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Ebü'l-Hasen el-Muhtar 
(el-Yuvanis [Johannes]) b. el-Hasen 

b. AbdCın b. Sa'dCın b. Butlan 
(ö. 458/1066) 

İlmi tartışmaları ile ünlü 

L 
Bağdatlı hıristiyan hekim. 

_j 

Bağdat NestCırileri'nden olup Batı dün
yasında Elluchasem Elimithar adıyla ta
nınır. Şehrin Kerh bölgesinde yaşayan hı
ristiyan üstatlardan ilahiyat, felsefe ve 
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tıp okudu; özellikle dönemin ünlü hıristi
yan hekimlerinden Ebü'l-Ferec ibnü't-Tay
yib'in en gözde öğrencisi oldu. Tıp öğren

diği hocaları arasında Ebü'l-Hasan Sabit 
b. İbrahim b. Zehrün el-Harrani'nin de adı 
geçmektedir. 440 Ramazanında (Şubat 
1 049) Bağdat'tan ayrılarak Ra h be, Rusa
fe. Halep, Antakya, Lazkiye, Yafa yoluyla 
Kahire'ye gitti. Ancak Halep'ten geçer
ken şehrin Mirsadl hanedanına bağlı yö
neticisi Muizzüddevle Sirnal b. Salih'ten 
gördüğü yakınlık dolayısıyla bir süre ora
da kaldı. Muizzüddevle'ye yaptırmayı dü
şündüğü hastahanenin inşa edilmesi ge
rektiği yer hususunda tavsiyelerde bulun
du; Muizzüddevle de ona yöre hıristiyan
larının ibadet kurallarını düzenleme yet
kisi verdi. Ancak İbn Butlan'ın birtakım ek 
kurallar koyması cemaatin hoşnutsuzlu
ğuna sebep oldu. Bu arada H alep li hekim
lerle de münasebet kurdu ve Ebü'l-Hayr 
b. Şerrare adlı hıristiyan bir hekimle ilmi 
tartışmalara girdi. Geniş felsefi birikimiy
le geri çekilmek zorunda bıraktığı muha
tabı onu itikad bozukluğuyla itharn etti 
(İbnü ' l-Kıfti, s. 207) . 

İbn Butlan Cemaziyel ahir 441'de (Kasım 
1 049) Kahire'ye ulaştığında yine kendini 
şiddetli bir tartışma ortamı içinde buldu. 
Basit bir ilmi ayrıntı üzerine burada yaşa
yan ünlü hekim İbn Rıdvan ile girdiği po
lemik, karşılıklı yazılan risalelerle kısa sü
rede Bağdat- Mısır hekimleri arasında bir 
üstünlük kurma savaşına dönüştü . Neti
cede İbn Rıdvan'ın çağrısı üzerine Mısır
lı hekimler İbn Butlan'ı boykot ettiler ve 
onu gelişinden üç yıl sonra Kahire'den ay
rılmak zorunda bıraktılar (geniş bilgi için 
bk. Selman Kataye, XXIYil ı 19781. s. 99-
ı 15) İbn Ebu Usaybia. İbn Butlan ' ın Mı
sır 'a gidiş sebebinin kendisine ezen rakip 
gördüğü İbn Rıdvan ile boy ölçüşmek ol
duğunu söyler ('Uyunü'l-enba', s. 326). 

Mısır'dan ayrılan İbn Butlan. o dönem
de bir veba salgınının yaşanmasına rağ
men 446 (1054) yazında istanbul'a gitti; 
tartışmaya eğilimli karakterinin dürtü
süyle bu defa da Latin ve Rum kiliseleri 
arasındaki Evharistiya (aşa - i rabbanT. ek
mek-şarap) ayininin farklı uygulamalarıy
la ilgili mezhep tartışmaianna katıldı ve 
istanbul patriği Michael Cerularius'un is
teği üzerine bu konuda bir risale kaleme 
aldı. istanbul 'da bir yıl ikamet ettikten 
sonra ülkesine doğru yola çıktı. fakat Dı
maşk'ta kalarak Halep-Antakya arasında 
çeşitli seyahatler yaptı. Bir ara Meyyata
rikin bölgesinde bulundu ve Diyarbekir 
Emiri Ebu Nasr Nasrüddevle Ahmed ei
Mervani ile tanışarak kendisine Da've
tü '1-etıbbd' adlı eserini ith af etti ( 450/ 

I 058). Daha sonra uzunca bir süre Halep'
te hekimlik-eczacılıkyaptı ve isabetli teş
his ve tedavileriyle bu yörede adeta efsa
neleşti. üsame b. M ün kız onun bu yaygın 
şöhretini uzun uzun anlatır. ayrıca büyük 
dedesi ve Münkız hanedanının kurucusu 
Mukalled b. Nasr b. Münkız'ın hizmetin
de bulunduğunu kaydeder (el-İ'tibar, s. 
237-239) 456 (1 064) yılında Antakya'da
ki bir hastahanenin inşasına katkıda bu
lunduğu bilinen İbn Butlan ('Uyunü 'l-en
ba', s. 328). hayatının son zamanlarını bir 
Antakya manastırında uzlete çekilerek 
geçirdi ve 8 Şewal458'de (2 Eylül 1066) 
öldü. 

Eserler i. 1. Ta]fvimü'ş-şıJ:ı]J.a. Hijyen, 
diyetetik ve ev tıbbı hakkında olup Batı'
da "synopsis", islam aleminde "mücedvel" 
denilen tablolar halinde düzenlenmiştir. 

Bu yazım tekniğini ilk kullanan kişinin İbn 
Butlan olduğu sanılmaktadır. Gazzali. İJ:ı
ya' adlı eserinin girişinde Ta]fvimü'ş-şıJ:ı
J:ıa'ya İbn Butlan'ın adını anmadan atıfta 
bulunarak bu tekniğin pedagojik değe
rinden bahsetmektedir (1, 4) Eserin Ta
cuini sanitatis Elluchasem Elimithar 
medici de Baldath adıyla Latince (Ar
gentorati ı 5 3 1, I 5 3 3) ve Schachtafeln 
der Gesundheit adıyla Michel Herr tara
fından yapılan Almanca (Strassburg 1533) 
tercümeleri yayımlanmıştır. Hosam Elkha
dem kitabın tenkitli neşrini , Fransızca 

çevirisiyle birlikte Le Taqwim al-ŞiJ:ıJ:ıa 
(Tacuini Sanitatis) d'Ibn Butldn adıyla 
neşretmiştir (Louvain I 990). Eserin adı bi
linmeyen bir kişi tarafından yapılan Fars
ça tercümesi de Gulam Hüseyin YCısufi 
tarafından yayımlanmıştır (Tahran 1366 
hş ./ 1 987) . 2. Da'vetü '1-etıbbd'. Müellif, 
Meyyatarikin'in Mervani yöneticisi Nas
rüddevle'ye ithaf ettiği bu eserinde dö
nemin tıp anlayışındaki hataları ve uygu
lamalardaki aksaklıkları tenkit etmekte 
ve ele aldığı meselelere hekimlik ahlakı 
açısından bakmaktadır. Onun bu eleştiri
leri daha sonra İbn Eserdi adlı bir müelli
fin yazdığı ŞerJ:ıu müşkili Da'veti'l-etıb
bd'da yeniden ele alınmıştır (Brockel
mann, GAL Suppl., ı . 885) . Martin Levey bu 
tartışmalarla ilgili bir makale yazmıştır 
("Some Eleventh-Century Medical Ques
tions Posed by Ibn Butlan and Later An
swered by Ibn Ithirdi", Bulletin of the His
tory of Medicine, XXXIX ı Baltimare I 965] , 
s. 495-507) İlk defa Beşare Zelzel'in yayım
ladığı eserin (İskenderiye I 901) yeni neşri. 
Da'vetü'l-etıbba'ı önce Das Arzteban
kett adıyla Almanca'ya tercüme eden 
(Stuttgart 1984) Felix Klein- Franke tarafın
dan ingilizce bir girişle birlikte The Phy
sician's Dinner Party adıyla yapılmış 



(Wiesbaden ı 985). Fransızca çevirisi ise 
Mahmud Sıdki Bey tarafından Un ban
quet de medecins başlığı altında yayım
lanmıştır (Kahire ı 928). 3. Risale ii şira'r
ra]fi}f ve ta}flibi'l-'abid (Kahire 1373) . 

Köle satın alımında ve sağlığının korun
masında dikkat edilecek hususlara dairdir. 
Beş bölümden meydana gelen eserin son 
bölümü m üzikle ilgili konulara ayrılmış ve 
kadınların bu hususta erkeklerden daha 
kabiliyetti olduğu fikri işlenmiştir. 4. el
Ma]fiilfıtü '1-mul]tare ii tedbiri'l-emrô
zi'l-'ôriqa 'ale '1-ekşer bi'l-ag~iyeti'l
me'lCıfe ve'l-edviyeti'l-mevcCıde yente
fi'u bihô ruhbônü'l-edyire ve men be'u
de mine'l-medine. Şehirlerden uzakta 
yaşayanların ve özellikle manastırlara ka
panmış rahiplerin hasta olmaları duru
munda başvurabilecekleri tedavi yöntem
lerini ele almaktadır (DMBİ, lll , ı 20); İbn 
EbG Usaybia tarafından Künnôşü'l-ed
yire ve'r-ruhbôn adıyla zikredilen kitap
la ('UyD.nü'l-enba', s. 328) aynı eser olma
lıdır (Brockelmann, GAL Suppl., I, 885). S. 

Malfiile fi'l-i'tiraz 'alô men ]fiile inne'l
ierl] e]J.arru mine'l-ferrCıc. Müellifin Mı
sır'a yeni gittiğinde İbn Rıdvan ile giriştiği 
tartışmaların ilk merhalesinde yazılmış
tır. İbn Butlan. aldığı cevaptan sonra aynı 
yıl Malfiile ila 'Ali b. RıQ.vôn adıyla ikinci 
bir risale daha kaleme almış ve bu iki ma
kale, cevaplarıyla birlikte Joseph Schacht 
ve Max Meyerhof tarafından İngilizce 'ye 
tercüme edilerek yayımlanmıştır (The 
Medico-Philosophical Controversy Be
tween lbn ButUin of Baghdad and lbn Rıd
van o{Cairo, Kah i re 1937) . İbn Butlan'ın 
Kahire'yi terkettikten sonra yazdığı Va]f
'atü'l-etıbbô' adındaki son cevabı ise gü
nümüze ulaşmamıştır (EJ2jing.J. lll , 741 ). 

6. Malfiile ii'l-]furbôni'l-mu]faddes. Ev
haristiya ayini ve mayasız ekmek hakkın
da İstanbul patriğinin isteği üzerine 446 
(1054) yılında yazdığ ı bir eser olup G. Gr af 
tarafından Oriens Christian us dergisin
de tanıtılmıştır (XXXV ı 19381. s. 46-70, 

175- ı 9 ı). 7. İbn Butlan, Büveyhller devri 
devlet adamlarından Hilal b. Muhassin es
Sa bl' nin isteği üzerine Bağdat-Kahire se
yahatinin izienimlerini yazmış. bu zatın 
oğlu olan Muhammed de bu eseri Kita
bü'r-Rebi' adlı çalışmasına almıştır. İb
nü'I-Kıfti'nin anılan kitaptan bu seyahat
name hakkında fikir verecek kadar uzun 
alıntılarda bulunduğu görülür (İ/]btırü'l
'ulema', s. 193-195). Halep, Antakya, Laz
kiye ve diğer şehirler hakkında değerli 
izienimler ihtiva eden bu alıntılar Guy le 
Strange tarafından İngilizce'ye (Palestine 

under the Muslims, London 1890, s. 370-

375). İngilizce'den deR. Röhricht tarafın
dan Almanca'ya (Gesch ichte des ersten 
Krcuzzuges, Insbruck 1 90ı, s. 242-246) ter
cüme edilmiştir (EF ı ing. J, 11112, s. 741 ). 

İbn EbG Usaybia. İbn Butlan'ın başka 
eserlerini de zikretmektedir ('UyD.nü '1-
enbtı', s. 328). İbn Butlan'a nisbet edilen 
'Umdetü't-tabib ii ma'riieti'n-nebôt 
li-külli lebib adlı eserin ise ona ait olma
dığı anlaşılmıştır (E/2 ı ing. ı. 11112. s. 741; 

krş. Hüseyin Said Küur, lll ı I 985 ı. s. 30 I; 
DİA, Yili, 56). 
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EsiN KA.HYA 

İBN BÜCEYR 

(bk. BÜCEYRi). 

İBN BÜLBÜL 

(bk. İSMAİL b. BÜLBÜL). 

İBN BÜRO el-ASGAR 
(j-<>Y1 ~.i. 1)!1 ) 

Ebu Hafs Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed b. Bürd el-Asgar 

(ö. 445/1054) 

Endülüslü şair, katip ve vezir. 

_j 

_j 

395 (1 005) yılı civarında Kurtuba'da 
(Cordoba) doğdu. Hayatının ilk dönemle
rini. Divan-ı İnşa reisi ve vezir olan dede
si İbn Bürd el-Ekber'in yanında geçirdi. 

iBN BÜRO ei-ASGAR 

Edebiyat, sanat ve yazı üsiGbu konuların
da ilk dersleri ondan aldı. Siyasi huzursuz
luklar yüzünden Kurtuba sarayındaki gö
revini bırakmak zorunda kalan dedesiyle 
birlikte Sarakusta'ya (Saragossa) göç etti 
(416/1025). iki yıl sonra dedesi ölünce Sa
rakusta'dan ayrılıp Daniye'ye (Denia) gitti. 
Burada Daniye ve Doğu Cezayir Emlri Mü
cahid el-Amirl'nin emrine girdi. 426'da 
(1 035) ailesiyle birlikte Kurtuba'ya dönen 
İbn Bürd. Vezir İbn Şüheyd ei-Eşcal'nin 
hizmetine girdi. Vezir Ebü'I-Velld İbn Zey
dGn'la da bu sırada tanıştı. İbn ZeydGn. 
zamanından şikayet ettiği meşhur kasi
desini o sıralarda tutuklu bulunduğu Kur
tuba zindanından İbn Bürd'e göndermiş 
olmalıdır. İbn Bürd, Kurtuba'dan ayrıldık
tan sonra gittiğiMeriye'de (Aimeria) Mu'
tasım b. Sumadıh et-Tüclbl'nin veziri oldu. 
Bu görevini vefatma kadar sürdürdü. 

Dedesiyle aynı ismi taşıdığından kendi
sine İbn Bürd ei-Asgar denmesine rağ
men bazı edebiyat tarihçileri bu hususta 
yanılgıya düşmüşlerdir. Mesela Fransız 
Hen ri Peres dedesinin yazdığı hilafet ahid
namesini ona nisbet etmiştir (bk bi bl.) . A. 
R. Nykl, Hispano-Arabic Poetry (Balti
more 1946) adlı eserinde ikisini aynı kişi 
kabul ederek bir başlık altında ele almış
tır. İbn Abbad tarafından düzenlenen, 
dedesinin adının karıştığı bir komplo
nun onun biyografisinde zikredilmesi de 
( EF ı ing. ı. III, 7 40) ikisinin birbirine ka
rıştırılmasından kaynaklanan bir yanlış
lıktır. 

Eserleri. Edebi alanda döneminin ta
nınmış bir otoritesi ve şairi olarak kabul 
edilen İbn Bürd ei-Asgar'ın eserlerinin ço
ğu günümüze kadar gelmemiştir. Ona ait 
bazı şiir parçaları İbn Bessam'ın ez-Zô
hire'si başta olmak üzere bazı edebiyat 
ve biyografi kitaplarında yer almaktadır. 
Hakkında bilgi bulunan eserleri ise şun
lardır: 1. es-Seyive'l-}falem ve'l-müiô
l]are beynehümô (Risaletü's-seyf ve'l
~alem). Mücahid ei-Amirl'ye takdim edi
len bu risalede kılıçla kalem arasında ge
çen bir münazara anlatılmıştır. Emlre bir 
methiye ile biten risalenin bu konuda 
yazılan ilk eser olduğu kaydedilmekte
dir (Abdülvehhab b. MansGr. lll, 93-94). 

Fernando de la Granja, İbn Bürd'ün bu 
risalesiyle güle dair bir risalesini kısmen 
tercümelerini de vererek tanıtmış. İbn 
Bürd'ün hayatı ve Risôletü's-seyi ve'l
]falem'in Arap edebiyatı ve diğer edebi
yatiara etkisi üzerinde de durmuştur (bk. 
bibl.) . 2. Sırrü'l-edeb ve sebkü'~-~eheb. 
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