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Avrupada son senelere gelinciye kadar ~slam medeniyeti
yaln~z Araplarla iranl~ lara hasredilmi~, ilim ve fen vadisindeki
eski ~erefler de yaln~ z bu iki millete hasrolunmu~ . her nedense
Türkler ~slam medeniyetinde daima en son safhaya at~ lm~~t~r.
Yani Türklerin ~ ark ilim ve fen tarihlerinde isimleri bile geçmez.
Bitaraf olmas~~icap eden baz~~müverrihlerin ~üphesiz bunda tetkik
ettikleri membalar~n yanl~~l~k' dü~ünülebilir ve bu eserlerin de daima görülmektedir. Bu cihetle Avrupal~~müelliflerden pek ço~u
Islam olan bütün milletlerin mü~terek mal~~olan ~slam medeniyetini yaln~ z Araplara hasredecek derecede ileriye varm~~lard~r.
~slam medeniyetinde ~üphesiz Araplar~n ve iranl~lar~ n büyük
hizmetleri vard~ r. Bunu Türk müverrihlerinden hiç birisi inkar
etmemektedir. Lakin Türklerden bunu mahrum etmek ve Türk
olduklar~~halde eserlerinden bahsolundukça Türklüklerini yazmamak do~ru de~ildir. T~p noktas~ndan nazar~~dikkate alacak olursak Türklerin ~arkta t~ p üzerine tesiri ve bunun tekamülünde
hizmetleri Araplardan ve iranl~lardan hiç te a~a~~~de~ildir. Garpte
T~b Tarihi üzerine olan ne~riyatta buna dair olan malt~mat hemen
yok gibidir. Buna da sebep islam medeniyetinde dahil olan bütün
milletlerin Türkler ve iranl~lar da dahil oldu~u halde ilim lisan~~
olarak arapçay~~tercih etmeleridir.
Eski Türk ulemas~~Arap lisan~n~~islam lisan~~telakki etmi~lerdir. Ilimler de Arap ilimleri olmay~p ~slam ilimleridir. Bizim ecdad~m~ z arapçaya bir ecnebi lisan~~gibi bakmam~~ lard~r. Bunlar~n
bizim lisan dedikleri arapça zannolunan ilimler lisan~n~~bildirir[6].
Türk milleti ahlak ve Metini Islam medeniyeti esnas~nda
muhafaza etmekle ve kendi aralar~nda türkçe konu~makla, türkçe tedrisatta bulunmakla beraber ilim dilleri arapça olmu~tur.
~~te Garp alemi arapça yaz~lm~~~bu eserlerin birçok müellifleri-
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ni s~ rf bu lisandan dolay~~ Arap sanau~t~ r. Garpte lâtince yazan
orta zaman âlimlerinin Latin olmad~klar~~gibi arapça yazan mü•
elliflerin ço~u Arap da de~ildir.
Sonra ikinci mühim bir nokta vard~r ki o da ~slâm dini bu
camia alt~ na giren milletlerin milliyet farklar~n~~ ortadan kald~ rmaktad~ r. Bu cihetten birçok Türk müellifler künyelerinde Türklüklerinden bahsedememi~lerdir. Arapçaya çevrilen birtak~ m
uzun isimler de kendilerini Arap zannettirmi~tir. Lâkin dikkat
olunacak olursa bu künyelerden Araplar~~ seçip ay~ rmak kolayd~ r.
Arap isminin sonuna mensup oldu~u kabileyi yazar ve daima
kabilesile iftihar eden Araplar bu cihete çok ehemmiyet vermi~lerdir. Onlar isimlerinden ancak bu suretle ay~ rdedilir. (9)
Eski Türk hekimleri kabile ile iftihar etmezler ve yaln~z baba
ve dedelerinin isimlerini yazarlard~ . Tiirklerde böyle kabile ismini kullanan müellifler yoktur. Yaln~z bunlar aras~ nda k~smen
kendilerini do~duklar~~ ~ ehirlere izafe edenler de vard~r.
Daima milliyet aleyhinde olan ~slâml~ k tesirile herkes müslüman~ m der ve milliyetinden bahsedemez ve zamanla bu milliyet lâf ~~
hiç söylenme~ ken Araplar biz islâm~ z demekten ziyade Arab~z derlerdi. Avrupal~ lar ~ bni Sina gibi birçok Türk hekimlerinin hakikaten
Arap olduklar~n~~ ispat edemedikleri zamandan itibarendir ki bilhassa yirminci as~ r müellefat~ nda bunlar~~ ~ slam hekimi diye yazma~~~
tercih etmi~ler, milliyetlerini kendi membalar~ na göre tesbit edemiyen birçok müellifler bunlar~ n dinini kendilerine izafe etmi~lerdir.
Nitekim Avrupada halen, eski müellifler mensup olduklar~~milliyetlere tamamen maledilmi~~ve H~ ristiyan hekimi diye tavsif olunmam~~lard~ r.
~ kinci mühim bir nokta vard~r ki o da ~udur: Araplar kendilerinden ba~ ka bütün milletlere, Türk, Iranl~ , Hintli, Rum ne olursa olsun daima Acem unvan~n~~ takm~~t~ r. Acem Araptan gayri
milletler demektir. Arap müellefat~ nda bazen Acemdir diye tasrih
olunan müellifler son as~ rlar âlimlerince hakiki Acem san~lm~~~
ve eserlerine bu ~ekilde geçmi~ tir. Bu cihet te birçok yanl~~l~klara sebep olmu~ tur.
~ bni Sina'n~ n ve Ebu Bekir Razi'nin Arap olmad~klar~~muhakkakt~r. Halen baz~~Iran müellifleri kendi topraklar~nda metfun
olmalar~~ ve eskiden de ~ imdiki Iran topraklar~~ üzerinde ya~amalar~~ dolay~ sile bunlar~~ Acem san~ yorlar. ~ bni Sina ve ondan bir
as~r evvel do~an Ebu Bekir Razi zamanlar~nda bugün ~ran~n
yerinde Türk ~ rklarile dolu Türk hükümetleri vard~. Ebu Bekir
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Razi'nin en çok çal~~t~~~~Ba~datta bile o as~rlarda Türk hars~~ ve
ilmi hakim bulunuyordu.
~bni Sina Buharada do~mu~~bir Türktür. Ebu Bekir Razi de
o zaman Türk ~rkile meskün Horasanda Rey ~ehrinde do~mu~tur.
Rey ~ehrinde do~mu~~Türk büyükleri az de~ildir. Buharada, Isfahanda, Belhde, Bagdatta, Reyde ve sair yerlerde do~an kimse
Arap de~ildir. Ancak mektep ve medresede bu lisan~~bulur tahsil
eder ve müstarep olurdu.
Bunlar~n Arap olduklar~na dair ~ark müellefet~nda bir kay~de
tesadüf edilmemi~tir. Son as~r Türk ulemas~~bunlar~n Türklüklerinde hiç tereddüt göstermemektedirler. (6) Bu hususta Türk T~b
Tarihi ulemas~ ndan Doktor Feridun Nafiz benim ~bni Sina'n~n ve
Razi'nin Türklüklerine dair sordu~um suallere 30 te~rinievvel
1934 tarihli Hamburgdan yollad~~~~mektupta ~u ~ekilde cevap
vermi~tir.
(Bütün eserleri ttacikce) Arapça, iki tanesi (tatca) Farsça yazan (~bni Sina) ne soydand~? Avrupal~ lar Fars diyorlar. Buharan~n
Af~ine köyünde yeti~ en bu feyizli deha Türktü. Çünkü Farsl~lar
~ ehirde, Türkler köyde oturur diyen gene garpl~lard~r.) (5) Türk
müellifleri meyan~ nda Ali Suavi 1869 da Londra ve Parisde ç~kard~~~~UltIm mecmuas~nda ~bni Sina hakk~nda ~öyle der:
Türklerden bir ~bni Sina yeti~ti ki Yunanl~ lar Hipokrat ve
Aristo ile fahrederler, biri tabip di~eri hakim idi. Bizim ~bni Sina hem tabip hem de hakimdir. ~slam ulemas~~beyninde ~eyh ve
an~n kanunu Avrupada esas üt talim vasfin~~kazand~.
Buhara ve Semerkand ki Türk memleketleridir. Anlardan
kan
ultImu akliye ve nakliye ulemas~~ad ve ihsadan hariçtir (6).
ç~
Bundan 25 sene evvel Türklerin ullim ve fiinuna hizmetleri diye
mühim bir eser yazan Bursal~~müellif Tahir ~bni Sina'y~~Türk
hekimleri meyan~ nda göstermektedir. (7) En son Ankarada 1932
birinci tarih kongresinde ~bni Sina ve Ebu Bekir Razi'nin Türklükleri üzerine ve bu büyük müelliflerin t~b ve Felsefe ve sair
ilimler üzerine olan bilgilerinden bahis tebligler yap~lm~~t~r. Bütün Türk müelliflerinin eserlerinde ~bni Sina'n~n Türklügü yer
bulmu~tur. (1, 2, 3, 4)
Türkler yaln~z Felsefe T~ b ve sair müsbet ilimler sahas~nda
de~il, islami ulüm denilen ~ubelerine de ilk safhada bulunan
alimler yeti~tirmi~tir.
Arap dilinin kavait ve lügatlerini telif ederek onu müslüman
kavimler aras~nda mü~terek lisan haline getiren de Türklerdir.
Belleten 1 — 18
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Garp müelliflerinden Leon Kahun: (E~er Türklerin himmeti
olmasayd~~ ~ slâm medeniyeti o kadar itilâ etmez, o derece vâsi
iklimlere da~~ lmazd~) demektedir.
~ bni Sina'n~ n ~ bni Halekândaki künyesi budur:
Talebelerinden Ebu Ubeyd Cüzecani bizzat kendisinden naklile
yazd~~~~ ~ bni Sina tercemei halini ~u sat~ rlarla ba ~l~yor:
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Bu büyük Türk hekiminin dördüncü babas~~ (Sina) ad~ ndad~r.
Babas~~ da Belhlidir. Belh — Bal~ k = Bali~~türkçe ~ehir demektir.
Samanl~ lardan Nuh bin Mansur zaman~ nda Buharaya gitmi~. Haremsin nahiyesinde bir vazifeye memur edilmi~, bu nahiye civar~ ndaki (Af~ ine) köyünden bir kad~ nla evlenmi~~bundan da ~ bni
Sina do~mu~tur, Af~ ine Faizi= Ferganenin Türk asilzadelerinin
unvan~~ oldu~unu müellifler ve Türk hekimi Ebu Reyhani Biruni
tasrih ediyor. ~ bni Sina'n~ n kendi ifadesine göre babas~~ Toharistan~n Belh ~ehrinden anas~~ da Buhara= Af~ ine köyündendir.
Kendisi de bu köyde do~mu~tur. 980 (4)
~ bni Sina'n~ n milliyetini bildirecek bir nokta da (Sina) kelimesidir. Ötedenberi bu kelime dilimizde (sinâ) ~eklinde ~rani bir
ahenkle söylenir. Halbuki bu telâffuz yanl~~t~ r. Kamustaki ibare
~ udur: Sina sinin kesri ve elifin kasrile islâm, filosoflar~ n ~eyh
Ebu Ali el Hüseyin bin Abdullah~ n ceddi ismidir. Bu ibareye göre
bu ismi (Sina) tarz~ nda okumak icap eder. (Sina) ise farsça de~il,
türkçe bir lâf~zd~r. (S~ namak) mastar~ ndan gelen ve mücerrep
manasma delâlet eden (S~ nav) in kendisidir. Isim ve lâkap olarak
da kullan~ labilir. Sina iranice delik delici manas~nad~ r. Bu mana
ile münasebettar olmak üzere Iran dilinde (s, y, n) den mürekkep
bir cezir ve bunun mü~taklar~~yoktur. Halbuki türkçede hem
(sm) ve bem (sin) cezirleri ve mü~taklar~~ vard~ r:
S~ n: tecrübe, hakikat, ~ekil ve suret.
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Sin : mezar, heykel, mabut gibi manalar~~vard~ r. Mamafih (Sina)
lâfz~~(sin) cezrinden de~il (s~n) dan gelmektedir ve bununla alt~kadard~ r. (4, 10).
~bni Sina'n~ n dördüncü ceddinin milli ad~~ s~na türkçe bir kelime oldu~u gibi babas~n~ n memleketi olan Belh yani Toharistan
ile anas~n~ n memleketi bulunan Af ~ine yani Buharan~n da Ahamani~ler devrinden evvelki zamanlardanberi muhtelif adlarla yekdi~erine halef olan Türk boylar~~taraf~ndan meskün bulunduklar~~
muhakkakt~r. ~ranhlar Ahamani~ler devrinde muvakkaten hakim
olmu~, ~skender istilâsile bu hakimiyet te zeval bulmu~tur. Tarihi
devirlerde bu hayalinin Sakalar, Yüeçiler, Ak Hünler, Tiikyolar,
gibi birtak~m Türk boylar~n~ n istilasma u~raTürke~ler
d~klar~~ve buralarda yerle~tikleri dü~ ünülürse ~bni Sina'n~n milliyeti bahsinde tereddüt caiz olmaz. Araplar~n bu havaliyi istilâlar~ndan bahseden en eski Islami menbalar
gibi ve alt~ nc~, yedinci as~ rlarda garp m~ ntakas~na
ait Çin vesikalar~~(Varhan~n garbi Tükyolara dair ne~retti~i Çin
vesikalar~ , Jurnal Asyatikte bu mevzua dair ne~rolunan makale
ve vesikalar bu zamanlarda gerek Toharistan~n ve gerek Maveraünnehrin Türklerle meskün ve Türk prensleri idaresinde olduklar~n~~teyit etmektedir (4).
Eski türkçe t~bbi müellefatta ~bni Sina ~slâm hekimi diye
gösterilmi~ dir. ~aban~~ ~itai XVIII inci as~rdaki me~ hur eserinde de
böyle yazar. Zira yirminci as~r ba~~ na gelinciye kadar ~arkta
müelliflerin ve eski hekimlerin milliyetlerinden eserlerde bahso.
lunmazd~ . Islamlyet bütün milliyet prensiplerini ortadan kald~rm~~t~
Firdevsi Farisi ile Acemi dirilttim diyor. Burada Acem gayri Arap
demektir. Yani Arab~ n gayri milletleri dirilttim demektedir (10).
~bni Sina'n~ n Arap ve Iranl~~oldu~unu iddia edenler bu iddialar~n~~ispat etmelidir. ~slâmiyetin ba~lang~c~ nda ~ranl~lar Türküz
diye iftihar ederlerdi. Sonra Tiirklük indlerinde ay~p olmu~tur.
Zira birk~sm~~gayr~ müslim kalm~~t~ r. Türkmen bunlarca müslüman demektir (10).
Velhas~l ~bni Sina ezeldenberi Türk olan bir ülkede do~mu~tur. Yaln~ z buralar~~ k~ sa bir müddet esnas~ nda Iran Imperatorlu~una dahil bulunmu~tur. Yerlilerin Iranl~~idi iddialar~n~~mucip
olamaz. Ayni hal uzun as~ rlar müddetince Anadolu için de vaki
olmu~tur. Halbuki kimse bizlerden biri için aslen Iranl~~oldu~umuzu ve Türklü~ümüzün muhtac~~ispat oldu~unu iddia edemez. Zira
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Türk ülkelerinde do~anlar için as~ l olan Türk olmakd~r. Aksini
iddia edenler iddialar~n~~tevsikle mükelleftir (3).
Bugün ~slam tababetini temsil eden müelliflerin hepsi Arap,
Iranl~~ve Türklerden ibaret de~ildir. Ayr~ ca bunlar için de H~ristiyan ve Süryani, Yahudi hekimleri de vard~r (8). Bunlar hakk~nda
bir fikir vermek maksadile bir k~sm~n~~liste halinde yaz~yorum.
Garp ve ~ark membalar~na müsteniden bu listelerin birer birer
tetkiki bu müelliflerin milliyetleri hakk~ nda bize tam bir fikir vere cektir.
Arap san~lan ~ slam Türk hekimlerinden baz~lar~ : (Bunlara
anadolu Selçuklu ve Osmanl~~etibbas~~dahil de~ildir).
Ebu Bekir Razi
Reyli. [1] vefat~~932 - (850)
~bni Sina
Buharada Haremsin müzafat~ndan
Af~ine Köyünde do~mu~tur. [2]
980 - 1037
Eburreyhani Biruni
Harzemli. [3] 972 -1048
Fahreddin Razi
1148 - 1209
Nedjibuddin
Semerkantl~~[4] 1222 Herat~n Tatar
istilas~nda ölüyor.
Fahreddin
Sebizvarl~~vefat~~1463
Ezraki
Mervli
Bedreddin Mehmed
Semerkantl~~
Necibuddin Ebu Hamid
Semerkantl~~
Ebu Yezid
Belhli
Abdurreman
Merzulu
Ebu ~brahim
Gürganl~~vefat~~1136
~erif ~erefeddin ~smail
Harzemli
Ebu Abbas Ahmed (Serhaso~lu) ~erif ~erefeddin talebesi. Vefat'
896
Fahreddin
Hoçentli
Ebu Tahir ~brahim
Gazneli
Muhammed
Hoçentli
~erif
Belhli
Bagdad ve Rey arasmda dola~~ yor. Horasan ~ah' Mansur namma mansuri, (Liber medicinalis almansoris) telif ediyor. Daha Lâyemut eserleri var.
Türk Emiri, Mansuru iyi etmi~. Kütüpanesinde çal~~m~~ . Hep Maveraünnehirde Türk ülkelerinde ve Türk büyüklerinin yan~nda dola~m~~t~r.
(,11.3
) Pharmacologieye dair. Ve sair t~bbi birçok eserleri
var (Kanunüddünya).
XIII üncü milâdi as~rda lâtinceye çevrilmi~~bir eseri. De Causis et
indciis morborum.
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Harzemli
Mahmud
Nesefli
Talha
Belhli
Geylân
Belhli
~ehid Hüseyin
Gazneli
Mahmud bin Mesud
Farabl~~(Alfarabus)
Tarhan o~lu Mehmed
V. S. . . . Bunlar eserle-ile teracimi ahval kitaplar~na geçmi~tir.
Islam tababellne dahil as~l Arap hekimlerinden baz~lar~ :
Garib ben said Kurtabal~~Arap
866 senelerinde
Algazirah Arap 933 - 1005
,:f.1
jy;,) 5e) Hâly Rodoam Kahire civar~nda
do~mu~~Arap ve! at~~1058 - 1067
Abenguefit. Endülüs Hükemas~ ndan Arap. 997 - 1067
Aboul Cassem Kurtabal~~Arap
vefat~~1106 v. s.
Abimeron Avenzoar Endülüslü
Arap vefat~~1161
Averroes Kurtabal~~Arap vefat~~
1198
Abdullâtif Ba~dadl~~1161 - 1231
El - Beithar Malagal~~Arap
Kahire 1505 de do~mu~~Arap [1]
(M~s~ r etibbasmdan) Antakyal~~
Arap vefat~~1596
Islam tababetine dahil ~slam Iran hekimlerinden baz~lar~ :
~:f j4 ) Ali Abbas vefat~~854
Lsy.1) Alhevri Iranl~~vefat' 1009
~irazda me~hur bir hekim ailesinden 1310 da do~mu~tur.
Vesaire
[1] 560 eser b~rakm~~t~r.
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Islam tababetine dahil H~ristiyan ve Saryani hekimlerden
baz~lar~ :
(La famille Bakhtichua)
Familyas~. Arap de~ildir.
Mesue Senior
.1) Arap de~ildir.
Vefat~~857
Yoanitius h~ristiyand~ r. 805-873
Y.1)
~sa ben Ali. Ba~dadl~. H~ristiyan
tabiptir.
(‘-iii.>4-1 ^H1 s?:
Horasanl~~ H~ristiyan. ~bni Sina
hocalar~ndan.
111
Mesue yunior. Mardinde do~mustur. ~sevidir. Vefat~~1015
it:41
Ebulkass~ m Elimithar. Ba~dadl~~
h~ristiyan, vefat~~1048
.,!1 ) Ben Djezla. Ba~dadl~, h~ristiyan,
Sonra müslüman, vefat~~1098.
~slam tababetine dahil Yahudi hekimierden baz~lar~:
Maymonides. Kurtabal~~Yahudi
1139 - 1208
(
.X1 ) Isaac Yudaeus, vefat~~932
Vesaire
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