
BUHL, Frantz 

Efter Quranen adıyla bir de zeyil yazmış
tır (Kobenhavn 1924) Z. Alidem es Stil
Iing til de Shi'itiske Bevaegelser Un
der Umajjademe (Kobenhavn 1910-1911). 
Emevi dönemi Şia'sı ile ilgili bir eserdir. 
3. Paliistina i kortfattet geografisk og 
topografisk Fremstilling (1890). 4. Ge
ographie des alten Paliistina (1896). 
Müellif. Filistin coğrafya ve topografya
sı ile ilgili bu iki eserden ilkini ana diliy
le. ikincisini ise Almanca olarak kaleme 
almıştır. 

Özellikle klasik Arapça ve Cc'~hiliye şi
iri başta olmak üzere Arap dili ve ede
biyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanı
nan Buhl'ün ilim alemine asıl katkıs ı Ki
tab-ı Mukaddes ve Sami diller alanla
rındadır (bu çalışmaları için bk. EJd., N, 
1467) Ayrıca ilmi dergilerde Kur'an, Hz. 
Muhammed ve Danimarka diline tercü
melerini yaptığı bazı sürelerle ilgili olan
ları başta olmak üzere çeşitli makalele
ri yayımlanmıştır. 
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BUHTİŞÜ' 

(~) 

Abbasiler döneminde 
hekim olarak ün yapan 

L bir Nestı1ri hıristiyan ailesinin adı. _j 

BuhtişQ' (BahtişQ') ailesinden yetişen 
ilk hekimler, ı. Hüsrev'in (EnOşirvan. 531-

579) zamanında kurulan Cündişapor tıp 
okulunda öğrenim görmüş ve oradaki 
hastahanede yaptıkları başarılı çalışma
larla adlarını duyurmuşlardı. 765'te Bağ
dat'ın hilafet merkezi oluşundan sonra 
250 yıl süreyle Abbasi sarayına hekim 
veren bu aileden yetişmiş tabipler, gerek 
yaptıkları tercümelerle gerekse telifle
riyle İslam tıbbının gelişmesine önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. 

BuhtişQ' ailesinden yetişen hekimler 
şunlardır: ı. BuhtişQ', ı. Cibrall, Curcis, ll. 
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BuhtişO', ıı. Cibran. lll. Buhtışo· . ı. Ubey
dullah. Yuhanna, IV. BuhtişO', lll. Cibrall, 
ll. Ubeydullah. Bunlardan ilk ikisi hakkın
da kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Ay
rıca lll. BuhtişQ'un oğlu olan ve uzun yıl
lar Halife Muktedir-Billah'ın hekimliğini 
yapan I. Ubeydullah ile Halife Mütevek
kil-Alellah'ın oğlu Muvaffak'ın özel he
kimi Yuhanna (Yahya) ve yine Muktedir
Billah ve Razi- Billah'ın saraylarında he
kimlik görevi yapmış olan Yuhanna'nın 

oğlu IV. BuhtişQ' (ö 941) hakkında da 
ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Bunlardan 
Yuhanna 'nın ünlü bir hekim olmasının 
yanı sıra Grekçe ve Süryanice'yi iyi bildi
ği ve bu dillerden Arapça'ya tercümeler 
yaptığı, bu arada Kitdb fimd yaJ:ztdcü 
ileyhft-tabib min cilmi'n-nücum adlı 
bir eser kaleme aldığı bilinmektedir (bk 
İbn E bO Usaybia, s. 276-277; DMBi, 1, 604-

605). 

Curcis b. Cibnlil ( J;\r. <..r.~ ft) (ö 

152/ 769) CündişapOr tıp okulunda yeti
şen BuhtişO ' hekim sülalesinin üçüncü 
üyesidir. ı. BuhtişO'un torunu, ı. Cibraii'in 
oğlu olduğu için Curcis b. Cibrail b. Buh
tişQ' künyesiyle anılır. Curcis CündişapOr 
Tıp Okulu'nda hoca ve oradaki hastaha
nenin başhekimi idi. 148'de (765) Hali
fe MansOr'un midesinden rahatsızlan

ması üzerine Bağdat'a çağırıldı. Hasta
hanenin yönetimini oğlu BuhtişQ'a bıra
kıp öğrencilerinden Isa b. Şuhlaf (Şehla) 
ile ibrahim'i yanına alarak Bağdat'a git
ti ve halife iyi oluncaya kadar yanında 
dört yıl kaldı. Hazık bir hekim olmasının 
yanı sıra kılık ve kıyafetiyle, vakar ve 
sohbetleriyle MansOr'un takdirini kazan
dı. Hanımı ihtiyar ve hasta olduğu için 
Bağdat'taki hizmetini öğrencileri görü
yordu. Bu durumu öğrenen halife ken
disine üç tane Rum cariye hediye ettiy
se de o dini gerekçelerle bunları kabul 
etmedi. Bu davranışından hoşlanan hali
fe ona en güzel köşklerinden birini tah
sis etti. 769 yılında · hastalandı ve Cün
dişapOr'a dönmek için izin istedi; hali
fe kendisine 10.000 dinar vererek onu 
memleketine gönderdi. Curcis kısa bir 
süre sonra orada öldü. 

Curcis b. BuhtişQ' Bağdat'ta kaldığı 

süre zarfında Halife MansOr'a Yunanca 
ve Süryanice'den birçok nakiller ve ter
cümeler yaptı. Bu arada Künndş adıyla 
Süryanice bir tıp kitabı deriedi ve eser 
daha sonra Huneyn b. İshak tarafından 
Arapça'ya tercüme edildi. Ebu Bekir er
Razi' nin bu kitaptan iktibaslar yaptığı 
söylenir. 
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Buhtişu' b. Curcis ( ~ ~..:>:- <..r. ~ ) 
(ö 185/801). EbO Cibran (Cibr1l) künye
siyle de anılan ll. BuhtişO' Cündişapür'da 
doğdu ve tahsilini orada yaptı. Babası 
Curcis oradaki hastahanenin başhekimi 
iken oğlu da onun yardımcılığını yapıyor
du. 765 yılında Halife MansOr'u tedavi 
etmek üzere Curcis Bağdat'a çağrılmış 
ve orada dört yıl kalmıştı. Bu süre zar
fında ll. BuhtişO' CündişapOr Hastaha
nesi'nin başhekimliğini üstlenmişti. Da
ha sonra Halife Mehdi'nin oğlu Musa el
Hadi ağır bir hastalığa yakalanınca Cur
cis öldüğü için bu defa oğlu ll. BuhtişQ' 
Bağdat'a çağrılmış, fakat o gelinceye ka
dar veliaht vefat etmişti. Halife Mehdi, 
E bO Kureyş Isa. Abdullah et-TayfOr ve 
DavOd b. SerabiyOn gibi saray hekimleri
nin kıskançlığı ve karısı Hayzüran 'ın kap
ri s! eri yüzünden onu Cündişapür'a geri 
göndermek zorunda kaldı. ll. BuhtişO' 

asıl şöhretine HarOnürreşid döneminde 
kavuştu . 787'de halife bir baş ağrısına 
yakalanınca Yahya b. Halid el-Bermeki'
ye saray hekimlerinin bilgisizlik ve tedavi
deki başarısızlıkianndan yakmarak ondan 
iyi bir hekim bulmasını istemişti. Bunun 
üzerine Yahya ll. BuhtişO'u Bağdat'a ge
tirtti. Bir imtihandan sonra halife onu 
başhekimliğe tayin etti ve kendisine mad
di ve manevi her türlü imkanı sağladı. 

Bağdat'ta ölen ll. Buhtişü'un Künnd
şü'l-mul]tasar ile oğlu Cibrall için yaz
dığı Kitdbü 't- Te~kire adlı iki eserinden 
söz edilmektedir. Bu eserleriyle onun is
lam tıbbına önemli katkılarda bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ebu Bekir 
er-Razi tıp ansiklopedisi mahiyetindeki 
el-Hdvi adlı ünlü eserinde yirmiye ya
kın yerde ona atıflarda bulunmuştur. 
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