmun etibba hakkında risalei kesiresi tahrir olu
DÜr ve ol risailin alıvali Alıbarı etibba için 11yunu enba (f~ taba
kattil etibba isimlu tarih kitabında zikrolunup itnabı kela.ma' muhil . . 

·olmakla ve keza etmedik ve ol risal~ sekiz risale idi). 
Bu satırla öğreniyoruz ki Türk hekimi Ebürrey~a.n : 

Kitabı Saydile 
Kanunu Mesudi. 
Kitabı methal 
Kitabı Camii Muhtasar 
Fi Mugayyebbün fittıb 
Şarab 

Eşrihe ve Etiine 
Nihayeti ihtar 
K!fi · .. 

Kanunu sagiri fittıb 

gibi ve tıb fenlerile alakadar eserler yazmiştır. 

Ganze Hükumdarlrından Mahmudun oğlu Mesudun Kanunu 
Mesudide [1] mevcut olan müdavat ile gözlerindeki ağrının teda
vi edildiğini öğreniyoruz. Esasen bu eser de Mesude· ithaf oluna
rak yazılmıştır. Ahmed mahallinin · ~erdi~i bu izahat çok kıymet
lidir ve Ebürreyhan sınaatı tıbda mahir bi"r hekimdir. Bunu İbni 
ebi Usaybia de kabul ediyor. · Ebiirreyhanın: tıbbi eserleri . ve taba
betle olan alakası ve hekimlikteki pratiğine vakıf oluyoruz. Kitabü 
Saydilenin ~etki ki gerek Türk illerinde ve gerek sair ·illerde mevcut 
tıbbi hebatları ne derin bir vukuf ile tesbit ettiğini biliyoruz. 

Tıbbi bir mevzuda yazdığı{Makaletü fi iptali zununi fasidetün 
· hataret ara kulubi · bazel etibba fi emrül kevakibtil hidisetü fil 

cev) eserini de katacak .olursak Ebürreyhanın tıbbi eserlerinin 
kendi hamulei irfauile ne kadar yüklü olduğu görülür. Onun için 

. bu zat~ hekim itibar etmiyerek yalnız bir ilim · adamı -tela.kki. et
mek doğru değildir. Ebürreyhanın muasırı olduğu bir çok Türk, 
Arab ve tranlı hekimler arasında hekim olma~ığı halde bu eserleri 
derin bir vukuf ile yazması kendisini tuhaf bir mevkide bırakabilir . 
Onun için hekim olarak yetişerek bir çok kıymetli eserler vü
cude getirmiştir. Kendi eserlerinde yetişkin ve olgun bir hekim 
müşahede ve ·incelemelerine daima tes.adüf ederiz. Onun için · Türk 
tıb taİjhinde kendisine İbnisina ile beraber çok n:ıühim yer verilen 
Ebürr~yhanın bayatı ve. tıbbi eserleri tetkik olunmağa layıktır. 

[1] . ...:.. Fatih Kütüphanesi, Veliddin Efendi kütüphanesi. 
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Eburreyhan de Biroun (Harzemi), 
Medacin turc, et ses . ouvrages medicaux. 

(972 -1048) 

Dr. A. Süheyl 'Ünver 

Eburreyhan de Bir.oun n'est pas considere comme medeciil par 
beaucoup de savants europeens et turcs parce qu'il a ecrit des 
ouvrages de mathematiques, d'astronomie et de geographie . .Mais 
Eburreyhao est, a part ces ouvrages scieotifiques, aussi un 
emin·ent medecin . En lisant ses ouvrages medicaux on est coo-_ 
vaincu qu'il fut medecio. -De plus, nous appreıions qu'une maladie 
des yeux de Mesoud fut guerie par les tMrapies conterıues dans 
sori (Kanouoou Mesoud) [1] qu'il ecrivit au nom de .Mesoud, fils 

· de Sebukt~.kiııe Mahmoud. L'etude de sa fameuse pharmacologie 
(Kitabü Saydile) morıtre av-ec quelle profonde connaissance il note 
les plantes croissant dans !es pays turcs et autres. 

Les renseign ements biographiques que donne Ibni Abi Useybia 
dans son livre (Tabakatül Etibba) ne sout pas exactes. 11 . y est 
parle de ses autres ouvrages scif'mtifiques, mais parınİ ses livr~s 
de marleeine saulement (Kitabü Saydile) est mentionne et le lieu 
de sa naissance est place dans la province indienne de Sind.Mais 
Eburreyhan est un Turc, ne dans la banlieu~ de Kharzem, il s~ 
:rendit a l'lnde pendant les campagues de Sebuktekine Mahınoud 
et fit connaitre au monde islamique et turc la civilisation indienne, 

. et a !'Inde le monde islamique et turc. De son ternps, il jouissait 
de tres hautes protections, et Seb.ukt_ekine Mahmoud, souverain 
de Gazne, le tenait toujours a.· ses côtes. H existe aussi un echange 
de vues entre lui et Ibni Sina, (Avicenne) et il appele ce dernier 
en general (jeune homme). 

Les renseignements les plus precia concernaot ses ouvrag·es 
medicaux nous SODt transmis dans l'oeuvre encyclopedique (Kan
ounud Dunya), ecrite en 1466 en arabe par l'Egyptien Cheikh 
Ahmed Mahalli, et traduite en turc par un astronome turc, Kadi 
Abdurrahman (1574- 1595). Tous Ies deux livres se trouvent dans 
le_ palais de Topkapou a Istanbul [2]. On y trouve des dessins 

l 1) Bibliotheque de fatih. Bi bl. de V elidin ne Efendi. 
[2] Bibl. de Revari Odası, Topkapı. No: 1638 et. l639. 
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. . 
"tem~rquables, et encore inedits, des plus grandes figures de la 
medecine turque et arabe. Eotre autres, il y a aussi le portrait 
d'Eburreyhan . qui, Iui aussi, o'a ete publie oulle part ]usqu'ici . 
[fig. 1]; Cet oiıvrage contient, outre que des ~itatioos du (Taba
katül Etibba), une collectioıı de renseignements impo.rtants puises 
it une source inco.nnue. Et c'est ainsi q~e nous apprenons les 
titres des ouvrages medjcaux d'Eburreyhan qu'on ne trouve nulle 
part _en debors du (Kanounoud Dunya) : 

1 - Kitabu Saydile- Pharmacologie 
2 - Kanounou Mesoudi (Kanounou Zeyc) 
3 - Kitabi Methal - lotroduction a la Medacine 
4 - Kitabi Djamii Moubtasar - Precis de Medecine 
5 - Fimugayyebun Fittıp · Sur la Medecine · 
6 - Charab · Vin 
7 - Echribe ve etime - Boissona et aliments 
8 - Nibayeti Ihtisar - Precis de Medacine 
9 - Kafi - Sur la mede-cine 
10 --:- KaQounou Sagiri Fittıb -Le petit Canon 
11 - U:n autre e.crit medical. 

Apres tout cela, on ne peut pas penser que, n'etant pas me
decin, il ait ecrit de tels ouvrages avec tant ·de competence, et 
eela a une epoque qui vit un grand nombre de medecins eı.ai

nents parmi les contemporains. Les ouvrages medicaux, etudies 
jusqu'aujourd'bui, d'Eburreyban demontrent qu'il fut un grand 
medecin, a l'instar de son coııtomporain Ibni Sina .CAvicenne). 

·Par consequent, E~urre'yhan est en premi~r li e u m adecin et ec-
,· rivit, en outre, avec beaucoup de competence un grand nombre 

de livres concernant d'autres sciences. 

Şerif oğlu ve c< Yadigar » ll*ı 

- Bay Dr. Feridun Nafiz'e -

Dr. Rusçoklu Hakkı iizel 

Eski hekimlik kitablarımızın içinde cMiicerrepname» ·ile Şerif 
olunun yadiga.rını çok severim. Ben oıilarda T!irk hekimliğinin 

l*) Poliklinik. EylUl 1935 s. 81. 
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