
Cibrail b. Buhtişü' ( ~ ıY. J,:l_r.. ) 
(ö 21 3/828) . Buhtişü' sütalesinin en ha
zık hekimlerinden olan Il. CibraTI. baba
sı II. Buhtişü' tarafından yetiştiritmiş ve 
791'de Sermekiler'den Ca 'fer b. Yahya'
ya özel hekimi olması için takdim edil
miştir. Harünürreşid 'in cariyelerinden bi
rinin hastalığını başarılı şekilde tedavi 
ettikten sonra da saraya girmiştir. Hali
fenin dostluğunu kazanmış, fakat onun 
iran'daki son hastalığı sırasında keyfi 
davrandığı iddiasıyla gözden düşürülmüş 
ve buradaki bir P'!Pazın kışkırtmaları so
nucundsı ölüme mahküm edilmiştir. Ve
zir Fazı cezayı infaz ettirmemiş, Emin 
halife olunca da yeniden saray hekimliği 

ne getirilmiştir. Me'mün Emin'i tahttan 
indirince yeniden hapsedilmiş, ancak ve
zir Hasan b. Sehl'in ağır bir hastalığa ya
kalanması üzerine yeniden göreve çağ
rılmıştır (81 7). Bir müddet sonra ise ye
niden gözden düşmüş, kendisine ihtiyaç 
duyulunca da tekrar vazifesine iade edil
miştir (827). Me'mün'u yakalandığı bir 
hastalıktart çok çabuk kurtarması saye
sinde daha önceleri elinden alınmış olan 
bütün servet ve itibarı kendisine iade 
edilmişse de bir yı l sonra ölmüştür. Me
zarı Medilin'deki St. Sergius Manastırı'n
dadır. 

Klasik kaynaklar içinde II. Cibrail'in bi
yografisi için on dört sayfa ayıran İbnü'I
Kıfti (bk. İl].barü'l· 'ulemti', s. I 32- 146), bu 
ünlü hekimin kütüphanesinde katibi ta
rafından tutulan ve kendisinin üzerinde 
düzeltmeler yaptığı gelir defterini gör
düğünü anlatır. Buna göre sadece Harü
nürreşid'e hekimlik yaptığı yirmi üç yıl 
zarfında, ayda 1 0.000 dirhem olmak üze
re, diğer hediyelerle birlikte kazancının 
2.300.000 dirhem olduğu anlaşılmakta 

dır. Bu da islam halifelerinin din ve mil
liyet farkı gözetmeksizin ilmin gelişme
si için her türlü imkanı sağladıklarının 
bir başka belgesi sayılabilir. 

Üç halifenin özel hekimliğini yapmış 
olan Il. Cibrail'in islam dünyasında tıp 
ilminin gelişmesine önemli katkılarda 

bulunduğu söylenebilir. Çünkü Grekçe, 
Süryanice ve Farsça· dan Arapça'ya ter
cümelerin yapıldığı. Beytülhikme'de te
lif, tercüme ve tedvin * işlerinin en yoğun 
olduğu bir dönemde yaşamış olan böy
lesine ünlü bir hekimin bu hareketin dı
şında kaldığı düşünülemez. 

Eserleri. Ris(11e ile'I -Me 'm un fi'l-mat
'am ve'l-meşreb, Kitab ti'l-Bah, Sıiiitü'n
naii'a ketebeha li'l -Me'mun, Maka
le fi'l- 'ayn (bu eserlerin yazmaları için 
bk. Sezgin, lll, 226-227). 

Bunlardan başka İbn Ebü Usaybia şu 
eserleri de zikretmektedir. Risale mul]
taşara ii't-tıb, Künnaşe, Ki tab if şına 'a
ti'l-bahur, Kitabü'l-Medl]al ila şına'a
ti'l-manp.Jı.. 
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Buhtişü' b. Cibrail ( J,:l_r.. ıY. ~ ) 
(ö 256 / 870) III. Buhtişü' bu aileden ye
tişen altıncı hekim olarak babası Cibrail 
b. Buhtişü ' un 828'de Medilin'de ölümü 
üzerine Halife Me'mün tarafından sa
ray başhekimliğine getirilmiş ve halife
nin Bizans seferleri sırasında daima ya
nında bulunmuştur. 

Kaynakların verdiği bilgiye göre mes
leki şöhretinin yanı sıra halifeleri dahi 
kıskandıracak kadar mal ve servet edi
nen III. Buhtişü'un bu sebeple birkaç 
defa başı derde girmiştir. Nitekim Hali
fe Vasik'in veziri Muhammed b. Abdül
melik (ibnü'z-Zeyyat) ile İbn Ebü Duad 
onun şöhret ve servetini, halife nezdin
deki itibarını kıskandıkları için her vesi
Ie ile aleyhinde bulunuyorlardı. Nihayet 
halife ikna edilerek 844'te bütün serve
tine el kondu ve kendisi Cündişapür'a 
sürgün edildi. Ancak bu olaydan dört yıl 
sonra Vasik'in tutulduğu istiska (hydrop
sie) hastalığını tedavide hekimler başa
rısız kalınca tekrar Bağdat'a çağınldıy
sa da o gelmeden halife öldü. Vasik'in 
yerine geçen Mütevekkii-Aiellah'ın dev
rinde yeniden eski itibarına kavuşan III. 
Buhtfşü' bu dönemde de büyük bir ser
vet edindi. Gerek giyim kuşamıyla ge
rekse evinin dekor ve konforuyla Halife 
Mütevekkil'i taklit ediyordu. Sahip oldu
ğu geniş imkanlar sayesinde ünlü mü
tercim Huneyn b. ishak'a Galen'in (CaiT
nüs) eserlerini Arapça'ya çevirmesi için 
büyük paralar vermekle beraber aynı 
zamanda Mütevekkil'in ona karşı olan 
sevgisinden dolayı onu kıskanıyordu. Ni
hayet meslek ahlakıyla bağdaşmayan ba
zı hareketleriyle Huneyn b. İshak'ı halife
nin gözünden düşürmeyi başardı. Fakat 
aşırı kıskançlık ve servet düşkünlüğü se
bebiyle sonunda kendisi de gözden düş
tü; 858' de tekrar servetine el konara k 
Bahreyn'e sürgün edildi ve orada öldü. 

Çok hareketli bir ömür süren III. Buh
tişü' un klasik kaynaklarda yalnız Kitô-

BUHT!SÜ' 

bü'l-lfacame 'ala tarfki 'l-mes'ele ve'l 
cevab adlı bir tek eserinden söz edilir
ken (İbn Ebü Usaybia, s. 209) yeni araş
tırmalarla bunların sayısı altıya çıkmıştır: 

Risaletühü'lletf 'amilehii ile'l-Me'mun 
if tedbfri'l-beden cevaben 'an kitabi
hi yes'elü ?iilike, Neşa'ihu'r-ruhbiin 
fi'l-edviyeti'J-mürekkebe, Mul]taşar bi
}ıasebi'l-imkiin if 'ilmi'l-ezman ve'J-eb
dan, Risale tfhô nüket min mal]fiyya
ti'r-rumilz ift-tıb, Neb?e ii't-P.b (bk Sez
gin, lll , 243) 
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Cibrail b. lJbeydullah ( ...iıl~ cr. J~l_r.. ) 
(ö 396 / 1006) III. Cibrail 311 'de (923) 

Bağdat'ta doğdu . Babası ı. Ubeydullah, 
Halife Muktedir-Billah'ın hizmetinde ma
liye memuru olarak bulundu. Babasının 
ölümünden sonra annesi bir hekim ile 
evlendi. Cibrafl tıp öğrenimine üvey ba
basının yanında başladı. Annesinin ölü
mü üzerine öğrenimini tamamlamak için 
halifenin doktorlarından Hürmüz'e baş
vurarak ondan faydalandı; ayrıca Bağ

dat Bimaristanı'nda İbn Yüsuf ei-Vasıti'
den de ders a l dı. 

Daha ilmi hayatının başlarında iken 
Adudüddevle tarafından Şiraz'a çağrıl

dı. Burada valiye göz hastalıkları hak
kında bilgiler vererek onun takdirini ka
zandı. 968'de Adudüddevle'nin halasının 
kocası Kükin 'in (Kevkebeyn) mafsal ağrı
sı ve kaşıntı şikayetlerini tedavi edince 
kendisine çok büyük armağanlar verildi. 
Daha sonra Bağdat'a dönerek yeniden 
biınar istandaki görevine başl adı. Bura
da bir yandan saray hekim) olarak gö
rev yaparken bir yandan da haftada iki 
gün bimaristanda çalışıyor ve karşılığın
da 300'er dirhem alıyordu. Ebü'I-Kasım 
b. Abba d 'ın mide ağrılarını tedavi etmek 
üzere Rey şehrine gitti ve kendisinin hiz
metinde bulundu. Bu sırada Ebü'I-Ka
sım b. Abbad 'a Rey'de bir tıp merkezi
nin açılmasını tavsiye etti; bu merkezi 
kurduktan sonra yine Bağdat'a döndü. 
Bir ara Deylem Meliki Hüsrev Şah'ı teda-
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