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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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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 

Ency clo pe dia of Ara bic Li te ra tu re (ed. J. S. Me-
isa mi – P. Star key), Lon don 1998, II, 562-563; 
Üsâme İh ti yâr, “Mu¹rân (ƒalîl)”, el-Mevsû£atü’l-
£Ara biy ye, Dı maşk 2007, XVI II, 868-869; Sabry 

Ha fez, “Apol lo Gro up”, The Ency clo pa edia of 
Is lam Three, Lei den 2007, fas. 3, s. 135-136.

ÿYıl maz Öz de mir

– —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 

Halim
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bânisi
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in ce le me dir (Was hing ton 1964). 6. Fih ri-

sü maÅ¹û¹âti Dâri’l-kü tü bi’l-£Ara biy-

ye el-mü te£al liša bi’¹-¹ıb ve’½-½ay de le. 

Dârü’l-kü tü bi’l-Mıs riy ye’de ki Halîl Ağa ve 

Halîm Sâmî’ye ait tıp ko lek si yon la rı nın 

ka ta lo gu nun bir gi riş le bir lik te ya pı lan 

neş ri dir (Ka hi re 1967). 7. Al-B¢r†n¢’s 

Bo ok on Pharmac y and Ma te ria Me-

di ca. Bîrûnî’nin Ki tâ bü’½-Øay de le’si Ha-

kîm Mu ham med Saîd ve Rânâ İhsân İlâ hî 

ta ra fın dan neş re di lip İn gi liz ce’ye ter cü-

me edil miş (I-II, Ka rac hi 1973), II. cilt te 

Hamârneh ge niş bir gi riş le bir lik te ese re 

da ir açık la ma la ra yer ver miş ve bir de-

ğer len dir me si ni yap mış tır. 8. e¹-ªabîb 

ve’l-cer râ ¼u’l-£Arabî Ebü’l-Fe rec İb-

nü’l-Æuf el-Ke rekî (630-685/1233-1286): 
£A½ ru hû ve ¼a yâ tü hû ve a£mâ lüh. Ha-

mâr neh, ba ba sı nın dün ya ya gel di ği Ke-

rek’te do ğup ya şa yan ve Aclûn Ka le si’nde 

yak la şık on yıl ka dar ça lı şan İb nü’l-Kuf ile 

il gi li bu ese ri ne özel bir önem ver miş tir 

(Ka hi re 1394/1974). 9. Delîlü’l-bâ¼i¦în 

fî târîÅi’l-£ulûm £in de’l-£Arab ve’l-

müs limîn. İslâm bi lim ta ri hiy le il gi le nen 

çağ daş bi lim adam la rı nın bi yog ra fi le ri-

ne da ir olup ki şi ler ve ça lış ma la rıy la il gi-

li İn gi liz ce ve Arap ça ola rak kı sa bil gi le re 

yer ve ril miş tir (Ha lep 1979). 10. He alth 

Sci en ces in Early Is lam. Hamârneh’in 

neş re dil miş ma ka le le ri nin çe şit li baş lık lar 

al tın da grup lan dı rı la rak der len me sin den 

oluş muş tur (ed. Mu na war A. Ane es, I-II, 
Blan co / Tex as 1403-1404/1983-1984). 11. 

Tâ rî Åu tü râ ¦i’l-£ulûmi’¹-¹ıb biy ye £in-

de’l-£Arab ve’l-müs limîn. Bü tün Do ğu 

ve Ba tı İslâm dün ya sı ile İslâm ön ce si 

dö nem de Hint, Sür yâ nî, Sâsânî, Yu nan, 

Ro ma kül tür ve me de ni yet le rin de te-

şekkül eden tıp mi ra sı, esas la rı, kay nak-

la rı ve ta ri hi üze rine kap sam lı bir in ce-

le me olup meş hur müs lü man ta bip ler, 

eserler i ve bun la rın muh te va la rı, önem-

le ri, yazm a nüs ha la rı ve ne şir le ri hak kın-

da bil gi veril miş tir (Am man 1406/1986). 
12. Introduc ti on to al-Bi ru ni’s Bo ok on 

Pre ci ous Sto nes and Mi ne rals. Bî rû nî’-

nin el-Cemâhir fî ma£ri fe ti’l-ce vâ hir ad lı 

ese ri nin mu kad di me si ve de ğer len dir me-

si dir (Ka rac hi 1988; ay rı ca bk. “Mušad di-
me tü Kitâbi’l-Cemâhir fî ma£ri fe ti’l-cevâhir 
li’l-Bî rû nî”, MTUA, VII/1-2 [1983], s. 3-38; 
“Eva lu ati on of al-Bîrûnî’s Bo ok on Pre ci ous 
Sto nes and Mi ne rals”, Ham dard Me di cus, 
XXXI/2 [Ka rac hi 1988], s. 3-34). 13. Di rec-

tory of His to ri ans of Is la mic Me di ci ne 

and Al li ed Sci en ces. İs lâm tıb bı ve bu-

nun la iliş ki li bi lim le re da ir ça lış ma lar ya-

pan müs lü man ve ya gay ri müs lim çağ daş 

bi lim adam la rı nın bi yog ra fi le riy le il gi li dir. 

Arap-İslâm tıp bi lim mi ra sı nın gün yü zü ne 

çı ka rı lıp de ğer len di ril me si ne ve Ba tı bi li-

mi nin ge liş me si ne et ki le ri ni or ta ya koy-

ma ya yö ne lik araş tır ma la ra ada dı.

1979’da Ha lep Üni ver si te si Arap Bi lim 

Ta ri hi Ens ti tü sü’nde pro fe sör ola rak ça-

lış tı. Ocak 1980’de Was hing ton’da âni bir 

felç ge çir diy se de iki yıl son ra sağ lı ğı na 

ka vuş tu. Cid de’de ki Kral Ab dü lazîz Üni ver-

si te si Tıp Fa kül te si’nde kı sa bir sü re (Ey lül 
1982-Ha zi ran 1983) İslâm tıb bı pro fe sö rü, 

1984-1990 yıl la rın da Ür dün Üni ver si te si 

Tıp ve Ec za cı lık Fa kül te si ile Halk Sağ lı ğı 

Fa kül te si’nde ve Yer mük Üni ver si te si’nde 

mi sa fir pro fe sör ola rak gö rev yap tı. Bu-

ra dan ay rı lıp 1990-1993 yıl la rın da ken di ni 

tama men İslâm tıb bıy la il gi li araş tır ma-

lara ver di. 1993 Ma yı sın da Ku ala Lum-

pur’da ki In ter na ti onal Ins ti tu te of Is la mic 

Tho ught and Ci vi li za ti on’da İslâm tıp bi li mi 

pro fe sö rü ola rak gö re ve baş la dı ve 1999 

yı lı na ka dar bu ra da kal dı. 3 Ara lık 2010 

ta ri hin de Was hing ton’da öl dü. Ame ri can 

As so ci ati on His tory of Me di ci ne, Ame ri can 

Ins ti tu te His tory of Phar macy, In ter na-

ti onal Aca demy of the His tory of Phar-

macy, The Ame ri can Sci en ti fic Af fi li ati on, 

Arab His tory of Phar macy, Mec mau’l-lu-

ga ti’l-Ara biy ye (Dı maşk), Ür dün Kra li yet 

Aka de mi si gi bi bir çok ilmî ku ru lu şa üye 

olan Hamârneh 1965’te Ür dün Kra lı Hü se-

yin ta ra fın dan Ür dün Yıl dı zı ma dal ya sıy la 

(Visâmü’l-kev ke bi’l-Ür dünî) tal tif edil di. 

1966’da Ame ri ka Ec za cı lık Ta ri hi Ens ti tü-

sü ta ra fın dan ve ri len “Ed ward Kre mers 

Na ti onal Award” ile 1997’de “Ci ta ti on of 

Me rit Award” ödü lü nü ka zan dı. 

Eser le ri. 1. Verd min şevš. On üç bö-

lüm de din ve bi lim fel se fe siy le il gi li ko nu la-

rın iş len di ği on üç kı sa neşîde yi içe rir (Am-
man 1950). 2. A Bri ef Study of Cus tom 

and Ci vi li za ti on in Bib le Lands. Mü el-

li fin oto bi yog ra fi siy le Ahd-i Atîk’in Tekvîn 

ki ta bı na bir gi riş içe rir (Was hing ton 1960). 
3. A Phar ma ce uti cal Vi ew of Abul ca-

sis al-Zahråw¢ in Moo rish Spa in with 

Spe ci al Re fe ren ces to the “Adhån”. 

Ha mâr neh’in dok to ra te zi nin göz den ge-

çi ri lip ge liş ti ril miş şek li dir (Lei den 1963, 
Glenn Son ne dec ker ile bir lik te). 4. Bib li-

og raphy on Me di ci ne and Phar macy 

in Me di eval Is lam. İslâm bi lim ta ri hin de 

tıp ve ec za cı lık ala nın da or ta ya ko nul muş 

eser ler ve mü el lif le riy le il gi li olup mü el lif 

ad la rı na gö re dü zen len miş tir (Stutt gart 
1964). 5. His tory of the Di vi si on of Me-

di cal Sci en ces. Smith so ni an Ins ti tu ti-

on’da baş lan gıç tan (1881) bu gü ne ka dar 

der le nen tıp bi li mi ta ri hiy le il gi li millî ko-

lek si yon lar üze ri ne ya pıl mış en kap sam lı 

da ir ka ta lo gu, İslâm tıp bi lim le ri kül tür 

ta ri hi ne da ir eser le ri ba sıl dı. Bu gün kü tıp 

bi li mi nin orta ya çık ma sı ve ge liş me sin de 

Arap-İslâm bi lim bi ri ki mi nin kat kı sı na ye-

te rin ce önem ve ril me di ği ne işa ret eden 

Hamârneh, bu alan da yap tı ğı in ce le me-

ler le tıb bın İslâm bi lim ta ri hin de ki al tın 

dö ne mi ni keş fet me ye ve müs lü man la rın 

tıp ala nı na sağ la dık la rı kat kı la rı or ta ya 

koy ma ya ça lış tı.

Hamârneh dok to ra sı nı ta mam la dı ğı 

1959’da Was hing ton’da Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri Millî Mü ze si’ne bağ lı Smith so ni an 

Ins ti tu ti on’da Di vi si on of Me di cal Sci en ces 

bö lü mün de mü dür ola rak gö re ve baş la dı 

ve 1972 yı lı na ka dar bu gö re ve de vam et ti. 

1977’ye ka dar ay nı bö lüm de araş tır ma cı 

sı fa tıy la ça lış tı. Bu ens ti tü de ki gö re vi sı-

ra sın da 1964’te Ge or ge Was hing ton Üni-

ver si te si’nde yar dım cı pro fe sör, 1969’da 

Penns ylva nia Üni ver si te si’nde mi sa fir 

pro fe sör ola rak bu lun du. 1959-1979 yıl-

la rı ara sın da ens ti tü de üst len di ği yö ne ti-

ci lik ve araş tır ma cı lık gö re vi çer çe ve sin de 

ger çek leş tir di ği fa ali yet le ri dı şın da özel-

lik le ahlâk, fel se fe ve di yet le il gi li ec za cı lık 

dal la rı baş ta ol mak üze re İslâm tıb bı nın 

bü tün alan la rın da ki tap lar oku du ve eser-

ler yaz dı. Bu sü re için de Ame rika, Av ru pa, 

As ya ve Af ri ka’nın bir çok ül ke ve şeh ri ni 

ge ze rek ar ke olo jik yer le ri, müzele ri, tıp 

ve ec za cı lık araç ve ge reç le ri ni in ce le me 

fır sa tı bul du. Ay nı şe kil de tıp la il gi li çok 

sa yı da Arap ça yaz ma yı in ce le di. İslâmi-

yet’in baş lan gı cın dan gü nü mü ze ka dar diş 

he kim li ği, an ne ve ço cuk, çocuk ba kı mı 

ve te da vi si, ebe lik, hem şi re lik, cer rah-

lık, çev re ve tıp tek no lo ji si, mes lekî ahlâk 

ve fel se fe, top lum sağ lı ğı, hıf zıs sıh ha ve 

has ta ha ne yö ne ti mi gi bi alan lar da ma ka-

le ve mo nog ra fi ler ka le me al dı. Ha ya tı nı, 

Hamârneh, 1965 yılında aldığı Ürdün Yıldızı madal yası ile
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Phar macy: A Se lec ted An no ta ted Bib li og raphy, 
New York 1995, s. 7, 26, 129, 140, 200-201, 212, 
284-286, 313; The Dif fe rent As pect of Is la mic 
Cul tu re: Sci en ce and Tech no logy in Is lam (ed. 
A. Y. al-Has san), Bei rut 2001, II, 482, 545, 559, 
682; Ab dül kerîm Ebû Şü vey rib, ¥are ke tü neş-
ri’t-türâ¦i’l-£Arabî fi’¹-¹ıb ve’½-½ay de le, Bin ga zi 
2005, s. 12, 29; “Ha mar neh (Sa mi, Kha laf)”, 
Who’s Who in the Arab World: 2007-2008, Bei-
rut 2007, s. 364; “Staff Chan ges at the Smith-
so ni an Ins ti tu ti on”, Jo ur nal of the His tory of 
Me di ci ne and Al li ed Sci en ces, XIV/10, Ox ford 
1959, s. 532; V. L. Bul lo ugh, “‘Sa mi Kha laf Ha-
mar neh and Glenn Son ne dec ker’, A Phar ma ce-
uti cal Vi ew of Abul ca sis al-Zåhråw¢ in Moo rish 
Spa in. Lei den, Net her lands: E. J. Brill, 1963”, 
Spe cu lum, XXXIX/4, Cam brid ge 1964, s. 703-
704; A. T. Awad, “The Physi ci an, The ra pist, and 
Sur ge on Ibn al-Quff. An In tro duc tory Sur vey of 
his Ti me, Li fe and Works by Sa mi K. Ha mar neh”, 
Phar macy in His tory, XVII/2, Ma di son 1975, s. 
77-78; E. Sa va ge-Smith, “Sa mi K. Ha mar neh, The 
Physi ci an, The ra pist and Sur ge on Ibn al-Quff, 
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ge sin de ki Bürûd kö yün de fa kir bir çift çi ai-

le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. İlk eği-

ti mi ni kö yün de al dı. 1922’de Ri yad’a git ti 

ve ya nın da kal dı ğı ki şi nin ölü mü üze ri ne 

kö yü ne dön mek zo run da kal dı. He men ar-

dın dan ba ba sı da ve fat edin ce ba kı mı nı 

de de si üst len di. Ha med, köy de ge çir di ği 

sü re içe ri sin de kö yün imam lı ğı nı ya pan 

de de si nin kü tüp ha ne sin den fay da lan dı. 

1929 yı lı na ka dar Ri yad’a bir kaç de fa ilim 

amaç lı se ya hat ler de bu lun du. Bu sıra da 

hıf zı nı ta mam la dı ve Saîd b. Ha med, Sâlih 
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