
522

HALÎL MUTRÂN

esna sın da ta rih ve ma te ma ti ğe bü yük il gi 

duy du. Li se yıl la rın da, has ta ve yok sul la rın 

maddî ve ruhî sı kın tı la rı nı gi de re bil mek 

için il gi si tıp öğ re ni mi ne yö nel di. Ba ba sı 

ec za cı lık hu su sun da ıs rar edin ce Şam’da ki 

Su ri ye Üni ver si te si Ec za cı lık Ens ti tü sü’ne 

gir di. Bir ta raf tan eği ti mi ne de vam eder-

ken bir ta raf tan da ça lış tı ve 1946’da Ec-

zacı lık Ens ti tü sü’nden me zun ol du. Su ri-

ye’ nin Dey ri ati ye şeh rin den olup o sı ra da 

Şam’a has ta ha ne eği ti mi için ge len hem-

şi re Nez he ile 1948’de ev len di ve Ür dün’e 

dön dü. Am man’da dört yıl ka dar ec za cı lık 

yap tık tan son ra 1952’de göç men ola rak 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ne gi dip yer-

leş ti. Bu ra da ile ri se vi ye de tıp öğ re ni mi-

ne de vam ede rek 1956’da Wah pe ton’da ki 

North Da ko ta Sta te Üni ver si te si Col le ge of 

Sci en ce’ta ec za cı lık ve bi yo kim ya ala nın da 

yük sek li sans yap tı. Bu ta rih ten iti ba ren 

ça lış ma la rı nı Arap-İslâm tıp kül tür, fel se fe 

ve ta ri hi üze ri ne yo ğun laş tır dı. Bu amaç la 

bel ge le ri, önem li yaz ma la rı in ce le me ye yö-

nel di; resmî ve özel bir çok kü tüp ha ne ile 

do kü man tas yon mer ke zi ni do laş tı, özel lik-

le tıp mes le ği ne ve bu nun la il gi li ilim le re 

ait bir kıs mı nâdir bel ge ve yaz ma la rı gün 

yü zü ne çı ka ra rak in ce le di. 

Wis con sin Üni ver si te si’nde Ebü’l-Kåsım 

ez-Zehrâvî’nin Kitâbü’t-Ta½rîf li-men 

£ace ze £ani’t-teßlîf’inin bit ki sel yağ lar la 

ya pı lan ilâçla ra (edhân) da ir yir mi be şin-

ci ma ka le si üze ri ne ha zır la dı ğı, En dü lüs 

İs lâm me de ni ye ti, Zehrâvî’nin tıp ta ri hi 

için de ki ye ri ve et-Ta½rîf’in La tin Av ru-

pa sı’nda tıp bi lim le ri nin ku ru lu şun da ki 

ro lü, yaz ma la rı ve muh te va sı nın tah li li-

ne da ir ge niş bir gi riş de içe ren dok tora 

te zi ni ta mam la yan Hamârneh (So me 
Phar ma ceuti cal As pects on Al-Zah ra wi’s 
Al-Tas re ef, 1959) da ha son ra bu ça lışma-

sı nı göz den ge çi rip ya yım la dı (aş.bk.). 
Bu sı ra da ha zır la dı ğı İslâm tıp bi li mi ve 

ta ri hiy le il gi li eser ler ve sü re li ya yın lar 

bibliyog raf ya sını ya yım la dı (1964). Ar dın-

dan Ka hi re’de Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye’de 

bu lu nan tıp ve ec za cı lık yaz ma la rı üze ri ne 

ça lı şa rak iki tıp ko lek si yo nu nun ka ta lo gu-

nu bir gi riş le bir lik te neş ret ti (1967). Bu-

nu Şam’da Dârü’l-kü tü bi’z-Zâhi riy ye’de ki 

tıp yaz ma la rıy la il gi li ki ta bı iz le di (1969). 
Ame ri ka, Av ru pa, Pa kis tan, Hin dis tan ve 

Or ta do ğu’da çı kan çe şit li der gi ler de tıp 

bi lim le riy le il gi li İn gi liz ce çok sa yı da ma-

ka le si ya yım lan dı. Bun la rın bü yük bir kıs-

mı Mü nev ver En ver Enîs’in edi tör lü ğüy le 

bir ara ya ge ti ri lip iki cilt ha lin de neş re dil di 

(1983-1984). Ar dın dan ya kın mem le ket li si 

İb nü’l-Kuf hak kın da ki ki ta bı, Bri tish Lib-

rary’de ki tıp ve ec za cı lık la il gi li eser le re 

ta le be sin den öğ ren miş tir. Türk mûsikisin-

de ki en gin bil gi siy le ta nın mış olup özel lik-

le saz eser le ri ko nu sun da fark lı bir ye re 

sa hip tir. Pek çok ta le be ye tiş ti ren Ha lim 

Efen di hâfı za sın da ki yüz ler ce peş rev ve 

saz semâisi nin dok san ka da rı nı ta le be si 

M. Sup hi Ez gi’ye meş ket miş, Tam bu ra cı 

Os man Peh li van’ın ilk tam bu ra ho ca sı ol-

muş tur. Ay rı ca oğ lu Rızâ Efen di’ye tam-

bur ve ney, ney zen ba şı Ce mal De de’ye ney, 

Şeyh Hü se yin Fah red din De de’ye ney, tam-

bur, Ham par sum no ta sı, mûsi ki na za ri ya tı 

ve saz eser le ri, Hay rul lah Ta cet tin’e dinî 

mûsi ki, Zekâizâde Hâfız Ah med’e mûsi ki 

na za ri ya tı ders le ri ver miş tir. Ya kın la rı nın 

ifa de si ne gö re Kådi riy ye ta ri ka tı na da bağ-

lı lı ğı var dı. Ya zın Koz ya ta ğı’nda tek ke si nin 

ya nın da ki evin de, kı şın İs tan bul ta ra fın da 

otu rur, tek ke ya kı nın da ki 10 dö nüm lük 

bağ da üzüm ye tiş ti re rek geçi mi ni sağ-

lar dı. Tek ke si dö ne min dev let erkânı nın 

sık ça uğ ra dı ğı, İs tan bul’un en ta nın mış 

tek kele rin den di. Ha lim Efen di özel lik le 

misa fir per ver li ği ve cö mert li ğiy le ta nı nır dı. 

Ya zın cu ma gün le ri çe şit li yer ler den ge len 

ta ri kat men sup la rı na ye mek ik ram eder, 

uzak tan ge len ve maddî du ru mu el ve riş li 

ol ma yan la rın yol pa ra la rı nı ve rir di. Ney-

zen Aziz De de’nin, “as rı mı zın en bü yük ney 

üs ta dı” de di ği Ha lim Efen di bes tekârlık la 

faz la meş gul ola ma mış, gü nü mü ze tek 

ese ri olan ıs fa han saz semâisi ulaş mış tır.
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Özellikle
týp ve eczacýlýk alanýndaki

çalýþmalarýyla tanýnan
Ürdünlü Ýslâm bilim tarihçisi.˜ ™

2 Şu bat 1925 ta ri hin de Am man’ın 

gü ney ba tı sın da ki Me’debâ’da bir hı ris-

ti yan Arap ai le nin ye din ci ço cu ğu ola rak 

dün ya ya gel di. Bu sı ra da ken di si ne ve ri-

len Se lâme adı da ha son ra Sâmî şek lin-

de de ğiş ti ril miş tir. İlk ve or ta öğ re ni mi 
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– —HALÝM EFENDÝ
(ö. 1313/1896)

Þeyh, tamburî, sînekemanî, neyzen
ve mûsiki hocasý.˜ ™

İs tan bul Be ya zıt’ta So ğa na ğa ma hal-

le sin de doğ du. Hü se yin Vassâf do ğum 

yı lı nı 1240 (1824-25) ola rak kay de der. 

Asıl adı Sü ley man Ab dül ha lim olup Tâhir 

Efendi’ nin oğ lu dur. Öğ re ni mi hak kın da 

kaynaklar da ye ter li bil gi yok tur. Üs kü-

dar’da Ta bak lar Rifâî Tek ke si şey hi Meh-

med Nûri Efen di’ye in ti sap et ti. Şey hi nin 

vefa tı üze ri ne ha li fe si olan, Fa tih’te Oda-

ba şı’nda ki Rifâî Tek ke si’nin bâni si Şeyh 

Ab dul lah Veh bi Efen di’den icâzet al dı. 

Eren köy’de Koz ya ta ğı sem tin de kendi 

maddî imkânla rıy la bir ca mi ve tek ke in şa 

et tir di. Hayatı nın so nu na ka dar bu tek ke-

de şeyh lik, ca mi de imam ve ha tip lik yap tı. 

Hü seyin Vassâf’ın ifa de si ne gö re 8 Ra ma-

zan 1313 (22 Şu bat 1896) ta ri hin de ve fat 

et ti ve dergâhın hazîre si ne def nedil di. Ye-

ri ne kü çük oğ lu Şeyh Rızâ Efen di dergâhın 

me şi ha tı na ge ti ril di.

Dö ne min tam bur, ney ve sîne ke man 

üs tat la rın dan olan Ha lim Efen di’nin ney-

de ki ho ca sı Ga la ta Mev levîhâne si ney zen-

ba şı la rın dan De li İsmâil De de Efen di’dir. 

Sîne ke manî Agop’tan sîne ke man, tam burî 

Ni ko la ki’den tam bur ders le ri ala rak ken-

di ni ye tiş tir miş tir. Pi ya sa usu lü tambu ru 

Ni ko la ki’den, ge le nek sel tam bur tav rı nı 

Ku yum cu Os ki yam’dan edin miş ve on dan 

üç yıl ka dar meş ket miş, bu tav rı da ha 

son ra ta le be si M. Sup hi Ez gi’ye de öğret-

miş, Ba tı no ta sı nı da son yıl la rın da bu 
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