
BUHTTŞÜ ' 

vi etmek amacıyla Deyleman'a gönderil
di ve bir müddet orada melikin hizme
tinde bulundu. Sonra Kudüs ve Şam ' ı zi
yaret etti. Bu sırada şöhreti Mısır'da da 
duyulmuştu . Fatımf Hafifesi Aziz b. Muiz 
el-Alevi onu Mısır'a çağırdıysa da ma
zeret beyan edip gitmedi. Daha sonra 
Mervanfler'den Mümehhidüddevle Ebü'I
Mansür' un tedavisi için Meyyafarikin ·e 
( Siıvan ) gitti ve orada vefat ederek şehrin 
dışında Musaila denilen yere gömüldü. 

lll. Cibrafl hekimliğinin yanı sıra felse
fe ve dini meselelerle de ilgilenmiş ve 
bu konularda da eser vermiştir. Tıbba 

dair eserlerinde özellikle göz. solunum 
sistemi, kan ve akıl hastalıkları üzerin
de durmuş, baş ağrılarının sebeplerini 
izaha çalışmış, nabız bozukluklarını or
taya koymuş ve bedenin temel unsuru
nun kan olduğunu savunmuştur. 

Eserleri. 1. el - Künnaşü1-kebir. Genel
likle el-Kafi adıyla ün yapmış bir tıp ki
tabıdır. İbn Ebü Usaybia'nın kaydettiği
ne göre beş ciltten ibaret olup soru- ce
vap tarzında kaleme alınmıştır. Eserin 
lll. cildi Kütahya· da Vahid Paşa Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr 2832) z. el-Kün
naşü 's-şagir. Bu eser de tıbba dair olup 
200 varaktan ibarettir. 3. Fi A 'sabi'l
'ayn. Göz sinirlerini konu alan bir risa
ledir. 4. Makale ii enne efdale üstu~
sati'l-beden hüve'd-dem. Burada be
denin temel unsurunun kan olduğu hu
susu açıklanır (bu dört eser için bk. Sez
gin, lll , 314) 5. Ma~iile ii elemi 'd-dimag 
bi-müşareketi 'l-mi 'de ve 'l-hicabi'l-fa
sıl beyne alôti'l-gıda ve alôti'n-nefes 
el-müsemma ?iyafregma. Diyafram ve 
midenin ortak etkileriyle baş ağrısının 
münasebetini açıklar. Eser Deylem Meli
ki Hüsrev Şah 'a ithaf edilmiştir. s. Kita
bü'l-Mutabaka beyne ~avli'l-enbiya' 
ve '1-tel asite. İslam literatüründe pey
gamberlerle felsefecilerin arasını telif 
eden ilk eser olarak zikredilir. 7. Makii
le fi'r-red 'ale'l- Yehı1d. Yahudilere r~d
diye olup bekledikleri "mesfh"in Hz. Tsa 
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olduğunu beyan eden bir risaledir (son 
üç eser için bk. DMBİ, l, 605). 
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Ubeydullah b. Cibn'l.il ( J;~ ,y .iıl~ ) 
(ö. 450/ ı 058'den sonra) Hayatı hakkın
da yeterli bilgi bulunmayan ve Ebü Said 
künyesiyle anılan II. Ubeydullah, Buhtf
şü ' hekim ailesinden III. Cibrafl'in oğlu
dur. Ünlü hekim İbn Butlan·ın (ö. 458/ 
ı 066) çağdaşı ve yakın dostu olan Ubey
dullah'ın Meyyafarikin'de (Siıvan) yaşa

dığı, hazık bir hekim ve hıristiyan ilahi
yatını çok iyi bilen bir tealog olduğu kay
naklarda yer almaktadır. Teori ve pra
tik olarak tıbbın bütün ayrıntılarına va
kıf olan bu hekim zooloji ile de yakından 
ilgilenmiş ve bu alanda da eser vermiştir. 

Eserleri. 1. er-Raviatü 'Hıbbiyye. Paul 
Sbath tarafından neşredilen bu eser (Ka
hire ı 927) yine kendisine ait Te?kiretü 'l
hôiır ve zadü'l-müsôtir adlı kitabın muh
tasarıdır. z. Vücı1bü'n-na?ar 'ale't-ta
bib ii'l-ahdaşi'n-nefsaniyye ve ii kev
ni'l- 'ışkı marac;tan. Klasik kaynaklarda 
adı geçmeyen bu kitap, 1 037 yılında ta
biplerle felsefecil er arasında Basra· da 
cereyan eden bir tartışma üzerine kale
me alınmıştır. Tartışma, "Felsefeden ba
ğımsız bir tıp ilmi olabilir mi veya felse
fe bilmeyen tabip olabilir mi?" konusu 
üzerinde yoğunlaşmıştı. O sırada Bağ
dat'taki Birnaristan-ı Adudf'de çalışmak
ta olan Ubeydullah'a başvuran Basralı 

tabipler ondan bu konuda bir eser yaz
masını istediler. Dost ve meslektaşla

rının isteklerini yerine getirmek üzere 
Ubeydullah bu eserini beş fasıl halinde 
kaleme aldı. Ubeydullah, çok kısa olan 
ilk üç fasılda tıbbın bağımsız bir ilim ol
duğunu ve tıp öğrenimi görmeyen man-
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(Jü K tp., Aıbum , 

nr. 90.573) 

tıkçı ve felsefecilerin bu ilmi okutama
yacaklarını , dördüncü fasılda psikolojik 
rahatsızlıkları ancak hekimlerin tedavi 
edebileceğini, beşinci fasılda ise aşkın 
(meıankoıi) bir hastalık olduğunu ispata 
çalışmıştır. Eser, birçok fizyolojik hasta
lığın sebebinin psikosomatik olduğunu 
ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Bilinen tek nüshası Leiden'de (Ms. Lei
den, nr. 1332 = Cod . 584,2 Warn) bulunan 
bu eseri Felix Klein- Franke Ri s ale fi't
pb ve'l-aJ:ıdaşi'n-nefsaniyye adıyla ve 
Almanca'ya çevirerek yayımiarnıştır (Bey
rut 1986). 3. Kitôbü Tabô'i'i'l-hayevan 
ve havassıha ve menôti 'i a 'ta' iha. 
4. Kttôbii'İ-Has ii 'ilmi 'l-havas. 5. Ki
tôbü TaJ:ıridıi defni'l-aJ:ıyd' (bu eserle
rin yazmaları ve bazılarıyla ilgili çalışma

lar için Brockelmann ve Ullmann ' ın bibli
yografyadaki eserlerine bakınız). Ubeydul
lah b. Cibrafl'in kaynaklarda adı geçen di
ğer başlıca eserleri de şunlardır: Mena
kıbü'l-etibbô, et-Tevasül ila hıfzi't-tena
~ül. Ne~ôdirü 'I-ırıesa 'il, Ma~iile ii 'l].ti
laii'l-elbôn. İbnü'I-Kıftf, Galen 'in (GHf

nGs) biyografısini yazarken, "Biri Ubey
dullah b. Cibrafl ' den Calfnüs'un hayatı 

ve yaşadığı dönem hakkında tarihçiler 
arasındaki ihtilafın nereden kaynaklan
dığını sormuş ve bu meseleyi araştırma
sını istemişti; o da bu konuda uzunca 
bir risale kaleme almıştı" dedikten son
ra o risaleden bir sayfa kadar alıntı yap
maktadır (bk. İl]barü 'l - 'ulema', s. 126-
1 27) . Bu alıntıdan onun tıp tarihi ala
nında büyük bir otorite olduğu anlaşıl 

maktadır. 
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ı BUHTUNNASR ı 

Milartan önce 
605-562 yılları arasında hüküm süren, 
Yahuda Devleti'ni ortadan kaldırarak 

Kudüs'ü ve Süleyman Mabedi'ni 

L 
yakıp yıkan Babil kralı. 
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İbranice'de ismi Nebukadrezzar (Ne-
bukadretsar) ve Nebukadnezzar (Nebukad-
netsar) şeklinde nakledilmektedir. Bu is-
min Akkadca aslı, "Tanrı Nabu sınırları-



mı korusun" anlamına gelen Na bu - ku
durri-usurdur. Ahd-i Atik'in Yunanca ve 
Latince tercümelerinde Nabukodonosor 
şeklinde geçer. İslami kaynaklarda Arap
lar'ın ona Buhtnassar (~ ), İranlı
lar'ın ise Buht-i Nassar dedikleri nakle
dilmektedir (TaberT, 1, 558) Türkçe'de ise 
Buhtnassar' dan muharref olarak Buh
tunnasr denilmektedir. 

Buhtunnasr (Nebukadnezzar II), Yeni 
Babil Krallığı 'nın kurucusu ve Keldani 
hanedanının ilk kralı Nabopolassar'ın oğ
ludur. Babasının saltanatı sırasında or
duda kumandan olarak görev yapmıştır. 
Firavun ll. Nechao'nun Fırat'a doğru iler 
lemesi üzerine, hasta olan babası tara
fından ordunun başına getirilmiş, Mısır 
ordusunu Kargamış'ta yenerek (605) ge
ri çekilmeye mecbur etmiştir (Yeremya, 
46/ 2-12) Firavun ll. Nechao'yu Mısır sı
nırına kadar takip eden Buhtunnasr, bu 
arada Suriye ve Filistin ile Yahuda Kral
lığı'nı da yönetimi altına almış (IL Krallar, 
24/7; Yeremya, 46/ 2), fakat babasının 
ölümü üzerine Babil'e dönerek tahta geç
miştir. 604 yılında Askalon' u alan Buh
tunnasr, saltanatının ikinci ve üçüncü 
yıllarında (603-602) Suriye'ye çeşitli se
ferler yaparak hakimiyetini güçlendir
miş, 601 'de tekrar Mısır üzerine yürü
müştür. 599'da, Mısır tarafını tutan gö
çebe kabilelerin kontrolünü sağlamak 
için tekrar Suriye'ye sefer yapmış, Arap 
topraklarını yağmalamıştır. Yahuda Kralı 

Yehoyakim' in, Peygamber Yeramya' nın 
öğütlerine rağmen vergi ödememesi üze
rine Buhtunnasr 598 yılı sonunda Ku
düs'e yürümüş ve birkaç hafta süren ku
şatmadan sonra 16 Mart 597' de şehri 
almıştır. Kudüs'ün düşmesinden önce 
ölen Yehoyakim'in yerine geçen oğlu Ye
hoyakin ise tahtta ancak üç ay kalabil
miş, Babil ordusu tarafından şehrin alı
nışından sonra ise ailesi ve ileri gelen
lerle birlikte Babil'e götürülmüştür. Buh
tunnasr Yehoyakin'in yerine onun am
cası Mattanya'yı, adını Tsedekiya olarak 
değiştirip kral yapmış, kral evinin ve ma
bedin hazinelerini yağmalamıştır (ll . Kral
lar, 241 ı O- ı 7). Başlangıçta Babil' e itaat 
eden Tsedekiya, saltanatının dokuzun
cu yılında Edom, Ammon, Moab ve Tyr 
(Sur) ile anlaşma yaparak Mısır'ın yanın
da yer almış ve Babil'e vergi ödemeyi 
reddetmiştir. Bunun üzerine Babil or
dusu Kudüs'e yürümüş ve şehri kuşat
mıştır. Mısır yardıma gelmemiş ve bir yıl
dan uzun süren kuşatmadan sonra Buh
tunnasr şehri almıştır (586). Yahuda Kra
lı Tsedekiya kaçmaya çalışırken yaka
lanmış, gözleri önünde ailesi katledilmiş, 
kendisi de kör edilerek yahudilerin bü
yük bir kısmı ile birlikte esir olarak Ba
bil'e götürülmüştür. Kudüs şehri yakıl
mış, Süleyman Mabedi yıkılmıştır. Ahd-i 
Atık'te anlatılan bu hadiseye (IL Krallar, 
25; IL Tarihler, 36) Kur'an'da telmih var
dır. Müfessirler, İsra süresinde geçen ve 

Buhtüri 
divanının 

ilk iki sayfası 
(Köprülü Ktp. , 

nr. 1252) 
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İsrailoğulları'nın yeryüzünde iki defa ka
rışıklık çıkaracaklarını, ilk karışıklık se
bebiyle onları cezalandırmak için güç
lü kulların gönderildiğini bildiren ayeti 
(el-isra ı 71 4-5) bu hadiseyle ilgili kabul 
ederler. 

Son yahudi devleti olan Yahuda Kral
lığı'nı ortadan kaldırdıktan sonra Buh
tunnasr 574'te Tyr kralını kendine bağ
lamış (Hezekiel, 27-28), saltanatının 37. 
yılında (567) Mısır'a yeni bir sefer daha 
yapmış ve 562'de krallığı oğlu Amel-Mar
duk'a bırakarak ölmüştür. 

Buhtunnasr savaşlar dışında ülkesi
nin imarına da büyük önem vermiş, Ba
bil şehri onun saltanatında parlak bir 
dönem yaşamıştır. Babil surları ile muh
teşem krallık sarayını inşa ettiren Buh
tunnasr, Babil'deki Marduk Tapınağı ile 
Ur şehrindeki Sin Tapınağı'nı, ilah Şa
maş'a ait tapınaklarla Uruk'taki İştar 
Tapınağı'nı tamir ettirmiş, sulama kanal
ları inşa ettirmiştir. Eski dünyanın hari
kalarından olan Babil'in asma bahçele
rini de o yaptırmıştır (bk. BABiL). 

İslam kaynaklarında Buhtunnasr'a ge
niş yer verilmiş, savaşları nakledilmiş, an
cak başkalarıyla karıştınldığı için 300 yıl
dan fazla yaşadığı, Sanherib'in saltanatın
da (704-68 ı) ordu da kumandan olarak 
görev yaptığı, Sanherib'den sonra kral 
olduğu, Pers kralları Lohrasb, Gustasb ve 
Bahman'a hizmet ettiği, burnundan gi
ren bir sineğin beynini yemesi sebebiyle 
öldüğü gibi rivayetler de yer almıştır. 
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(c>~l) 

Ebu Ubade el-Velid 
b. Ubeyd b. Yahya et-Ta! 

(ö. 284/897) 

el-lfamase adlı eseriyle tanınan 
Arap şairi. 
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204 (819) veya 206 (821) yılında Ha
lep'in kuzeydoğusunda bulunan Menbic 
şehrinde veya buranın köylerinden biri 
olan Zerdefne'de doğdu. Tay kabilesinin 
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