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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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"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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ruhıiou sezer gibiyim. Klinik hekimliği, tecrtibe hekimliği. Öteki
ler bana, Aydınlı Hacı ·Paşanıı,ı cŞifa» sı .. gibi birkaçı m~stesoa, 
ne bileyim, birbirinden kopya edilmiş nazariyeler mecmuası gelir. 
O kadar ki hemen hemen hepsinin başında, başlangıçlar_da şu iba
reyi a.yuile bulursunuz : « ... Amma bade_hu zayifü nahif uofuvanı 
şebabından avanı şeyhuha.tine kadar ilmi tıbba meşgul ol~um. cO 
iki kitab ise mtişahedelerden alınmış klinik notlarına be!'.ızer. 

Sonra Şerif oğlunun söyleyiş Çalımı ve biçimi, ne tabildir, o 
·kırık dökük ifade .. Türk diline ·ne uygun .. Biraz da garb edasına. 
benzetirim onu ben. Oy le sanıyorum ki ondan sonra yazılanlar 

hep o. ~le, o şive ile yazılmış olsaydı şimdi bambaşka ve dili
mize yakışan bir üslO.burouz olurdu. 

Bu yazış çahmına bakarak Şerif oğlunun çok eski zamanlarda 
yaşamış olduğuna bir inan gelmişti bana. Ben de sizin gibi mera~ 
ettim, yirmi yıl önce. Aradım, kütüphaneleri dolaştım ; hemen 
bütün yadigar ntisbalarını gözden geçirdi~. Yadiga.rın ne zaman 
yazılmış olduğunu nihayet öğrendim. Bnnu· dinleyelim, Şerif oğ
lundan: 

« ..• Abertilemir bir alicanaba mülaki oldum ki her fende his
sesi ve behresi ve rusubu vardı. Hususa ilmi tıbba ziyade rağ
betin ve etib'baya hürmetin ve ihsaoın gördüm, alelhusus ben fa
kire Pes ol alicenab mezkii.rdur, seyidülümera velvüzera fi asrihi 
rindülekabir ve esagir fidehrihi ani (Umur) Bey Çelebi hazretleri 
ammerallahü dinebu ve dünyabii i b ni malikülümera velvüzera (Ti
mur Taş) Bey tube serahü. ve caale cennetü m~svah, resmi hiz
met, için bu ki tab yazıldı ve düzüldü. » 

Bu satırlar cyadigar» nüshalarının hemen hepsinde eksiktir. 
Yalnız bir tek nüshanın mukaddemesinde raslamıştım: Bilerek, 
bilmiyerek, istiyerek, istemiyecek kitabtan alınan o satırlar bu
gün hekimlik tarihimizin çok karanlık bir kö~esiııi aydınlatıyor. 

Karanlıkları paralıyan keskin ışıklar gibi .. 
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