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YUHANNÂ b. BITRÎK

onu John Qurin b. Mansûr; Kýptî yazarla-
rý Yanah b. Mansûr; Ebü’l-Ferec, Ýbn Ser-
cûn þeklinde, Agapius ise Iyanis b. Mansûr
ed-Dýmaþký adýyla kaydeder. Yuhannâ’nýn
diðer bir adý da “altýn nehir” anlamýnda
Chrysorroas’týr. Önceleri dedesinin ismiy-
le Mansûr b. Sercûn diye anýlýrken manas-
týra intisabýndan sonra Yuhannâ adýný kul-
lanmýþtýr (Gaudeul, I, 30). Arapça kaynak-
larda kendisinden Mansûr b. Sercûn et-
Taðlibî olarak söz edilmektedir (Sahas,
John of Damascus on Islam, s. 7-8). Yu-
hannâ genel kabule göre Helenistik kül-
türden etkilenmiþ, Grekçe konuþan, zen-
gin ve entelektüel bir Melkit hýristiyan aile-
sinden gelmektedir. Dedesi Mansûr, Bizans
Ýmparatorluðu’na baðlý Þam bölgesinin ma-
liyesinden sorumlu iken Hâlid b. Velîd’in
Dýmaþk’ý fethinde (14/635) etkin rol oyna-
mýþ, Hâlid ile þehrin teslimini konuþmuþ
ve müslüman askerlere þehrin kapýlarýný
açmýþtýr (Belâzürî, s. 128). Gayri müslim-
lerin ve özellikle Bizans Ýmparatorluðu’n-
da maliyede çalýþan hýristiyanlarýn yeni ku-
rulan Ýslâm devletinin maliyesinde de gö-
rev aldýklarý bilinmektedir. Mansûr b. Ser-
cûn, Emevîler’in hâkimiyetinde maliyede-
ki memuriyetine devam etmiþ, Muâviye
döneminde bu memuriyetin en üst kade-
melerinde bulunmuþtur. Yuhannâ’nýn ba-
basý da ayný görevi sürdürmüþtür (Hitti,
History of Syria, s. 414, 425; Adel-Khoury,
Les théologiens, s. 47; Ducellier, Chrétiens
d’orient, s. 88; Sahas, John of Damascus
on Islam, s. 26; ).

Dýmaþk’ta doðan Yuhannâ’nýn hayatýna
dair ilk ve en temel kaynak, Vita Sancti
Patris Nostri Joannis Damasceni adýy-
la Grekçe’ye çevrilen Sîretü’l-Æýddîs Yu-
¼annâ ed-Dýmaþš¢ adlý eserdir, ancak
yine de onun hayatýyla ilgili yeterli bilgi
yoktur. Yuhannâ’nýn doðum ve ölüm ta-
rihleri tam olarak bilinmemektedir (ER,
VII, 4940). Doðumuyla ilgili 640 (EUn., IX,
414), 645 (B. Kotter, VII, 1047) ve 679 (ER,
VII, 4940) yýllarý ileri sürülmektedir. Araþ-
týrmacýlarýn önemli bir kýsmý bunlardan
675 yýlýný kabul ederken Yuhannâ ed-Dý-
maþký hakkýnda bir kitap yazan J. Nasral-
lah’a göre 655-660 yýllarý arasýnda doð-
muþ olmalýdýr (Saint Jean de Damas, s.
58). Daniel Sahas onun doðumunu 655,
ölümünü 749 olarak gösterir (John of Da-
mascus on Islam, s. 38, 48). Entelektüel
bir aile içinde büyüyen Yuhannâ bu saye-
de iyi bir eðitim gördü, Grekçe ve Arapça
tahsil etti. Matematik, geometri, müzik,
astronomi, retorik, mantýk, felsefe ve te-
oloji öðrenimi gördü (a.g.e., s. 40-41, 45-
47). Babasý, Abdülmelik b. Mervân’ýn hilâ-

feti sýrasýnda devletin maliye teþkilâtýnda
görev yapýyordu. Yuhannâ da Abdülme-
lik’in vefatý üzerine I. Velîd döneminde
(705-715) sarayda maliye iþlerini yürüttü.
Bazý kaynaklarda II. Yezîd’le dost olduðu
(Hitti, TârîÅu’l-£Arab, I, 314; Rondot, s. 77),
Hîre bölgesinde yaþayan hýristiyan Taðlib
kabilesine mensup þair Ahtal ile de dostluk
kurduðu nakledilmektedir (Sahas, John of
Damascus on Islam, s. 38-39). Öte yandan
Bizans Ýmparatoru III. Leon’un ikonlara
karþý baþlattýðý yasak döneminde bu ya-
saða karþý çýktý. Muhtemelen 718-720 yýl-
larýnda veya Hiþâm b. Abdülmelik’in hilâ-
feti döneminde (724-743) görevinden isti-
fa ederek Beytülmakdis yakýnýndaki Mâr
Sâbâs (Saint Sabas) Manastýrý’nda inzivaya
çekildi (Hitti, TârîÅu’l-£Arab, I, 314; Sahas,
John of Damascus on Islam, s. 45; Rondot,
s. 77). Ýstifasýnda gerek Þam’da gerekse
Bizans’taki politik durumun etkisinden söz
edildiði gibi bunun kendi arzusuyla ger-
çekleþtiði de söylenmektedir (Sahas, s. 45).
Manastýr hayatýna dair birçok menkýbe
nakledilen Yuhannâ (Jugie, XXIII/134 [1924],
s. 150) manastýra intisabýndan sonra Ku-
düs Patriði V. John tarafýndan papazlýða
yükseltildi; Kudüs’te vâizlik yaptý, çeþitli
dersler verdi (New Catholic Encyclopedia,
VII, 1047). Hýristiyan ilâhiyatýyla ilgilendiði
bu dönemde eserlerini kaleme aldý. Yu-
hannâ, Bizans imparatorunun ikonlara yö-
nelik kararýna karþý çýktýðýndan ikonoklaz-
mý lânetleyen II. Ýznik Konsili’nin (787) ka-
rarýyla IX. yüzyýldan itibaren azizlik mer-
tebesine yükseltildi. Yuhannâ ed-Dýmaþ-
ký’nin ölüm tarihi genelde 749 olarak ka-
bul edilmektedir (Vailhe, IX [1906], s. 28-
30). Papa XIII. Leon, 19 Aðustos 1890’da
yayýmladýðý bir genelge ile Yuhannâ’ya ki-
lise doktoru unvanýný vermiþ, her yýlýn 27
Mayýs gününü Katolik kilisesi için onu an-
ma günü ilân etmiþtir. Doðunun son kilise
babasý unvanýný taþýyan Dýmaþký’nin Saint
Sabas Manastýrý’na gömülen cesedinin da-
ha sonra Ýstanbul’a nakledildiði belirtilmek-
teyse de mezarýnýn yeri tam olarak bilin-
memektedir (Jugie, XXIII/134 [1924], s.
160-161).

Eserleri. Yuhannâ ed-Dýmaþký çok velûd
bir müelliftir ve hýristiyan ilâhiyatýnýn he-
men her sahasýnda eser yazmýþtýr. Ýkon-
larý savunmak için kaleme aldýðý Oratio
pro sanctis imaginibus dýþýndaki bütün
çalýþmalarýný Saint Sabas Manastýrý’nda te-
lif etmiþtir. Eserlerini Grekçe yazan Yu-
hannâ’nýn baþlýca konularýný hýristiyan ilâ-
hiyatý, Ýslâm’a yönelik eleþtiriler, Kitâb-ý Mu-
kaddes yorumu ve ahlâk teþkil eder. An-
cak Yuhannâ her þeyden önce bir teolog-

ilk dört bölümü ise Abdurrahman Bedevî
(Küveyt 1978) tarafýndan yayýmlanmýþtýr.
5. Aristo’nun Birinci Analitikler’i (Mâcid
Fahrî, s. 15). 6. Kitâbü’s-Siyâse fî ted-
bîri’r-riyâse (Sýrrü’l-esrâr). Aristo’nun Bü-
yük Ýskender için kaleme aldýðý ileri sürü-
len eser, Ýskender’i cihan imparatoru ya-
pan sýrrý ihtiva ettiði düþünüldüðünden
yaygýn bir þöhrete kavuþmuþtur (nþr. Ab-
durrahman Bedevî, el-U½ûlü’l-Yûnâniyye
li’n-na¾ariyyâti’s-siyâsiyye fi’l-Ýslâm için-
de, Kahire 1954, s. 65-174). 7. Hipokrat’ýn
Kitâbü’l-Bu¦ûr (£Alâmâtü’l-šaŠâyâ, el-
ÆaŠâya’l-Ýbušrâ¹îya ed-dâlle £ale’l-mevt)
adýyla çevrilen eseri (De pustulis et aposte-
matibus significantibus mortem) (Sezgin,
III, 39-40). 8. Galen’in Kitâb fi’t-Tiryâš ilâ
Fîsûn’u (The Theriac of Piso) (a.g.e., III,
121). 9. Alexander of Tralles’in el-Bir-
sâm’ý (a.g.e., III, 164).
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hannâ’nýn Ýslâm’la ilgili görüþleri Daniel
J. Sahas (John of Damascus on Islam: The
Heresy of the Ismaelites, Leiden 1972) ve
Raymond le Coz (Jean Damascene, Ecrits
sur l’Islam, Paris 1992) tarafýndan ele alýn-
mýþtýr.

Yuhannâ ed-Dýmaþký’nin Ýslâm’a karþý ya-
zýldýðý kesin olarak bilinen çalýþmasý, E Pa-
ge tes Gnoseos adlý eserinin ikinci bölü-
münün 100. (101.) bahsi olup bunun da
otantikliði A. Abel tarafýndan tartýþma ko-
nusu yapýlmýþtýr (St.I, XIX [1963], s. 5-25),
ancak Abel’in ileri sürdüðü deliller ikna edi-
ci deðildir (Adel-Khoury, I [1975], s. 169).
Ortaçað boyunca hýristiyan dünyasýnýn Ýs-
lâm hakkýnda geliþtireceði polemiðin ilk nü-
vesini oluþturan bu küçük hacimli eserin
etkisi yüzyýllarca devam etmiþtir. Dýmaþký
burada önce müslümanlarýn etnik köken-
lerine ve Ýslâm öncesi dinlerine atýfta bu-
lunmakta, bu çerçevede müslümanlarý Ýb-
râhim’in oðlu Ýsmâil’e izâfeten Ýsmâilîler
(Ismailitai), Hacerîler (Hagarenoi) ve Sarasin-
ler diye nitelemekte, onlarýn Herakleios
dönemine kadar puta taptýklarýný, daha
sonra Muhammed adlý “yalancý” bir pey-
gambere tâbi olduklarýný ileri sürmektedir.
Muhammed’in Eski ve Yeni Ahid hakkýnda
kýsmen mâlûmatý bulunduðunu, hatta Ari-
usçu bir rahipten ders aldýðýný, Kur’an’ý kut-
sal kitap diye takdim ettiðini ve bazý “gü-
lünç” kurallar koyduðunu, dindar görüne-
rek halkýn güvenini kazandýðýný iddia et-
mektedir. Daha sonra Ýslâm’ýn Tanrý ve Me-
sîh’le ilgili görüþlerini ele almakta, Îsâ’nýn
ulûhiyyetinin bu din tarafýndan reddedildi-
ðini söylemekte, Muhammed’in peygam-
berliðini ispatlayacak bir delilinin bulunma-
dýðýný ileri sürmektedir. Ayrýca Kur’an’ýn
vahyediliþ tarzýný, müslümanlarýn hýristi-
yanlarý müþrik olarak nitelemelerini, ha-
ça taptýklarýný ileri sürmelerini ve onlarýn
Kâbe’yi tâzimlerini tenkit etmekte, bazý
Kur’an sûrelerine de eleþtiriler yöneltmek-
tedir. Bu baðlamda Nisâ sûresinde yer
alan çok kadýnla evliliðe dair hükmü ve bo-
þamanýn erkeðe ait oluþunu zikretmekte,
Zeyd-Zeyneb olayýný aktarmakta, bu ko-
nuda da Hz. Peygamber’i suçlamaktadýr.
Sâlih peygamber kýssasýný tenkit ederken
Kur’an’daki bilgilerle çeþitli hikâyeleri birbi-
rine karýþtýrmaktadýr. Muhammed’in müs-
lümanlar için sünnet olma, cumartesiye
riayet etmeme, vaftiz olmama gibi kural-
lar koyduðunu, yiyecekleri helâl-haram di-
ye ayýrdýðýný ve içkiyi yasakladýðýný ifade
etmektedir.

Dýmaþký, Ýslâmiyet’i ve Kur’an’ý çok iyi bi-
len bir teologdur ve Ýslâm muhitinde ya-
þamasý bu dini tanýmasýna büyük katký

saðlamýþtýr. Ancak Hýristiyanlýða koyu bir
taassupla baðlý oluþu onun Ýslâmiyet’e sal-
dýrmasýna yol açmýþtýr. Ancak Yuhannâ’-
nýn asýl ilgilendiði alan Hýristiyanlýk ve Or-
todoks teolojisidir. Bu sebeple eserlerin-
de Ýslâmiyet çok fazla yer tutmaz. Ona gö-
re Ýslâm ve ikonoklazm hareketi çaðdaþ
iki heretik akýmdýr. Dýmaþký, Ýslâm’ý “an-
tichrist” (Îsâ karþýtý = deccâl) bir hareket þek-
linde görür ve ayný nitelemeyi Nestorius
için de kullanýr. Hatta iddialarýný Muham-
med’in Ariusçular’ýn ve Nestûrîler’in bir öð-
rencisi olduðunu söyleyecek derecelere var-
dýrýr (Sahas, John of Damascus on Islam,
s. 68-69). Dýmaþký’nin Disputatio adlý ese-
rinde bir müslümanla bir hýristiyan ara-
sýnda cereyan eden hayýr-þer, kader-amel
iliþkisi, Îsâ’nýn ulûhiyyeti, Îsâ’nýn ölümü
gibi konulara dair bir tartýþma yer almak-
ta, bu konularda müslümanýn öne sürdü-
ðü düþünceler ve yorumlar hýristiyan ta-
rafýndan eleþtirilmektedir (Adel-Khoury,
Les théologiens, s. 68-82). Yuhannâ ed-Dý-
maþký’yi Ýslâm ve Hýristiyanlýk polemik tari-
hinin baþýna koymak gerekir. Çünkü onun-
la baþlayan tartýþmalar Ýslâmî yönetimle-
rin hoþgörüsü içinde zamanla yayýlmýþ, Dý-
maþký’nin delilleri kendisinden sonra ge-
len hýristiyan polemikçilere dayanak oluþ-
turmuþtur. Dýmaþký’nin teolojik delillerini
Theodore Ebû Kurre (ö. 820) biraz daha
geliþtirmiþ, bu da Ýslâm ve Hýristiyanlýk tar-
týþmalarýnda hýristiyanlar için bir güç kay-
naðý teþkil etmiþtir (Aydýn, s. 34).
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dur ve eserlerinde onun bu yönü öne çýk-
maktadýr. Eski ve Yeni Ahid’in tefsirine
dair çok sayýda eser kaleme almýþtýr; an-
cak kendisine atfedilen eserlerin tamamý-
nýn ona aidiyeti tartýþmalýdýr (a.g.e., s. 158-
159). Yuhannâ’nýn baþlýca eserleri þöylece
sýralanabilir: 1. E Pege tes Gnoseos (Bil-
ginin kaynaðý). Hayatýnýn sonlarýna doðru
muhtemelen 743 yýlýnda yazdýðý en meþ-
hur ve en önemli eseridir. Üç bölümden
oluþan kitabýn birinci bölümü “Capita Phi-
losophica or Dialectica” adýný taþýmakta ve
burada felsefî meseleler ele alýnmakta-
dýr. “De Haeresibus” adlý ikinci bölümde
Ortodoks inancýna göre sapkýn öðretiler
incelenmektedir. Bu bölümün 100. (veya
101.) bahsi müellifin Ýslâm’a dair görüþ-
lerini içermektedir. Üçüncü bölüm “De Fi-
de Orthodoxa” adýný taþýmaktadýr ve Or-
todoks inancýna dairdir. 2. Eisagoge Dog-
maton Stoikeiodes (Dogmalara temel giriþ).
3. Libellos Peri Ortu Fronematos (Ger-
çek doktrine karþý bir kitapçýk). 4. Peri Tes
Agias Triados (Kutsal üçlemeye dair). Dý-
maþký’nin reddiye türündeki eserleri de
þunlardýr: Logoi Apologetgikoi pros tus
Diaballontas tas Agias Eikonas (Kutsal
sûretleri reddedenlere karþý savunmacý bir nu-
tuk), Peri Süntetu Füseon Kata Akefa-
lon (Ya‘kubîler’e karþý reddiye), Kata Airese-
on ton Nestorianon (Nestûrîler’e karþý red-
diye), Kata Manikaion Dialogos (Manihe-
istler’e karþý reddiye).

Dýmaþký’nin iki ana hedefi vardý. Biri Hý-
ristiyanlýk’tan sapmalarla (i‘tizâl) mücade-
le etmek, diðeri Ortodoks hýristiyan doktri-
nini yüceltmektir (Ducellier, Le miroir de
l’Islam, s. 133). Ý‘tizâlî mücadeledeki ama-
cý Bizans ikonoklast hareketini teorik plan-
da ortadan kaldýrmaktý. Belki de bu se-
beple Mâr Sâbâs Manastýrý’na kapanmýþ
ve aðýr eleþtirilerini burada kaleme almýþ-
týr (Sahas, John of Damascus on Islam, s.
43). 754’te yapýlan ikon karþýtý sinodda ken-
disi ikon tapýcýlýkla, müslümanca fikirler
taþýmak ve Mesîh’i aþaðýlamakla itham
edilmiþtir (a.g.e., s. 5). Yuhannâ ed-Dýmaþ-
ký, Hýristiyanlýk konusunda iki önemli iþ yap-
mýþtýr; bunlar Kutsal Kitab’ý ve patristik öð-
retiyi sisteme kavuþturmak, kilisenin litür-
jik ve ruhanî yaþantýsýný ýslah etmektir. Bu-
nun yanýnda Dýmaþký’nin kendisinden son-
rakilere malzeme teþkil edecek Ýslâm’a
dair yazýlarý vardýr. Bu baðlamda Disputa-
tio Saraceni et Christiani (Bir müslüman-
la hýristiyan arasýndaki tartýþma) ve er-Red
£ale’l-müslimîn adlý iki eser kaleme al-
mýþtýr; bu konudaki baþka yazýlarýndan bir
kýsmýnýn kendisine aidiyeti tartýþmalýdýr
(Adel-Khoury, Les théologiens, s. 48). Yu-

YUHANNÂ ed-DIMAÞKœ



582

YUHANNÂ ed-DIMAÞKœ

tashih ettiðini kaydetmektedir. Bu bilgi-
ler, Yuhannâ’nýn eser tercüme etmediði,
ancak tercüme edilecek eserlerin tesbitin-
de etkili olduðunun bir iþareti sayýlabilir.
VIII ve IX. yüzyýllarda Baðdat’ta güçlü et-
kisi görülen Nestûrî ve Süryânî hekim çev-
resine mensup bulunan Yuhannâ Halife
Me’mûn, Mu‘tasým-Billâh, Vâsik-Billâh ve
Mütevekkil-Alellah’ýn (847-861) özel hekim-
liðini yaptý. Onun, Nûbe meliki tarafýndan
Mu‘tasým-Billâh’a gönderilen bir maymun
üzerinde otopsi yaparak elde ettiði bul-
gularý günümüze ulaþmayan bir eserinde
ortaya koyduðu belirtilmektedir. Baþta ge-
nel patoloji, fizyoloji ve oftalmoloji olmak
üzere týbbýn farklý alanlarýnda çok sayýda
eser kaleme alan ve Ortaçað Avrupasý’nda
Johannes Damascenus ve Mesue adýyla
bilinen Yuhannâ Sâmarrâ’da öldü.

Eserleri. Yuhannâ’nýn tabakat kitapla-
rýnda kaydedilen eserlerinin sayýsý on bir
ile kýrk dört arasýnda deðiþmektedir. 1.
Nevâdirü’¹-¹ýb (en-Nevâdirü’¹-¹ýbbiyye el-
letî ketebe bihâ Yû¼annâ b. Mâseveyh ilâ
¥uneyn b. Ýs¼âš). 132 fasýl içeren eser
ilk defa Paul Sbath tarafýndan neþredil-
miþ (Kahire 1934), ayrýca Danielle Jacqu-
art ve Gérard Troupeau tarafýndan Arap-
ça edisyon kritiði, Fransýzca çevirisi ve Or-
taçað’da yapýlan Latince tercümeleriyle bir-
likte yayýmlanmýþtýr (Genève-Paris 1980).
Camilo Alvarez de Morales eseri Ýspanyol-
ca’ya tercüme etmiþtir (Awråq, IV [Mad-
rid 1981], s. 113-129). 2. Kitâbü’l-Ezmi-
ne. Eserde sývýlar týbbý (ahlât) çerçevesin-
de dört mevsim ve on iki ayýn astrolojik
özellikleri, bu doðrultuda her mevsimde
ve her ayda insan vücudunda meydana ge-
len deðiþikliklerle bunlar karþýsýnda nasýl
davranýlmasý gerektiði ele alýnmaktadýr.
Paul Sbath eserin Fransýzca tercümesiyle
birlikte tenkitli neþrini gerçekleþtirmiþtir
(BIE, XV [1933], s. 235-257). Gérard Trou-
peau da eseri notlarla birlikte Fransýzca’ya
çevirmiþtir (Arabica, XV [Leiden 1968], s.
113-142). 3. Kitâbü Cevâhiri’¹-¹îbi’l-müf-
rede. Koku yapýmýnda kullanýlan yirmi se-
kiz bitkinin özelliklerinin ele alýndýðý eseri
Paul Sbath Fransýzca tercümesiyle birlikte
yayýmlamýþ (BIE, XIX [1936-37], s. 5-27),
Martin Levey Ýngilizce’ye (Journal of the
History of Medicine, XVI/4 [Oxford 1961], s.
394-410) ve Gérard Troupeau Fransýzca’-
ya (Annales islamologiques, XXXII [Caire
1998], s. 219-238) çevirmiþtir. 4. Kitâbü
Mâßi’þ-þa£îr. Arpa suyunun tedavi edici
özelliklerinin incelendiði bu risâleyi de Paul
Sbath Fransýzca tercümesiyle birlikte neþ-
retmiþtir (BIE, XXI [1938-39], s. 13-24). 5.
Kitâbü’l-Cevâhir ve ½ýfâtihâ ve fî eyyi

beledin hiye ve ½ýfati’l-³avvâ½în ve’t-
tüccâr. Yirmi sekiz deðerli madenin özel-
liðine dairdir (nþr. Ýmâd Abdüsselâm Raûf,
Kahire 1977; Ebû Zabi 1422/2001). 6. Ma-
šåletü Ya¼yâ b. Mâseveyh fi’l-cenîn ve
kevnihî fi’r-ra¼m. Yuhannâ, bu eserinde
ceninin geliþimini sekiz aþamada ele al-
maktadýr (nþr. Mahmûd el-Hâc Kasým Mu-
hammed, el-Mevrid, XIX/1 [Baðdat 1990],
s. 171-179). 7. Kitâbü ƒavâ½½i’l-a³×iye
ve’l-buš†l ve’l-fevâkih ve’l-lu¼ûm ve’l-
elbân ve a£²âßi’l-¼ayevân ve’l-ebâzîr
ve’l-efâvîh. Amador Diaz Garcia tarafýn-
dan neþredilip Ýspanyolca’ya çevrilmiþtir
(Miscelanea de Estudios Arabes y Hebra-
icos, XXVII-XXVIII/1 [Madrid 1978-79], s.
7-63). 8. Da³lü’l-£ayn. Göz hastalýklarýy-
la ilgili olarak Arapça telif edilmiþ en eski
eserlerden biridir. Kitabýn günümüze ula-
þan kýrk yedi bölümünü C. Prüfer ve M.
Meyerhof Almanca’ya tercüme etmiþtir
(bk. bibl.). Yuhannâ’nýn kütüphanelerde
mevcut diðer belli baþlý eserleri de þun-
lardýr: Kitâbü’l-¥ummeyât, Ma£rifetü
mi¼neti’l-ke¼¼âlîn, el-Künnâþü’l-mü-
þeccer, Kitâbü I½lâ¼i’l-edviyeti’l-müs-
hile, ¬ikru Åavâ½½i muÅtâre £alâ tertî-
bi’l-£ilel, el-Mirratü’s-sevdâß, Munki¼
fi’t-tedâvî min ½unûfi’l-emrâ² ve’þ-þe-
kâvî, Nüb×e la¹îfe, el-Bustân ve’l-šå£i-
detü’l-¼ikme ve þemsü’l-âdâb, MuÅ-
ta½ar fî ma£rifeti ecnâsi’¹-¹îb ve ×ikri
me£âdinihî (Sezgin, III, 233-236).
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Ebû Zekeriyyâ Yûhannâ (Yahyâ)
b. Mâseveyh
(ö. 243/857)

Abbâsîler döneminin
meþhur Süryânî hekimi.

˜ ™

Doðum tarihi kesin þekilde bilinmemek-
le beraber Hârûnürreþîd döneminde (786-
809) Baðdat’ta doðmuþ olmasý kuvvetle
muhtemeldir. Cündiþâpûr Bîmâristaný’nda
eczacý olarak görev yapan babasý Ebû Yu-
hannâ Mâseveyh Baðdat’a gelmiþ, Hârû-
nürreþîd tarafýndan bir bîmâristan kur-
makla görevlendirilen hekim Cibrâîl b. Buh-
tîþû‘un hizmetine girmiþ ve Cibrâîl tara-
fýndan hekim Dâvûd b. Serâbiyûn’un Risâ-
le adlý câriyesiyle evlendirilmiþtir. Yuhan-
nâ ve kardeþi Mîhâîl týp eðitimini Cibrâîl’-
den aldý. Kaynaklarda Cibrâîl dýþýnda her-
hangi bir hocasýndan bahsedilmeyen Yu-
hannâ’nýn, müslümanlar tarafýndan fet-
hedilen Ankara, Ammûriye (Emirdað) ve
diðer Bizans þehirlerinde mevcut eski týp
kitaplarýný Baðdat’a getirmek üzere Hârû-
nürreþîd tarafýndan kurulan heyette yer
aldýðý ve yine halife tarafýndan bu eserle-
rin tercümesiyle görevlendirilip emrine çok
sayýda kâtip verildiði belirtilirse de söz ko-
nusu þehirlerin daha sonra Mu‘tasým-Bil-
lâh devrinde (833-842) fethedildiði bilin-
mektedir. Ayrýca kaynaklarda Yuhannâ’-
nýn Grekçe’den veya Süryânîce’den Arap-
ça’ya eser tercüme ettiðine dair bir iþaret
bulunmamaktadýr. Bu sebeple onu Bey-
tülhikme’nin ilk baþkaný ve aktif bir üyesi
olarak gösteren modern çalýþmalara ihti-
yatla yaklaþmak gerekir. Meþhur talebesi
Huneyn b. Ýshak, Galen’in (Câlînûs) bazý
eserlerini Yuhannâ’nýn isteðiyle ya kendi-
sinin ya da yeðeni Hubeyþ’in Süryânîce’ye
tercüme ettiðini veya mevcut tercümeyi


