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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 

380 

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


