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SUMMARY: Acıduman A, Aşkit Ç. (Department of History of Medicine and Ethics,
Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey). On regimen of the pregnants
and the children in Kāmil al-Ṣināʿa al-Ṭibbiyya (The Royal Book), the famous work
by ʿAlī b. al-ʿAbbās al-Majūsī. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017; 60: 64-81.
Kāmil al-Sināʿa al-Ṭıbbiyya known as Liber Regalis (The Royal Book), which is an
encyclopedic medical work, was written by ʿAlī b. al-ʿAbbās al-Majūsī, one of the
physicians of the period called as golden age of Islamic science and medicine, and
dedicated to ʿAḍūd al-dawla of Buyids. The first time Constantinus Africanus translated
Kāmil al-Sināʿa al-Ṭıbbiyya into Latin, and introduced to Europa, the second time the
book was translated into Latin by Stephanus of Antiochia, citing the name of author.
An Arabic copy printed in Bulaq in Egypt in 1294/1877 and a Latin copy printed in
Venice in 1492 were mainly used in this study. "The first discourse" of the second part
related to practice of medicine is on "preservation of the health" and comprises 31
chapters. The aim of this study is to discuss and bring the knowledge in the sections
related to preservation of health of the pregnant and the children to literature of Turkish
history of medicine. The 19th chapter of the first discourse is “on the regimen of weak
bodies, firstly, on regimen of the pregnant and the children”, the 20th chapter is “on
regimen of the children’s bodies”, 21st is “on regimen of the wet nurse”, 22nd chapter
is “on regimen of the children who were weaned”. These chapters were translated from
both Arabic and Latin into Turkish, and then a Turkish text was composed, basing on
Arabic translation and comparing both translations to each other, and was presented
in the results section of the article. The knowledge presented in the results section
was evaluated with the knowledge in similar chapters in works of predecessors of ʿAlī
b. al-ʿAbbās al-Majūsī, such as Aphorisms by Hippocrates of Cos, De sanitate tuenda
by Galen of Pergamum, Gynaeceia by Soranus of Ephesus, Synopsis by Oribasius of
Pergamum, Epitome by Paul of Aegina and Liber Almansoris by Abū Bakr Muḥammad
b. Zakariyyā al-Rāzī. As a result, it is possible to say that the knowledge on pediatrics
given by ʿAlī b. al-ʿAbbās al-Majūsī is in accordance with the knowledge shared by his
predecessors; even there are some little differences. On the other hand, it is recognized
that Stephanus’ translation remained faithful to Arabic sentence structure. Furthermore,
his Latin adaptation of many Arabic words, especially names of herbs, mostly verbatim
or with little changes, makes us to think that he had difficulty in finding out Latin
words corresponding Arabic ones.
Key words: Haly Abbas, Kamil al-Sinaa al-Tibbiya, Liber Regalis, Stephan of Antioch,
pediatrics, history of medicine.
ÖZET: Ansiklopedik bir tıp eseri olan ve Kitābu’l-Melikī olarak da bilinen Kāmilu’ṣṢınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye İslam bilimi ve tıbbının altın çağı olarak adlandırılan dönemin
ünlü hekimlerinden ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī tarafından yazılmış ve Büveyhilerden
ʿAḍūdu’d-devle’ye ithaf edilmiştir. İlk kez Afrikalı Constantinus tarafından Latinceye
çevrilerek Avrupa’ya tanıtılan Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye, ikinci kez Antakyalı Stephanus
tarafından 1127 yılında ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın ismi de anılarak Latinceye çevrilmiştir.
Araştırmada esas olarak Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’nin Arapça, 1294/1877 yılı Bulak,
Mısır baskısı ile 1492 yılı Venedik Latince baskısı kullanılmıştır. Eserin tıbbın pratiğine ait
olan ikinci kısmının “birinci makalesi” “sağlığın korunması” üzerine olup, 31 bölümden
oluşmaktadır. Bu makalenin gebelerin ve çocukların sağlıklarının korunması ile ilgili
bölümlerindeki bilgilerin Türk tıp tarihi literatürüne kazandırılması ve tartışılması
bu çalışmanın amacıdır. Birinci makalenin on dokuzuncu bölümü “Zayıf vücutların
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tedbiri hakkında ve ilk olarak gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine”, yirminci
bölümü “Çocukların bedenlerinin tedbiri üzerine”, yirmi birinci bölümü “Sütannenin
tedbiri üzerine” ve yirmi ikinci bölümü “Emmeyi bırakmış olan çocukların tedbiri”
başlıklarını taşımakta olup, bu bölümler hem Arapçadan hem de Latinceden Türkçeye
çevrilmiş; her iki çeviri karşılaştırılarak ve Arapça metin esas alınarak, Türkçe bir
metin oluşturulmuş ve yazının bulgular bölümünde sunulmuştur. Bulgular bölümünde
sunulan bu bilgiler tıp tarihi literatüründe ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin öncülleri
arasında yer alan İstanköylü Hippokrates’in Aforizmalar, Bergamalı Galenus’un De
sanitate tuenda, Efesli Soranus’un Gynaeceia, Bergamalı Oribasius’un Synopsis, Aeginalı
Paulus’un Epitome ve Ebū Bekr Muḥammed b. Zekeriyyā er-Rāzī’nin Kitābu’l-Manṣūrī
adlı eserlerinin makalenin konusuyla ilgili bölümleriyle tartışma bölümünde ele alınarak
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin çocukların sağlığı ve
hastalıkları konusunda verdiği bilgilerin bazı küçük farklılıklar göstermekle birlikte
öncüllerinin paylaştığı bilgilerle uyumlu olduğunu söylemek olanaklı görünmektedir. Öte
yandan bu çalışmada ele alınan ve Antakyalı Stephanus’un yapmış olduğu bölümün
Latince çevirisinde, Arapça metinde karşılaştığı tümce yapısına sadık kalmaya çalıştığı,
çoğu zaman söz dizimini bire bir takip ettiği görülmektedir. Ayrıca Arapça metinde
geçen birçok sözcüğü, özellikle de bitki adlarını bazen olduğu gibi, bazen de küçük
değişikliklerle Latinceye uyarlaması, bu sözcüklere karşılık olacak Latince sözcükler
bulmada güçlük çektiğini düşünmemize neden olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ali b. el-Abbas el-Mecusi, Kamilu’s-Sınaati’t-Tıbbiyye, Kitabu’l-Meliki,
Stephanus Antiochus, çocuk sağlığı ve hastalıkları, tıp tarihi.

Batı dünyasında Haly Abbas olarak tanınan ʿAlī b.
el-ʿAbbās el-Mecūsī (?930-994) Güneybatı İran’da
Ahvāz yakınlarında Arecān’da doğmuştur.1 Bazı
yazarlarca el-Ahvāzī, bazılarınca da el-Arrecānī
olarak anılması2 doğum yerinin Ahvāz3-5 ya da
Arecān1 olarak kabulüyle ilgilidir. Richter-Bernburg2
bazı yazmalarda görülen Arrecānī nisbesinin en
azından ailesinin İran’ın Ḫūzistan sınırında bulunan
bölge ve kasabadan geldiğini; Mecūsī nisbesinin
ise atalarının dinini gösterdiğini bildirmektedir.
Zargaran ve arkadaşları 1 ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın
kendisinin Müslüman olmasına karşın, babası
Abbās ve atalarının Zerdüşti olduklarını haber
verirken, Castiglioni6 de “Mecūsī” nisbesinin Zerdüşt
inancında olanları gösteren bir unvan olduğunu
yazmaktadır. ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī Şiraz’ın
ünlü hekimlerinden Ebū Māhir Mūsā b. Sayyār’ın
öğrencisi olmuş; Bağdad’a giderek Büveyhilerden
ʿAḍūdu’d-devle (s.338-372/949-983)’nin saray
hekimi ve aynı zamanda ʿAḍūdī Hastanesi’nin de
başlıca hekimlerinden birisi olmuştur.1,5 Ansiklopedik
bir tıp eseri olan ve Kitābu’l-Melikī olarak da bilinen
Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’yi de bu hükümdara
ithaf etmiştir.2,5
İbn Sīnā’nın (980-1037) el-Ḳānūn fī’ṭ-Ṭıbb adlı
eserinin, onun yerini aldığı zamana kadar3,4,6,7 Doğu
ve Batı tıp dünyasında egemen olan Kāmilu’ṣṢınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye,5 Rāzī’nin el-Ḥāvī’sinden daha
sistematik ve kısa, İbn Sīnā’nın Kānūn’undan
daha pratik bir eser olarak değerlendirilmektedir.8

Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye ilk kez Afrikalı
Constantinus (~1015-1087) tarafından ʿAlī b. elʿAbbās’ın ismi anılmaksızın Latinceye kısaltılarak
çevrilmiş ve Liber Pantegni adıyla ilk kez Batı’ya
tanıtılmıştır. 2,5,6 Antakyalı Stephanus tarafından
Regalis dispositio ya da Liber regius adıyla ve
ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın ismi de anılarak ikinci kez
1127 yılında Latinceye çevrilen Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭṬıbbiyye, 1492 yılında Venedik’te ve 1523 yılında
Lyon’da basılmıştır.2-4 Venedik baskısı Antakyalı
Stephanus’un 1127 yılında tamamlanmış olan
çevirisi iken, Lyon baskısı (Liber totius medicinae
necessaria continens, quem Haly filius Abbas editit
regique inscripsit, unde et regalis dispositionis
nomen assumpsit) Antakyalı Stephanus’un çevirisine
Michael de Capella tarafından yapılmış yorumları
da içermektedir.4,8
Antakyalı Stephanus yaptığı çeviri ile ilgili olarak
kitabın ikinci bölümünün sekizinci makalesine
başlarken, hem ʿAlī b. al-ʿAbbās hem de kendisi
hakkında şu bilgileri vermektedir:
“Incipit sermo octavus secundae partis libri completi
artis medicinae qui dicitur regalis dispositio hali
fili abbas discipuli abimeher moysi fili seiar:
translatio stephani philosophiae discipuli de arabico
in latinum. Scripsitque ipse et complevit. Anno a
passione domini. DCXXVII. mense novembris die
tertio. Sunt VII. apud antiochiam deo gratias rerum
principio et fini.”9

66  Acıduman ve Aşkit
“Seiar oğlu Ebumahir Musa’nın öğrencisi Abbas
oğlu Ali’nin Regalis Dispositio adı verilen, tüm
tıp sanatını içeren kitabının ikinci bölümünün
sekizinci tartışma konusu başlıyor. Felsefe öğrencisi
Stephanus’un Arapçadan Latinceye yaptığı çeviridir.
Bizzat kendisi yazmış ve efendinin çilesinin 1127.
yılında 3 Kasım’da, 7. günde, Antiochia yakınlarında
tamamlamıştır. Her şeyin başı ve sonu olan tanrıya
şükürler olsun.”9
Eser Arapça olup, her biri onar bölümden oluşan
iki kısımdan oluşmakta ve yaklaşık 400.000 kelime
içermektedir.4,10 İlk bölümü teorik ve ikinci bölümü
pratik tıbba ayrılmış olan bu Arapça eser Lahor
(1282 H.) ve Bulak (1294 H.)’ta basılmıştır. Eserin
ilk kısmının ikinci ve üçüncü bölümleri anatomiye
ait olup, P. de Koning tarafından Fransızca olarak
yayınlanmıştır.4,8 Eserin anatomik tanımlamaları
Salerno’daki anatomi bilgisinin temel kaynağı
olurken,10 Constantinus’un yaptığı çeviri de Salerno
Okulu tarafından kullanılmıştır.5 Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭṬıbbiyye’nin fihristi11 ile kadın hastalıkları ve doğum
bilgisi konularını içeren kısımları12 da Türkçeye
çevrilerek yayınlanmıştır.
ʿAlī b. el-ʿAbbās, Aristo ve Galenus tarafından öne
sürülen ve kalbin ventrikülleri arasında anatomik
bir geçit olduğunu ima eden klasik bilgiyi reddeden
ilk yazarlardan birisi olup,13-15 nabız gibi atan ve
atmayan damarlar arasında gözenekler bulunduğu
açıklamasıyla da kan kapiller sisteminin varlığını
öneren ilk kişi olarak kabul edilmektedir.6,8 ʿAlī b. elʿAbbās’ın uterusun doğum sırasındaki hareketleri ile
ilgili ilginç klinik gözlemleri olduğu bildirilmektedir.8
Eserin tıbbın pratiğine ait olan ikinci kısmının
“birinci makalesi” “sağlığın korunması” üzerine
olup, 31 bâbdan oluşmaktadır. Bu makalenin
on dokuzuncu, yirminci, yirmi birinci ve yirmi
ikinci bâbları gebelerin ve çocukların sağlıklarının
korunması ile ilgilidir. Bu yazıda, adı geçen
bölümlerdeki bilgilerin tartışılması ve Türk tıp tarihi
literatürüne kazandırılması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmada esas olarak ʿAlī b. el-ʿAbbās elMecūsī’nin Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye adlı eserinin
Arapça, 1294/1877 yılı Bulak Matbaası baskısı16
(Şekil 1) ile 1492 yılı Venedik Latince baskısı9
(Şekil 2) kullanılmıştır. Arapça matbu metinde
karşılaşılan bazı güçlüklerin çözülebilmesi için
Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’nin İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, Arapça Yazmalar bölümünde bulunan
ve Fuat Sezgin’in editörlüğünde tıpkıbasımı yapılan
A.Y. 4713a nüshası17 ile Library of Congress, World
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Digital Library 9710 numarada bulunan ve internet
üzerinden PDF dosyasına ulaşılan nüshasından18
yararlanılmıştır.
Eserin ikinci kitabının, birinci makalesinin on
dokuzuncu bölümü “Zayıf vücutların tedbiri hakkında
ve ilk olarak gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine”,
yirminci bölümü “Çocukların bedenlerinin tedbiri
üzerine”, yirmi birinci bölümü “Sütannenin tedbiri
üzerine” ve yirmi ikinci bölümü “Emmeyi bırakmış
olan çocukların tedbiri” başlıklarını taşımakta olup,
bu bölümler makalenin yazarları tarafından hem
Arapçadan hem de Latinceden Türkçeye çevrilmiştir.
Her iki çeviri karşılaştırılarak ve Arapça metin esas
alınarak Türkçe bir metin oluşturulmuştur.
Bu çeviri sırasında Arapça kavram ve kelimelerin
Türkçe ve İngilizce karşılıklarının bulunmasında A
Turkish and English Lexicon,19 A Comprehensive
Persian-English Dictionary,20 An Arabic-English
Lexicon,21 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,22
Arapça-Türkçe Sözlük23 ve İngilizce-Türkçe Redhouse
Sözlüğü24 adlı eserlerden yararlanılmıştır. Arapça ve
Latince metinler arasında bulunan farklılıklar, yine
Arapça nüshalar arasında görülen bazı farklılıklar ile
bazı kelimelerin ve kavramların karşılıkları dipnotlar
şeklinde metinde gösterilerek hazırlanan bu Türkçe
metin yazının bulgular bölümünde sunulmuştur.
Bulgular bölümünde yer alan bu bilgiler tıp tarihi
literatüründe ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin ve
eseri Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’nin öncülleri
arasında yer alan İstanköylü Hippokrates’in (MÖ
460-370) Aforizmalar, 25 Bergamalı Galenus’un
(129-200) De sanitate tuenda,26 Efesli Soranus’un
(I.-II. yüzyıl) Gynaeceia,27 Bergamalı Oribasius’un
(325-403) Synopsis,28 Aeginalı Paulus’un (625690)’un Epitome28 ve Ebū Bekr Muḥammed b.
Zekeriyyā el-Rāzī’nin (865-925) Kitābu’l-Manṣūrī30
adlı eserlerinde yer alan incelenen konuyla ilgili
bölümlerle tartışma bölümünde ele alınarak
değerlendirilmiştir.
Bulgular
On dokuzuncu bölüm. Zayıf vücutların tedbiri
hakkında ve ilk olarak gebelerin ve çocukların1
tedbiri üzerine
Bil ki çocukların, yaşlıların ve hastalıktan nekahet
dönemine geçmişlerin vücutları sıhhatlerinin
tahammül edeceği özel bir tedbire2 gerek duyarlar
ve bu, onların kuvveti zayıf olduğu içindir. Çocuklara
ve yaşlılara gelince, onların doğal sıcaklığı zayıf
Latince metinde “çocukların” kelimesi yer almamıştır.
Latince metinde “sağlığın korunmasına yönelik uygun bir bakıma” ifadesi
kullanılmıştır.
1
2

Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’de gebeler ve çocuklar  67

Cilt 60 • Sayı 2

olduğu için, tabiatıyla onların vücutları da zayıftır, bu
nedenle onlarda hastalıkların ortaya çıkması tehlikesi
vardır ve bundan dolayı sıhhatlerini korumak için
yumuşak3 bir şekilde tedbire gerek duyarlar. Nekahet
döneminde olanların vücutlarına gelince, onlarda
kan az olduğu için ve o bu yüzden zayıf olduğundan
onları canlandıracak ve onlarda kanı artıracak
bir tedbire gerek duyarlar. Bu vücutlar bu şekilde
olduğunda, o zaman zorunlu olarak onların sıhhatini
koruyacak özel bir tedbire gerek duyulur. Ben burada
bu tedbirden söz ediyorum ve buna çocukların ve ilk
olarak gebelerin vücutlarının tedbiriyle başlıyoruz.
Söylüyorum ki kadının âdeti kesildiği ve onda aş
erme, bulantı, kusma, salya, midenin ağzında ağrı
ve iştah azlığı ortaya çıktığı zaman, kadının tedbiri
ona ödağacı, misk ve muskat ile kokulandırılmış elma
şarabı ve kokulandırılmış meybe4 ve ödağacı şarabı
vermekle olmalıdır. Yaş ödağacı ve mastika çiğner
ve kokusu hoş şeyler koklar. Gıdası nar suyu, koruk,
nane ve tarhun ile hazırlanmış piliçler ve oğlak eti
olmalıdır. Elma, nar, ayva ve armut meyvelerini
yemelidir. Gıdayı çok yememelidir ve midesine
ağırlık yapmasın diye gündüz üç defada azar azar
yemelidir. Karışık reyhani şaraptan içmelidir. Acı ve
ekşi şeylerden ve nohut, kırmızı fasulye, sedef otu,
kereviz, rezene, çemen otu, yeşili ya da tohumu5
ve gazelboynuzu gibi adet söktüren gıdalar yiyip
içmekten men edilmelidir. Yine çok tatlı şeylerden
men edilmelidir. Onun iştahında noksan olduğunda,
mayhoş elma şarabı ve özellikle meybe verilir.
Sıcaktan iştah noksan olduğunda, iştah kuvvetlensin
diye ham ödağacı çiğnetilir ve mayhoş nar emdirilir.
Eğer ona sindirim bozukluğu arız olursa, ona bu
sefūftan6 ver, çünkü onun midesini kuvvetlendirir
ve onun besin sindirimini düzeltir, yelleri ve kötü
iştahları giderir ve rengi7 güzelleştirir. Onun sıfatı:8
Karaman kimyonu9 ve kereviz tohumu her birinden
üç dirhem, anason tohumu ve günlük her birinden
bir dirhem ağırlığında, kuru nane ve soyulmuş
susam10 her birinden bir buçuk dirhem ağırlığında,
zerenbād ve bādrūc her birinden iki dirhem, nar
çekirdeği beş dirhem alınır ve hepsi yumuşak dövülür
ve ihtiyaç zamanı ondan iki dirhem ağırlığında
bir parça kullanılır. Eğer gebe bazı günlerde bazı
Latince metinde “yumuşak yerine “güvenli ve özel” ifadesi kullanılmıştır.
Meybe: A certain remedy, or medicine: [an arabicized word] from the Persian ‘mey’
“a beverage” and ‘be’ “a quince:” quince-beverage; diacydonium; a medicine prepared
of the juice of quinces: some of it is raw; and some, not raw: some is perfumed;
and some, not perfumed.21
5 Latince metinde Arapça metinden farklı olarak “çemen otu yaprağı ve gazelboynuzu tohumu” denilmektedir.
6 Sefūf: Toz ilaç.22 Sefūf: A medicinal powder of any kind; also parched meal.19
7 Arapça metindeki “renk” sözcüğü yerine Latince metinde “ısı” sözcüğü kullanılmıştır. Burada ısı anlamına gelen “calor” ve renk anlamına gelen “color”
sözcükleri yazım ya da basım sırasında karışmış olabilir.
8 Latince metinde “Bunun ilacı şudur:” ifadesi yer almaktadır.
9 Latince metinde Karaman kimyonu anlamına gelen “cimini carmanici” ve “carui” sözcükleri birlikte kullanılmıştır.
10 Latince metinde “kuru nane ve soyulmuş susam” sözcükleri yer almamıştır.
3
4

hastalıklar sebebiyle kan alınmasına ya da müshil
ilacına gerek duyarsa, bu, başlangıçta onlar için
dört ay sonuçlanana kadar tercih edilmemelidir. Bu,
beşinci, altıncı ve yedinci ayda yapılır ve sekizinci
ve dokuzuncu ayda bundan sakınılır, çünkü ilk
dört ayda cenin kadının içinde zayıftır ve gıdaya
gereksinim duyar ve boşaltma onun gıdasını azaltır
ve o ölür. Sekizinci ve dokuzuncu ayda cenin
büyümüş olur ve daha çok gıdaya gerek duyar.
Kadın boşaltıldığında ceninin gıdası azalır ve canlı
kalmaz. Eğer bu günlerde zorunluluk boşaltmaya
mecbur bırakmışsa, kadının ölümü için korku vardır,
eğer bu ertelenmişse, ceninle ilgilenmezsin ve senin
için anne, ceninden daha değerli olmalıdır. Bazı
hamilelerin ayakları şişebilir, o zaman dereotunu
sirke ile pişirirsin ve bir yünü onun içine batırırsın
ve onun ayaklarına yapıştırırsın ve bağlarsın.
Kīmūliyā, o Sīrāḳī toprağının içinde olan mermerdir,11
yoğrulduğunda ve o ayağa sürüldüğünde, bundan
yarar görür. Doğum vakti çok yaklaştığında kadının
sırtına ve karnının aşağısına ikisi karıştırılmış ve
ılıtılmış şebboy yağı ve menekşe yağı nazik bir
şekilde sürülür ve bu yerin üzerine hamamda mutedil
sıcaklıkta su dökülür, ya da yine kadın sıcaklıkta
mutedil olan küvetin içine oturtulur ve ona isfidbāc
yapılmış koyun etinden ve tavuk yağından yağlı et
sularını yudumlatırsın. Ḥabīṣ,12 şekerli ve badem
yağlı ya da taze susamlı irmik yedirirsin. Doğum
vakti geldiğinde ve doğum sancısı başladığında,
karnın aşağısı, kasıklar ve sırt ılıtılmış şebboy yağı
ile yağlanmalıdır. Bazen yürür ve bazen sandalye
üstüne oturur. Doğum sancısı şiddetlendiğinde, o
nefesini içeriye ve aşağı doğru toplar ve doğurur.
Ebe onun arkasında oturur ve elini onun karnı ya
da kasık bölgeleri üzerinde aşağı doğru kat eder.13
Eğer doğum yavaşladıysa, o zaman besili koyun
eti ya da piliç yağından yapılmış isfidbāc14 suyu
yudumlamalıdır. Eğer doğum zorlaştıysa bir dirhem
ağırlığında kurt helvasından pişirilmiş çemen otu
suyu ile verilmelidir ya da onun için kırlangıç
yuvası alırsın, onu su ile yumuşatırsın, süzersin
ve ona içirirsin. Eğer doğum cidden zorlaştıysa ve
onun için korku varsa, o zaman bal, badem yağı
ve susam yağı ile pişirilmiş çemen otu suyunu
azar azar içirmelisin, ya da ardıç yemişi ve bal
ile pişirilmiş kırmızı fasulye suyunu yudumlar ve
Arapça metinde yer alan “o, Sīrāḳī toprağının içinde olan mermerdir” cümlesi
Latince metinde yoktur.
12 Ḥabīṣ: Un, hurma ve yağla yapılan bir çeşit tatlı.23
13 World Digital Library 9716 nüshasında bu cümleden sonra: “Çocuğun aşağı
inmesi yavaşlarsa, o zaman ebe, doğum yapan kadına tedbir olsun ve çocuğun
çıkış zamanından korusun diye sol elinin avuç içini zorlayarak yerleştirmeli, el
ayasını ve parmaklarını çocuğun yoluna koymalıdır.” cümlesi olup, bu cümle
çeviride esas alınan matbu Arapça nüshada, İÜ AY 4713 nüshasında ve Latince
metinde yer almamaktadır.
14 İsfed-bā, İsfed-bāj [İsfīd-bā, İsfīd-bāc]: A kind of dish made of meat, onions, butter,
cheese, &c., or of bread and milk.20
11
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ona kurt helvasından bir dirhem ağırlığında ve
daḥmersādan yarım dirhem ya da fasulye suyu
ile ya da kara nohut suyu ile ya da pişirilmiş acı
bakla suyu ile karıştırılmış sekbīnecten verirsin
ya da ona eski şarapla karıştırılmış ġāliyadan15
yarım dirhemden yarım miskale kadar veririsin.
Onun kuvvetini et suyu, şarap, hoş koku ve tütsüyle
korursun. Doğurduğunda ve plasenta kaldığında,
kadını burnunun içine kâğıttan yapılmış bir fitil
ya da kundus16 sokarak aksırtmalısın, çünkü düşer.
Düşmezse ardıç yemişini çemen otu ile pişir ve
onun suyundan iki ūḳiyye17 ölçüsünde, yarım dirhem
ağırlığında sekbīnec18 ve yarım dank19 kunduzhayası
ve yarım dirhem kasnı otu sakızıyla içir ya da mür ve
kasnı otu sakızıyla o tütsülenir, tütsüyü delik açılmış
leğenin ya da delik açılmış sandalyenin altındaki
tütsü kabının içine koymalı ve kadını onun üstüne
oturtmalı, çünkü plasenta dışarı çıkar. Eğer cenin
öldüyse, hapsolmuş plasentayı dışarı çıkarmak için
belirlenmiş ilaçları kullan! Doğumun süresi kuvveti
çözecek kadar aşırı olursa, o zaman onda kanama
sahipleri için belirlenmiş ilaçları kullan! Eğer kadın
doğum/lohusalık kanından temizlenmezse, o zaman
hastalıkları tedavi kitabında bahsedeceğimiz üzere
adet kanını tutanlarla tedavi edilmelidir. Bundan bir
şey ihmal edilmemelidir, çünkü o hapsolursa çok
kötü hastalıklara sebep olur. Allah her şeyi bilir.
Yirminci bölüm. Çocukların bedenlerinin20 tedbiri
üzerine
Çocuğa gelince, doğduğu zaman, çocuğun cildi çok
nemli olduğundan, havaya karşı cildini
kuvvetlendirmek için onun üzerine dövülmüş gül ve
tuz serpmek gerekir. Sonra damağı parmak
[kullanılarak] balla ovulur. Kulakları iyice emilir.
Susam yağıyla güzelce dövülmüş şekerle iki gün
beslenir. Uzuvları tan zamanı ve akşam susam
yağıyla yağlansın ve çekilsin. Ellerinin ve ayaklarının
eklemleri katlansın. Eklemlerine ve yine uyluklarının
arasına, birlikte dövülmüş as ve gül konsun, sonra
ellerini ve ayaklarını çeksin ve güzelce kundaklansın.
Eğer kafası dar uzun ya da kafasının arkasında çok
çıkıntı21 olursa, onun altına, bir tahta ya da bir
somaki taşı ya da acıtmasın diye kumaşla sarılmış
ayna gibi sert bir cisim koyulmalı ve alnı bir sargı
ile sarılmalı ve azar azar sıkılmalıdır. Her iki ya
da üç günde bir defa, içinde as ve gül pişirilmiş
Ġāliya: Misk/amber karışımı benzeri koku.23 Ġāliya: The perfumed compound of
galia moschata.19
16 Kundus: A certain root, black without, yellow within, and a sternutatory in
medicine.20
17 Ūḳıyye: 1283 gr.lık eski bir ağırlık ölçüsü.22 Ūḳıyye: 1. A weight of seven misqals or
about one ounce. 2. A weight of forty dirhams, or about four and one half ounces. The
Turkish word oqqa (2.83 lbs.) is supposed to be derived from this word.19
18 Sekbīnec: Sagapenum, gum of ferula persica.19
19 Dāng: Bir dirhemin altıda biri.22 Dāng: The sixth part of a miscal; or of a dirhem.19
20 Latince metinde “Bedenlerinin” sözcüğü yer almamıştır.
21 Latince metinde “büyük çıkıntı” ifadesi geçmektedir.
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tatlı ılık su ile banyo yaptırılmalıdır. Banyo zamanı
kulaklarındaki suyu çıkarmak için onun kulaklarını
emsin. Yüzü örtülsün ve uyutulsun ve [buna yönelik]
onunla birlikte yumuşak ve nazik olarak sallansın
ve ona güzel ezgiler söylensin. Çünkü güzel
nağmelerden, 22 mükemmelden hoşlandığı gibi,
hoşlanır, zira insanın yaratılışında harekete ve
ezgilere meyli vardır ve onun vücudunun ağrısını
sakinleştirir ve ona uyku getirir. Aydınlık yerde
uyutulmaz, çünkü çocuğun görmesi zayıftır ve
parlaklık ışığı dağıtır23 ve karanlık ışığı toplar ve
görüşü kuvvetlendirir. Eğer yeni doğan erkek olursa,
dört ay tamamlanana kadar yağlama kuvvetli bir
şekilde olmalıdır, çünkü çok yağlama azayı sertleştirir
ve kuvvetlendirir. Erkekler buna kızlardan daha
fazla gereksinim duyar. Eğer yeni doğan kız olursa,
yağlama iki ay süreyle menekşe yağıyla yumuşak
bir şekilde olur, sonra kesilir, çünkü az ve nazik
yağlama bedeni nemlendirir, çok ve kuvvetli yağlama
kurutur. Kızlar nemlendirmeye daha çok gereksinim
duyar. Çocuk ağladığında dikkatle incelemek gerekir
ve çocuğu inciten şey sezgiyle ve tahminle çocuğun
terbiyesi için seçilmiş olan kişiden araştırılır.24
Çünkü, çocuk şikâyete takati olmadığından, onu
inciten bir şey olmazsa ağlamaz. Çocuğa incinme
ya dışarıdan ya da içeriden gelir. Eğer dışarıdansa,
sıcaklık ve soğukluk ya da sinek ya da tahtakurusu
ve buna benzeyen[ler] sebebiyledir.25 Eğer içeridense,
açlık ve susuzluk ya da idrarın ve gaitanın tutulması
sebebiyledir ya da bazı azada olan ağrı sebebiyledir.
Açlık ve susuzluğa gelince, gıdayla, sütle ve su
içirmeyle gözetilmelidir. Eğer olursa su içirilir.26
İdrar tutulmasına gelince, kavun çekirdeği içini
gül suyuyla içirmek gerekir ve onun sütannesine
bundan biraz verirsin. Kasıklarının27 üzerine sıcak
su dökülür ve şebboy ya da zambak yağı ile yağlanır.
Tabiatın tutulmasına gelince, fare pisliği ya da
kudret helvasından az bir şey ya da turşu yapılmış
kebere dallarından ya da nāṭiften28 ya da hatmiden
ve tuzdan bir şiyāf 29 yüklenir ve sütannesine
zeytinyağıyla, acıyla, sirkeyle, erikle ve kuru incirle
tatlandırılmış karnı yumuşatıcı yeşillikleri kavun
içiyle30 yedirirsin. Eğer çocuğun bazı uzuvlarına
Latince metinde nağme yerine “yumuşak tonlar ve seslerden” ifadesi kullanılmıştır.
23 Latince metinde “ışığı dağıtır” yerine “gözünü alır” ifadesi kullanılmıştır.
24 Bu cümle Latince metinde “çocuğu inciten şey, çocuğu emzirenin gebeliği ve
önlemi bakımından araştırılmalıdır” şeklindedir.
25 Bu cümleden sonra Latince metinde “İşin doğrusu, önce bu nedenleri ondan
uzaklaştırmak gerekir” cümlesi yer almaktadır ve bu cümle Arapça metinde
yoktur.
26 Bu cümle Latince metinde “Açlık ve susuzluk yumuşak besin alışkanlığıyla
giderilir. İçmesi için bebeğe su da verilir” şeklindedir.
27 Arapça metinde “kasıklarının” sözcüğü yerine Latince metinde “başının”
sözcüğü kullanılmıştır.
28 Nāṭif: A confection or sweetmeat.20
29 Shiyāf: A collyrium, wash, or powder for the eyes and delicate parts.19
30 Latince metinde “kavun içi” yerine “yalancı safran içi” yani “medulla cantarii” kullanılmıştır.
22
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bir hastalık arız olduysa, onun ne olduğuna bakılmalı
ve onun zıddıyla tedavi edilmelidir.31 Çocukların
bazı uzuvlarında rahatsızlıklar ve onlar için özel
olan hastalıklar arız olabilir ve bunlar Hippokrates’in
Kitābu’l-Fuṣūl [Aforizmalar]’da bahsettiği
hastalıklardır. Orada dedi ki doğum zamanı
çocuklara aft, kusma,32 uykusuzluk, uykuda korkma,
göbeğin şişliği, kulakların rutubeti arız olur. Onların
diş çıkarma zamanı yakın olduğunda onlara diş
etinde şişlik ve acı,33 ateşler, kasılma ve en çok
ishal arız olur, özellikle dişler çıktığında ve belki
onlara boğaz şişliği ve kulaklarda kaşıntı arız olur.
Büyük çocuklardan hastalara ve karınlarında tutulma
olanlara göz ağrısı ve kasılma arız olur, bunun için
bu rahatsızlıkları ve belirtileri araştırmak gerekir
ve onların vücutları için bütün güç sarf edilmelidir.
Afta gelince, dile mum ve gül yağı ile işlenmiş
üstübeç ve kurşun oksit sürülmelidir. Eğer
üstünlüğünün artmasına gerek duyarsan, içine
kâfurdan biraz ekle. Diğer bir ilaç: Sumak, gül,
kuru şahtere ve safran alınır, hepsi güzelce dövülür,
gül yağıyla erimiş mumla yoğurulur ve bu dile
sürülür. Diğer bir sıfat: Mazı ve günlük kabukları
alınır, güzelce dövülür ve balla karıştırılır ve o yere
sürülür. Sütanneye perhiz verirsin ve ona ʿadesiyye34
ve ḥıṣrımiyye35 yedirirsin ve ona hindiba, marul,
küsküt, semizotu, yabani hindiba ve buna benzeyenler
sirkeyle verilir. Eğer aft çok beyaz olursa, mazı ve
gülden birbirine eşit oranda birer kısım, safrandan
yarım kısım36 almalısın. Hepsi güzelce ezilir ve
erimiş mum ve gül yağı ile yoğrulur ve dile37 sürülür.
Eğer aft siyah olmuş, yanmışsa, bu öldürücü
[derecede] kötüyse, o zaman tilki üzümü suyu,
şahtere suyu, erimiş mum ve gül yağı38 alınmalı,
düzleşene kadar havanda dövülmeli ve dil üzerine
sürülmelidir. Eğer dil ve dişetinde yaraların eserleri
kalırsa, onlara tuzlu balık külü sür. Çocuğa bir
kusma arız olduğu zaman, Şam ya da Isfahan ya
da Kokan 39 elması suyu bir parça fıstık dış
kabuklarıyla birlikte verilmelidir. Nane, nar suyu
ve gül suyu ile kaynatılır ve ondan içirilir. Yine
kuru nane, kuru yarpuz ve fıstığın dış kabukları
alınır, yumuşak ezilir ve mayhoş elma suyuyla içirilir
ve onun midesine sukk,40 sandal, ödağacı, akasya
ve gül suyu ile yakı yapılır. Diğer: Kusma balgamlı
Latince metinde bu cümleden sonra “Çocukların başına gelen hastalıklar” alt
başlığı bulunmaktadır.
32 Latince metinde “kusma” kelimesinden sonra “öksürük” kelimesi yer almaktadır, bu kelime Arapça metinde yoktur.
33 Latince metinde “acı” yerine “kaşıntı” sözcüğü geçmektedir.
34 ʿAdesiyye: 2. Lentil soup; lentil stew.19
35 Ḥıṣrımiyye: A dish flavored with green grapes.19
36 Latince metinde “safrandan yarım kısım” ifadesi bulunmamaktadır.
37 Latince metinde “dile ve boyuna” yazılıdır.
38 Latince metinde “gül yağı” yerine “iç yağı” ifadesi geçmektedir.
39 Latince metinde “Isfahan ya da Kokan” sözcükleri yoktur. “Şam” yerine “Suriye” yazılıdır.
40 Sukk: A kind of perfumed pastile.19
31

olduğunda, bundan fayda görebilir. Loğusa otu,
yarpuz ve safrandan biraz alınır ve bundan hastaya
nane suyuyla içirilir. Sütanneyi posası bol kaba
gıdalardan perhiz ettirirsin ve onun gıdası mayhoş
şey, nar ve Hint hurması 41 ile yapılan olur.
Uykusuzluğa gelince, ona arız olduğu zaman,
sütanneye marul özü, şekerle ve kekle yumuşak
dövülmüş haşhaş tohumu yedirmelisin. Güzelce
dövülmüş, marul suyu ile yoğrulmuş haşhaş kabukları
kafasına sürülür ve ona menekşe yağı42 ya da kabak
çekirdeği yağı içirilir ve çocuğa aynı zamanda
şekerle birlikte haşhaş kabuklarından bir miktar
azar azar verilir ve onun gıdasına haşhaş karıştırılır.
Çocuğa uyuması için balla yoğurulmuş afyon, bir
haptan üç hapa kadar içirilir. Diğer: Kakule, haşhaş,
geven ve afyon; hepsinden bir dirhem ağırlığında,
safran bir dank,43 balla yoğurulur. Öksürük üzerine:
Öksürük arız olduğunda, geven, badem ve ṭaberzed44
balı ya da gül suyu ile yoğurulmuş ayva çekirdeği
içinden yapılmış laʿūḳ45 verilmelidir. Bununla birlikte
rutubet eserleri ortaya çıkmışsa, kafaya bal46 sürmek
gerekir ve onun dili üzerine nazikçe bastırılmalıdır,
çünkü çok balgam kusar. 47 Eğer bu nezle ile
birlikteyse, o zaman onu hamama sok ve başının
üzerine sıcak su dök. Eğer onun nefesine bir daralma
gelmişse, bal ile yoğurulmuş keten tohumu ya da
balla yoğurulmuş kimyon yalatılmalıdır ve azar azar
ballı su içirilmelidir. Çocuğa uykuda korkma arız
olduğunda, sütannesini perhiz ettirmek ve çok
yemekten, hele balgam yapan kaba yiyeceklerden
men etmek gerekir, çünkü bunlara yaklaşmamalı,
çocuğa sütü ve gıdayı artırmamalı ve kimüs için
takdire değer gıdalarla beslemelidir. Çünkü bu,
çocuklardan iştahlı olana ya da yine sütannesi bu
şekilde olana ya da sütannenin sütü yoğun olana
daha çok arız olur. O zaman sütanneye sirkeli bal
şerbeti, rezene, kereviz ve bunlardan başka yumuşak
tedbirlerden vermekle onun sütü temizlenmelidir ve
çocuğa içine kereviz, kimyon, nān-ḫ’āh48 ve Karaman
kimyonu konmuş olan sefūf gibi üstün derecedeki
sefūflardan verilmelidir. Yine aṣferu selīm ya da
ġıyāsī macunu49 gerektiği kadar verilir ve içinde
papatya, sarıyonca, mercanköşk, yarpuz ve süsen
Latince metinde “nar ve Hint hurması suyu ile” denilmiştir.
Latince metinde “menekşe yağı” yer almamaktadır.
Latince metinde “dāng” karşılığı olarak “obolus” kullanılmıştır.
44 Ṭaberzed: Teberzed: 1. White sugar candy (cut with hatchet). 2. Rock-salt.19
Ṭabarzad: Sugar candy; conserve of roses.20 Tabarzad: Rock-salt; white sugar; the aloe;
a kind of grape.20
45 Laʿūḳ: A preparation intended to be licked up, a lambative.19
46 Latince metinde bal ile anlamına gelen “melle” yerine yumuşak anlamına gelen “molle” kelimesi yazılıdır. Büyük olasılıkla kopyalama ya da baskı sırasında
yanlış yazılmıştır.
47 Latince metinde “balgam söktürecektir” denilmiştir.
48 Nān-ḫ’āh: The fragrant seeds of ptyoclis ajowan, sprinkled on bread in the east.19
Nān-ḫ’āh: Aniseed (in some places it seems to mean caraway-seed), which frequently
is baked in bread on account of its flavour and stomachic qualities; bishop’s weed.20
49 Arapça metindeki “aṣferu selīm ya da ġıyāsī macunu” yerine Latince metinde “beyaz
ve kırmızı şaraptan” yazılıdır.
41
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kökü pişirilmiş olan su ile banyo yaptırılır ve karnına
kına yağı ve eşek hıyarı yağı ile birlikte menekşe
yağı ile sıcak kompres yapılır. Göbeğin şişine
gelince, çocuklara doğumdan kısa süre sonra
göbeklerinin kesilmesi sebebiyle arız olur ve kurşun
oksit, teke dikeni, üstübeç, gelincik şiyāfı ve yaş
kişniş sürülmelidir ve yine göbeğin şişi göztaşı ve
susam yağı ile erimiş sakızağacı sakızından yarar
görür, çocuğun göbeği üzerine sürülür ve ondan
içirilir. Şişlik dışındaki göbek çıkıntısı için, güzelce
ezilmiş, yumurtanın beyazıyla yoğurulmuş nān-ḫ’āh
ile bulanmalıdır. Çocuğun göbeği kesildiğinde
üzerine ʿurūḳ,50 iki kardeşkanı, enzerūt,51 mür ve
günlük aynı seviyede serpilmelidir. Güzelce ezersin
ve üzerine serpersin. Kulakların rutubetine gelince,
onlardan aktığında, nilüfer yaprağı suyuyla kazınmış,
göze sürülen beyaz şiyāfla tedavi edersin. Bunun
içine yünden bir fitil batırılır ve kulağa koyulur ya
da Yemen şapı alınır, şarapla ezilir, içine yünden
bir fitil batırılır ve kulağa yerleştirilir ya da safran
alınır, şarapla karıştırılır ve kulağın içine damlatılır.
Eğer onunla birlikte ağrı varsa, kadın sütüyle
karıştırılmış beyaz şiyāf kulağın içine damlatılır ya
da52 ılık gül yağı kulağın içine damlatılır.53 Dişlerin
çıkma zamanında çocuklara diş eti ağrısı54 arız
olduğunda, diş etini tavuk içyağıyla ya da köpükle
ya da tavşan beyni ile yumuşak bir şekilde ovmalısın.
Dişler çıktığında, çeneleri55 ve boynu ılık menekşe
yağı ile yağlarsın ya da bundan kulağın içine
damlatırsın. İçinde papatya ve sarı yonca kaynatılmış
su, sürekli olarak başının üzerine dökülür. Arpa
unu, hatmi, papatya ve boyotu gibi çözücü yakılarla
çenesine yakı yapılır. Onun dişleri göründüğünde,
kafası, boynu ve yanakları yumuşak beyaz bir yünle
sarılmalıdır ve onun üzerine ılık su dökülmelidir.
Çocuğun gıdasını artırmazsın. Onun gıdası
düzenlenir ve soğutucu şeyler ve ısıtıcı şeyler
verilmez. Bilmek gerekir ki çocukların bazısında
dişler yedi ayda çıkar ve bazısında bundan daha
fazla. Eğer onlara ateş hali arız olursa, sütanneye
ateşi söndüren tedbirle tedbir alman gerekir. Çocuğa
ṭabāşīr ve bakla tohumu ile birlikte nar ve hıyar
suyu56 verilir. Eğer onlara ishal arız olursa, üvez
kavutu, Arabistan kirazı kavutu, elma kavutu ve nar
çekirdeği kavutu ayva suyuyla birlikte verilmelidir.
Irḳ / ʿUrūḳ: kök / kökler.23
Enzerūt: Sarcocolla.20
52 Latince metinde “ya da” yerine “ve” yazılıdır.
53 Bundan önce Latince metinde Arapça nüshasında yer almayan şu ifadeler
yazılıdır: “Bebeklerin başına gelen çok sayıda kötü illetin tedavisine ek olarak
diş etlerinin kaşınması, dişlerin tedbiri, ateş, ishal ve durdurulması, kurtlar,
bağırsak çıkışı (yok oluşu), beyin apsesi, öksürük, püstüller, zayıflık, ateş nedeniyle göz şişmesi, mide ve bağırsak gazı, hıçkırma ve deri kaybı da vardır.”
54 Latince metinde “diş eti ağrısı” yerine “diş eti kaşıntısı” yazılıdır.
55 Arapça metindeki “çeneleri” yerine Latince metinde “şakaklar (timpora)”
sözcüğü kullanılmıştır.
56 Latince metinde “arpa suyu” yazılıdır.
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Karnına sandal, gül, rāmek,57 akasya ve mersin
suyuyla ya da üzüm yaprağı suyuyla yoğurulmuş
Ermeni çamuru ile yakı yapılır. Yine mey-sūsen,58
gül suyu naḍūḥu59 ve mersin suyu60 ile birlikte biraz
banotuyla61 yakı yapılır. Bu, kimyon dövüldüğünde
ve anason dövüldüğünde 62 ve bir yün üzerine
serpildiğinde ve bununla çocuğun karnına yakı
yapıldığında etkili olabilir. Bu, orada sıcaklık yoksa
etkilidir. Oğlak peynir mayasından bir dank
ağırlığında soğuk suyla içirilir. Sütanneye nar
çekirdeği sefūfu verirsin. Açken ayva, armut ve
çekirdekli kuru üzüm63 yedirilir. Kuru üzüm ve nar
tanesi ya da sumak ya da kadıntuzluğu ile64 zīrebāc65
yapılmış çilkeklik ve turaç kuşu ile beslenir. 66
Pancar,67 ıspanak, erik ve buna benzeyen karnı
yumuşatan gıdaları yiyip içmekten men edilir.
Çocuğun tabiatı kabız olduğunda, yemeğinin içine
bal ve şeker karıştır ve eğer tabiat karşılık verdiyse,
susam yağını onun karnına sür. Aksi takdirde, ona
sakız ağacı zamkından bir nohut miktarı ver! Ya da
fare pisliği ya da şeker ve düğümlenmiş hatmiden
ya da tuz ve hatmiden bir şiyāf yüklenir. Göbek
sığır ödüyle ya da balla yoğrulmuş günlük ile
bulanır. Eğer çocuğun bağırsağında68 kurt ortaya
çıkarsa, ona hurmayla birlikte pelin ya da şekerle
birlikte pelin usaresi ve taze69 Hindistan cevizi yedir.
Eğer kurt onun makatında70 ortaya çıkarsa, ona
kara katrandan bir şiyāf yükle. Eğer çocuğun makatı
çıkmışsa, içinde mersin, meşe iç kabuğu, nar
kabukları ve servi cevizi pişirilmiş suya oturtulmalıdır
ve makatın üzerine yanmış pelin külü serpilmelidir.
Çocuğun beyin zarına şişlik ya da kötü sıcak mizaç
gelebilir. Bunun belirtisi bıngıldağının alçalmış
olduğunun ve gözlerinin içinde sarılığın görülmesidir
ve kadınlar onu ʿuṭāṣ diye isimlendirirler. Onun
tedavisi: Gül yağı ile çırpılmış yumurta sarısıyla
ya da gül yağı ile çırpılmış kabak kabuğu, kavun
kabuğu, yaş kişniş suyu ve semizotu ile ve tilki
üzümü suyu ile bıngıldağa yakı yapılmasıdır ya da
yumurtanın beyazı ve gül yağı sürülmesidir. Ne
zaman çocuğun mizacının sıcak olduğunu gördüysen
Rāmek: An astringent lozenge made of the juice of unripe grapes, or of nutgulls and
pomegranate bark, sometimes containing musk, and used as a perfume or ornament.19
Rāmak, rāmik: Name of a certain anti-dysenteric medicine.20
58 Mai-sūsen: A lotion which women use in washing thier heads.20
59 Latince metinde “naḍūḥ (nanduc) ve gül suyu” ifadesi yer almaktadır. Naẓūḥ: A species of aromatic; anything which is poured in the mouth, as medicine.20
60 Latince metinde ek olarak “ve nar suyu” denilmektedir.
61 Latince metinde “banotu” yer almamaktadır.
62 Latince metinde “anason dövüldüğünde” ifadesi yer almamaktadır.
63 Arapça metinden farklı olarak Latince metinde “ayva, armut ve çekirdekli
kuru üzüm” ifadesi geçmektedir.
64 Latince metinde “kuru üzüm” yer almamaktadır.
65 Zīrebāc: Meat stewed with cummin; also, jelly of sheeps’ trotters stewed with saffron
and garlic.19
66 Latince metinde “beslenir, zira sakinleştirir” ifadesi geçmektedir.
67 Latince metinde pancar yerine “kara pazı (bilitum)” sözcüğü geçmektedir.
68 Latince metinde bağırsak yerine “karnında” yazmaktadır.
69 Latince metinde taze yerine “çürük” ifadesi yer almaktadır.
70 Latince metinde “midesinde” sözcüğü kullanılmıştır.
57
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ve onda sivilceler ortaya çıktıysa, o zaman
sütannenin damarından kan al ya da ona hacamat
yap ve ona arpa suyu, nar ve eşek hıyarı suyu,71
gülsuyu şerbeti ve semizotu tohumu içir! Sütanneyi
helva ve şaraptan men eyle! Çocuğa ṭabāşīr, 72
semizotu tohumu suyu, nar suyu ve hıyar suyu73 ver!
Eğer onda ateş olursa, kafurdan biraz ekle! Eğer
onda susuzluk74 olursa, nişastadan,75 ṭabāşīrden ve
semizotu tohumundan, her birinden bir kısım ve
sukk ve ham ödağacı, her birinden yarım kısım
alınmalı, hepsi güzelce ezilmelidir. Ondan, yarım
dirhem ağırlığından bir dirheme kadar, bir misli
gül yağı ile çocuğa içirilir ve mideye hilaf suyu,
bakla suyu, gül yağı ve üzüm lifi suyu ile yakı
yapılır. Çocuğun yanağında ortaya çıkan sivilcelere
gelince, içinde gül ve mersin pişirilmiş sıcak suyla
yıkanmalıdır. Sivilcelere kurşun oksit, üstübeç ve
gül yağı sürülür. Eğer çocuğun sıcaklığının azalmış
olduğunu gördüysen ve onda soğukluk belirtileri
ortaya çıktıysa, o zaman sütanneye sıcak baharatlarla
pişirilmiş etler76 ve balla, halis tatlı kuru üzümle,
eski şarapla ve ḫindīḳūnla77 yapılmış tatlı gibi
gıdalar ver! Yemekten önce hamama sokarsın.
Çocuğa misk ilacından biraz ya da ġıyāsīden ya
da aṣferu selīmden ve buna benzeyenden verilir.
Çocuğu inciten diğer [şey] de, onun zıddıyla tedavi
edilmelidir. Çocuğa göz şişmesi arız olduğunda,
göz kapaklarına sütle yoğurulmuş teke dikeni sürmen
gerekir. Gözü yarpuz pişmişi ile yıkarsın. Taş üzerine
suyla78 sürtülmüş biraz papatya ve teke dikeniyle79
birlikte gelincik şiyāfını göze şiyāf yaparsın ve bu
göze sürme çekilir. Belki çocuğa, gözyaşının
çokluğundan gözünden şikâyet etmek arız olursa,80
o zaman tilki üzümü usaresiyle göze sürme
çekilmelidir ve göz kapaklarına, gül yağı ile çömlek
kap üzerine sürtülmüş kurşun oksit sürülür. Çocuğa
midesinde ve bağırsaklarında yel arız olduğunda,
kunduz hayası, kekik ve kimyondan, her birinden
bir dank alınır, güzelce ezilir ve hepsinden iki
çekirdek ağırlığında, mercanköşk suyuyla içirilir.
Eğer ona hıçkırık arız olursa, kunduz hayasından
bir habbe ağırlığında, yabani kekik suyuyla ya da
bir çekirdek ağırlığında develerin idrarlarından
yabani kekik suyuyla birlikte içirilmelidir. Çocuğa
Latince metinde “ve karpuz suyu” ifadesi eklenmiştir.
Ṭabāshīr: A siliceous concretion found in the nodes of the bamboo.19 Ṭabāshir: A
substance of a silicious nature produced in the bamboo, used in medicine; also the ashes
of the roots and joints; bamboo-manna.20
73 Latince metinde “ve karpuz suyu” eklenmiştir.
74 Latince metinde susuzluk yerine “öksürük” ifadesi geçmektedir.
75 Arapça metindeki “nişastada” yerine “kurşun oksitten (mardasenegum)”
ifadesi yer almaktadır.
76 Latince metinde bu cümle “baharatlarla pişirilmiş sıcak etler” şeklindedir.
77 Ḫindīḳūn kelimesinin anlamı bulunamamıştır.
78 Latince metinde “suyla” kelimesi kullanılmamıştır.
79 Latince metinde “teke dikeni (ḥuḍaḍ)” sözcüğü yer almamıştır.
80 Latince metinde “Belki çocuğa, gözyaşının çokluğundan gözünden şikâyet
etmek arız olursa” cümlesi yoktur.
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uyluklarında soyulma arız olduğunda, üzerine
dövülmüş mersin ve gül serpmek ve sonra gül yağı
sürmek gerekir ya da kurşun oksit ve gül yağı
sürülür. Gıdaya başlayan çocukların tedbiri81 Çocuk
büyüdüğünde ve sütten daha kuvvetli 82 gıdaya
gereksinim duyduğunda, kek, şeker, badem yağı ve
taze susamla beslenir ve az sütle yetinir. Konuşmaya
başladığında, dili bal ve şekerle ovulmalıdır. Kolay
sözler öğretilir. Sütten kesilme zamanı olduğunda,
konuşmaya başlamıştır ve en sık iki yaşın
tamamlanmasından sonra olur83 ve yemeğe alıştırmak
gerekir. Yumuşak gıdaları ve piliçlerin etleriyle
[yapılmış] isfidbāc ve zīrebāc suları içine ufalanmış
ekmek yemeye içmeye alıştırılır. Süt, şeker ve badem
yağıyla yapılmış bisküvi verilir. Emzirme her gün
yavaş yavaş azaltılır ve sütten bir defada kesilmez.
Gıdası, gıdadan yetecek miktar öğrenilene kadar
azar azar tedricen artırılır ve o zaman emzirmeden
kesilir. Sütten kesme mutedil günlerde olmalıdır.
Yazın ve sıcak günlerde ve yine kışın şiddetli soğukta
sütten kesmede dikkatli olunmalıdır. Azası
sağlamlaşmadan ve güçlenmeden, onu, zamanı
dışında yürümeye bırakmamak gerekir, çünkü bu,
iki uyluğunda soyulma84 ve iki bacağında eğrilmeye
sebep olur. Çocuğa ayrıca şarap içirmemek gerekir,
çünkü tabiatları rutubetli olduğundan, vücutlarındaki
rutubeti artırır ve yine kafalarını kötü buharla
doldurur ve zihinleri bozulur. Allah her şeyi bilir.85
Yirmi birinci bölüm. Sütannenin tedbiri üzerine.
Sütanneye gelince, süt emen yenidoğan annesinin
sütünden emmelidir86, çünkü bu ona sütlerden en
uygun olanıdır ve eğer onun sütünü bozan bir
hastalık yoksa, süt çocuğunun mizacı için en uygun
olan annesinin sütüdür. Bunun nedeni ceninin
annesinin karnında adet kanıyla beslenmesidir.
Bebek doğduğunda, bu kanın tabiatı memelere
yönlendirilir ve onu beslemiş olan yumuşak gıdaya
benzeyen gıdası olsun diye cenini besleyen süte
dönüşür. O rahimdeyken asla gıdaya değişmez ve bu
sebepten meydana gelen anne sütü yenidoğan için
diğer kadınların sütünden daha uygundur. Çünkü
yenidoğanın alışkanlığına sebep olana en yakındır87
ve eğer annesinin sütünün azlığı sebebiyle ya da
başına gelen bir hastalık sebebiyle ya da bunun
Latince metinde yer alan “De regimine puerorum incipientium conedere”
başlığı Arapça metinde yoktur.
82 Latince metinde “kuvvetli ve bol” ifadesi geçmektedir.
83 Arapça metinde geçen “Sütten kesilme zamanı olduğunda, konuşmaya başlamıştır ve en sık iki yaşın tamamlanmasından sonra olur” cümlesi Latince
metinde “Sütten kesilme zamanı asla iki yılı aşmamalıdır” şeklinde yazılmıştır.
84 “soyulma” yerine Latince metinde “güçsüzlük” denilmektedir.
85 “Allah her şeyi bilir” Latince metinde yoktur.
86 Latince metinde bu ara cümle “yeni doğanın öz annesinin sütünden içmesi
gerekir” biçiminde ifade edilmiştir.
87 Bu cümleler Latince metinde şu biçimdedir: “Bunun nedeni anne karnındayken beslendiği yiyeceğe uyumlu ve uygun bir besin olması ve değişmemesidir.
Bu nedenle anne sütü yenidoğan için diğer emziren kadınların sütünden daha
içerikli ve onun alışık olduğuna daha yakındır.”
81

72  Acıduman ve Aşkit
gibi engel olan sebeplerle annesinin sütünden
başkasıyla beslenmesi için zaruret mecbur bıraktıysa,
o zaman yenidoğan için yirmi beş ila kırk yaşları
arasında, bedeni sağlıklı olan, mizacı ve görünümü
mutedil olan, göğsü geniş olan, memesi ve yine
meme başları büyüklükte mutedil olan kadınlardan
seçilmelidir. Doğurma zamanı ne yakın olmalı ne
de uzak ve çocuğu erkek olmalıdır. İyi bir tedbir
tasarlarsın. Mutedil bir yürüyüş ve evde yumuşak
hizmet gibi mutedil bir egzersiz emredilir. Ilık tatlı
su ile yıkanır. Onun bedeni mutedil bir masajla
ovulur. Saf elenmemiş undan ekmek, bir yaşında
keçi ve koyun eti, kaya balığı ve övgüye layık kuş
etleri gibi mutedil, iyi, kan yapıcı övgüye layık
gıdalarla beslenir ve isfidbāc, zīrebāc, közleme,
kızartma, ṭabāhecāṭ88 ve dövülmüşler gibi mutedil
olarak pişirilir. Pirinç ve buğday, taze süt ve
şekerden yapılmış çorbalar, şeker ve badem yağı89
ile yapılmış irmik ve buna benzerler ve meyvelerden
incir, üzüm, muz ve şekerli tatlı badem verilir, çünkü
sütü çokça akıtır,90 kanı saflaştırır ve övgüye değer
kan oluşturur. Süt azaldığında ona, nohut, pişmiş
bakla, irmik unu ve nohut unuyla birlikte az bir
şey rezene tohumundan yapılmış çorba verilmelidir.
Ondan ve sebzelerden marul, rezene, havuç, sirke,91
dereotu, kereviz ve buna benzeyenlerden çorba
yumuşaklıkla yapılırsa iyi olur. Sütanneye sığır sütü
ve keçi sütü rezene tohumu ya da yaş rūḥ92 tohumu
ve buna benzeyenlerle ile birlikte verirsin. Sütanneye
nane, melisa, keskin gıdalar, kabız edici, mayhoş ve
çok ekşi meyveleri ve sütü bozan gıdalardan buna
benzeyenleri yasaklamalısın. Yine sütanneyi birisiyle
cinsel ilişkiye girmekten men etmelisin, çünkü bu,
kanı93 bozan en büyük sebeplerden birisidir, zira
adet kanını dışarı çıkmak için hareket ettirir ve
sütün oluşumunu değiştirir. Kadın hamile kaldığında
bu çocuk için çok büyük zarar olur, çünkü iyi kan
ceninin gıdasında sarf edilir; kötüsü geri kalır ve
bu süt bozulur, azalır ve süt kesilir.94 Sütten iyi
olan, övgüye değer olan seçilir. İyi süt beyazlıkta
saf, yoğunluk ve incelik arasında mutedil kıvamda,
kokusu güzel, lezzeti tatlı olandır. Sütün yoğunluğu
ve inceliği tırnak üzerine bir damla damlatarak
bilinir ve eğer yayıldıysa ve aktıysa süt incedir. Eğer
tırnak üzerine sağıldığında, inci tanesi gibi olduysa
ve ona dokunulduğunda, yapışkan bulunduysa,
parmaklara yapıştıysa, süt yoğundur. Eğer tırnak
üzerine konduğunda az yayılır ve akmazsa, o
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zaman mutedildir. Yine süt bir cam kaba sağılmalı
ve bir gece bırakılmalıdır. Eğer ondan incelen,
pıhtılaşandan fazla olursa, o zaman süt incedir. Eğer
ondan peynirleşen, incelenden fazla olursa, o zaman
süt yoğundur. Eğer ondan peynirleşen, incelene
denk olursa, o zaman süt mutedildir. Bu yüzden süt
seçilmelidir ve onun için dengelenmelidir, çünkü o
çocuk için en iyi gıdadır. Eğer süt inceyse ve onu
düzeltmek istediysen, o zaman sütanneyi sütle ve
koyun etleri ve danaların etleri ile pişirilmiş pirinç
ve buğday, irmik ekmeği, mutedil yumurta,95 tatlı
şarap ve kaynatılmış şarap96 ve bu yolda olanlarla
doyurmakla sütannenin gıdasını yoğunlaştır ve ona
sükûneti, rahatı ve az yorulmayı emret! Eğer yoğunsa
ve onu inceltmek ve yumuşatmak istediysen, sütanneyi
kuş etleri ve sirke, Karaman kimyonu ve acı ile
yapılmış kalyalar ile besle ve onu yemekten önce
hamama sok ve onun memesi üzerine sıcak su dök!
Ona sabahları sirkeli bal şerbeti gibi şeyler içir ve
ona turp ve sirkeli bal şerbetiyle olan kusmayı97 ve
yemekten önce egzersizi emret! Ona kekik, yarpuz,
çördük ve yabani kekik ver! Eğer süt kokuluysa,
o zaman sütanneye reyhani şarap ve içine safran,
sümbül,98 hoş kokulu baharatlar konan gıdalar
vermelisin. Allah her şeyi bilir.99
Yirmi ikinci bölüm. Emmeyi bırakmış olan
çocukların tedbiri.
Emmeyi bırakmış ve sütten kesilmiş çocuklara
gelince, gıdadan önce tatlı suyla ısıtmak gerekir
ve bundan sonra gıda onların midesine günde
iki kere indirilmelidir, ama onların gıdası övgüye
değer gıda olmalıdır. Gıdası bir defada olmaz100.
Onları çok gıdadan men et! İştahlılık ve iştah
çokluğu huy edindirilmez, çünkü bundan, çocuklara
sıklıkla gıdadaki çokluk sebebiyle arız olduğunda,
dolgunluğa bağlı spazm ortaya çıkar.101 Onları aşırı
miktarda un ve nişastadan yapılmış tatlılardan, tel
şehriyeden, keşkeklerden, katı yumurtadan, eski
peynirden, sütten, bütün yoğun gıdalardan ve bulanık
su içmekten men edersin, çünkü bundan, böbrekte
ve mesanede taş oluşur ve hazımsızlık ve sıracalar
ortaya çıkar. Onlara kavun ve acur tohumundan az
miktar, biraz rezene tohumuyla ve şekerle birlikte
verilir. Bu, çocuk dört yaşına ulaşana kadar yapılır.
Eğer bu geçtiyse ve öğretim sınırına vardıysa,
o zaman, yemekten önce, onu akranlarıyla oyun
Latince metinde “katı yumurta” ifadesi geçmektedir.
Latince metinde ek olarak “ve kırmızı şarap” yazılıdır.
“ona turp ve sirkeli bal şerbetiyle olan kusmayı” cümlesi Latince metinde
yoktur.
98 “sünbül” kelimesi karşılığı Latince metinde “spica” kullanılmıştır.
99 Latince metinde yoktur.
100 Latince metinde “gıdası günde bir kez olmamalıdır” denilmektedir.
101 Latince metinde “Zira buna dolgunluğa bağlı spazmının ortaya çıkmasından
çok önce dikkat edilmelidir, çünkü bu durum çocukların başına en çok bol yiyecek nedeniyle gelir.” ifadesi yer almaktadır.
95
96

Ṭabāhecāt kelimesinin anlamı bulunamamıştır.
Latince metinde “badem yağı” yerine “badem sütü (lac amigdalarum)” yazılıdır.
“sütü çokça akıtır” ifadesi Latince metinde “idrarı harekete geçirir” şeklindedir.
91 Latince metinde “sirke” yoktur.
92 Metindeki rūḥ kelimesinin anlamı rūḫ kelimesinin anlamıyla örtüşmektedir. Rūḫ: (..),
name of a plant.20
93 “kanı” Latince metinde “sütü” olarak yazılıdır.
94 “süt kesilir” ifadesi Latince metinde yoktur.
88
89
90
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için serbest bırakmak gerekir, sonra onu, sıcaklığı
mutedil olan hamamda, sıcaklıkta mutedil olan su
ile yıkarsın. Bundan sonra, ona övgüye layık olan
gıda verirsin. Çocuklar şarap içmemelidirler ve
onu huy edinmemelidirler, çünkü çocukların mizacı
sıcaktır-nemlidir ve şarap onların nemliliğini ve
ısıtılmasını artırır ve onların kafalarını buharla
doldurur, özellikle tabiatında sıcaklık ve nemlilik olan
kişide. Çünkü mizaçları sıcak-nemli olan bedenler,
söylediklerimizle birlikte humorların bozulması için
acele eder, zira şarap çocuklarda kötü yaratılışı
dışarı çıkarır, zihni bozar ve yine arzulanacak
miktarı çocukları etkiler102. Bununla birlikte idrar
söktürmek ve artıkları azaltmak, yorgunluktan
arız olan kuruluğu nemlendirmek ve buradan
başka bir yerde bahsettiğimiz diğer faydaları için
hastalara103 şaraptan az miktar verilir104. Ancak
şarapta aşırıya kaçmalarına izin verilmez. Soğuk
suya gelince, özellikle yemekten sonra ve sıcak
zamanlarda men edilmemelidir. Eğer çocuklar kan
çıkarılmasına gereksinim duyarsa, onlar için hacamat
kullanılmalıdır. Eğer çocuk bu yaşları geçtiyse ve
yedi yaşına ulaştıysa, onda aşırılığı olmayan
egzersiz kullanılmalıdır. Sıcaklıkta mutedil olan
suyla yıkanır ve soğuk su ile banyodan men edilir
ve bundan onun gelişmesi ve büyümesi artar. Sana
bahsettiğimiz gibi övgüye layık gıdalarla beslenir ve
ona, yemekten sonra, egzersiz serbest bırakılmaz.
Güzel bir ahlak huy edindirilir.105 Öfkeden, tehlikeli
işten,106 meselelerden107 alıkonur.108 Eğer çocuk
on iki yaşına ulaştıysa, o zaman çocuk, öğretim ve
davranıştan gereksinimi olduğu şeyde eğitilmelidir.
Bundan, kahraman cesaretinin olmasına gereksinim
duyulursa, o zaman onun uzuvları, uzuvların
sertliği ve kuvvetine faydalı olan kuvvetli hareket
ve kuvvetli masaj ile alıştırılmalıdır. Cesur olması
için, korkulan ve çekinilen şeylere cesaretlendirilir109.
Eğer bunlardan birisi filozof olmaya gereksinim
duyarsa, o zaman itaatkâr, uysal olana kadar
ahlakı düzeltilmelidir, yani öfke ve muhaliflik huy
edindirilmez, aksine sabır ve kabul huy edindirilir.
Sonra, öğreniminde, felsefe ilminden sonra gelen
Latince metinde “daha büyük çocuklara da aynı şeyleri yapar” ifadesi yer
almaktadır.
103 Matbu Arapça metinde “onlara” yazılı iken İÜ AY 4713 nüshasında “hastaya”, WDL 9716 nüshasında ise “hasta olanlara” olarak yazılıdır.
104 Latince metinde “Yine de onlara idrarı söktürmesi, fazlalıkları azaltması,
sıcaktan kaynaklı kuruluğu nemlendirmesi ve başka bir yerde andığımız diğer
yararları sağlaması amacıyla bir miktar (şarap) verilmelidir” denilmektedir.
105 Bu cümle Latince metinde “Geleneklerden dürüstlük huy edindirilir” şeklindedir.
106 Arapça metinlerde bu kelime “ḳaḥtun” olarak yazılıdır. Bu kelimenin anlamı bulunamamıştır. Bu kelimenin “ḳuhmatun”23 olabileceği düşünülerek bu kelimenin anlamı
çeviride kullanılmıştır.
107 Arapça matbu metinde “şuʾūn” olarak yazılı iken, İÜ AY 4713a nüshasında “şirretun”
olarak yazılı olup, bu kelime de “kötülük” anlamına gelmektedir.
108 Latince metinde bu cümle “Buna ek olarak öfkeden, gözü dönmüşlükten,
arsızlıktan ve tembellikten uzak durmalıdır” biçimindedir.
109 Latince metinde “alışması için korktuğu şeylerin arasına götürülmelidir”
denilmektedir.
102

dört öğretiyi alır. Eğer onun için ticarette ve hafif
işlerde bir davranış istenirse, o zaman mutedil bir
egzersiz huy edindirilmelidir ve onunla birlikte
mutedil bir yol ve benzeri kullanılmalıdır. İnşaatçılık
ve marangozluk ve bundan başka yorucu güç
hizmetler benzeri güç işlerde davranışı istenen
kişiye gelince110, ona kuvvetli egzersiz ve daha
kuvvetli bir masaj huy edindirilmelidir ve azasının
kuvvetini artırmak için fazla111 gıda ile beslenmelidir
ve adolesan ve gençlik yaşına ulaşana kadar bu
onları aynı durumda etkilemelidir.112
Tartışma
Hippokrates’in Empedokles (MÖ 492-432)’in evrenin
dört unsurdan ya da ögeden oluştuğu teorisinden
yola çıkarak tıbba aktardığı ve “Humoral Patoloji
Teorisi” olarak da bilinen “Dört Hılt” ya da “Ahlât-ı
Erbaa” teorisi hem Doğu hem de Batı tıbbında
hastalıkların tanı ve tedavisinin belirlenmesinde
Rudolf Virchow (1821-1902)’un “Hücresel Patoloji
Teorisi”nin yürürlüğe girmesine kadar egemenliğini
sürdürmüştür.31 Makrokozmosu yani evreni oluşturan
ateş (sıcak-kuru), hava (sıcak-yaş), su (soğuk-yaş)
ve toprağın (soğuk-kuru) mikrokozmos ya da bir
başka deyişle insandaki karşılığı sarı safra (sıcakkuru), kan (sıcak-yaş), balgam (soğuk-yaş) ve kara
safra (soğuk-kuru) olup, bu sıvıların insandaki uygun
ve dengeli birleşimi sağlık durumunu oluştururken,
dengelerinin ya da kalitelerinin bozulması hastalık
durumunu oluşturmaktadır.31,32 Tedavide ise bu sıvılar
arasındaki bozulan dengenin yeniden kurulması
gerektiği düşünülmüş ve kan almak, kusturmak,
lavman yapmak, diüretik vermek gibi boşaltıcı tedavi
yöntemleri kullanılmıştır.32 ʿAlī b. el-ʿAbbās elMecūsī’nin yaşadığı ve tıbbi uygulamalarını yaptığı
dönemde de İslam coğrafyasında tıbbi tanı ve tedavi
uygulamaları Humoral Patoloji Teorisi bağlamında
ele alınmış ve uygulanmıştır.
ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī çocukları, yaşlılar ve
nekahet döneminde olanlar gibi kuvvetleri zayıf olan
ve sağlıklarının korunabilmesi için özel bir tedbire
gereksinim duyanlar arasında değerlendirmektedir.
Çocukların zayıflığının nedeninin, yaşlılarda da
olduğu gibi vücutlarının doğal sıcaklığının zayıf
olması olduğunu söyleyen ʿAlī b. el-ʿAbbās, bu
nedenle çocukların sağlıklarının korunabilmesi için
yumuşak tedbirlere gerek olduğunu bildirmekte
ve söze ilk olarak gebelikle başlamaktadır. ʿAlī
b. el-ʿAbbās gebelerde adet kesilmesi, aş erme,
Latince metinde “bununla birlikte inşaat, çimentoculuk ya da diğer kaba
güç isteyen sanatlar gibi ağır ve yorucu işlerde görev alacaksa,” ifadesi yer almaktadır.
111 Latince metinde “fazla” yerine “çok besleyici” denilmiştir.
112 Latince metinde “adolesan ve gençlik çağına ulaşana dek onu bu konularda
durmadan çalıştırmalısın” ifadesi yer almaktadır.
110

74  Acıduman ve Aşkit

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi • Nisan-Haziran 2017

Şekil 1. ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye adlı eserinin Arapça, 1294/1877 yılı Bulak Matbaası baskısında
gebelerin ve çocukların tedbiri hakkındaki bölümün ilk sayfası: On dokuzuncu bölüm. Zayıf vücutların tedbiri hakkında ve ilk olarak
gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine (el-bābu’t-tāsiʿu fī tedbīri’l-ebdāni’ḍ-ḍaʿīfeti ve evvelen fī tedbīri’l-ḥavāmili ve’l-eṭfāl).16
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Şekil 2. Latince 1492 yılı Venedik baskısında “Capitulum 19, de regimine corporum debilium et de regimine pregnantium”un devamı
ve “Capitulum 20, de regimine infantium”un bulunduğu sayfa.9

76  Acıduman ve Aşkit
bulantı, kusma, salya, mide ağzında ağrı ve iştah
azalması gibi bulguların ortaya çıktığını bildirerek,
bunlar için alınacak tedbirleri sıralamakta; az gıda
yenmesini, gıdaların azar azar günde üç defada
yenmesini, adet söktürücü, acı ve ekşi gıdalardan
uzak kalınmasını ve gebenin iştahını artıracak
şeylerin verilmesini bunlar arasında saymaktadır.
ʿAlī b. el-ʿAbbās gebeliğin ilk dört ayı ile sekizinci
ve dokuzuncu aylarında düşüğe ya da ceninin
ölümüne sebep olacağı gerekçesiyle gebeden kan
alınmaması gerektiğini bildirmektedir. Yine gebelerin
ayaklarında ortaya çıkan şişme için bazı tedavi
önerileri sunmaktadır. Hippokrates Aforizmalar’ın
beşinci bölümünde yer alan 31. aforizmada gebe
bir kadına hacamat yapılığında, özellikle de büyük
bir cenin söz konusu olduğunda düşük yapacağını
söylemekte, yine 34. aforizmada da sürekli ishale
yakalanan gebe kadınların düşük yapma tehlikesi
olduğundan bahsetmektedir.25 Literatürde yer alan bir
çalışmada gebeliğin Galenus’un özellikle ilgilendiği
bir alan olmadığından bahisle, onun citta olarak
adlandırdığı ve pek çok gebe kadında sık ortaya çıkan
bir yeme bozukluğunu detaylı olarak tarif ettiği bir
fenomenden bahsettiği bildirilmektedir. Buna göre
gebe kadın ekşi, çok acı ve bazen keskin şeylere,
hatta zaman zaman Kimolya toprağına, kabuklara,
sönmüş kömüre, ya da kimi garip yiyeceklere arzu
duyar.33 Soranus gebe kadın için alınması gereken
tedbirleri bildirdiği bölümde gebe kadının bakımını
üç aşamaya ayırmış, ilk aşamada yerleşmiş olan
tohumun korunmasının, ikinci aşamada picanın
tedavisi gibi sonradan ortaya çıkan semptomların
yatıştırılmasının ve doğuma yakın olan üçüncü
aşamada ise embriyonun iyiliği ve doğuma karşı
dayanıklılığın artırılmasının hedeflendiğini bildirerek
bu konularda ayrıntılı bilgiler vermiştir.27 Oribasius
ve Paulus da gebelikte hazımsızlık, sürekli kusma,
salya akması, göğüste yanma hissi, yiyeceklerden
tiksinme ve ayaklarda şişme gibi şikâyetlerin ortaya
çıktığından bahsederek bunlarla ilgili yapılacakları
ayrı ayrı bildirmişlerdir.28,29 Paulus’un, Oribasius’un
bilgi vermediği pica hakkında da bazı açıklamalar
yaptığı görülmektedir. Bunun dışında Oribasius ve
Paulus’un açıklamaları birbirine çok benzerdir.28,29
Rāzī ise gebenin adet ve idrar söktürücü gıdalardan
kaçınmasını, sıçramak, düşmek, darbe, sarsıntı ve
özellikle gebeliğin başında ve sonunda cinsel ilişki
gibi eylemlerden korunmasını istemektedir. Gebenin
bulantıyı yatıştıran gıdalar yemesini, gıdayı az ve
bir kerede değil, birkaç defada yemesini, uzun süre
hamamda oturmaktan sakınmasını, orta derecede
egzersiz yapmasını, hasta olduğunda da düşük
tehlikesi olduğundan, gebenin ancak çok dikkat
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edilerek kan alma ya da ishalle tedavi edilmesini
önermektedir.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās doğum yaklaştığında yapılacakları
da ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Doğumun
başlangıcında alınacak tedbirler ve yedirilecek
gıdaları bildirmiş, eğer doğum güçleşirse yapılacakları
ele almış, ebenin yapması gerekenleri bildirmiştir.
Doğum gerçekleştikten sonra, eğer plasenta uterus
içerisinde kalmışsa bunun çıkartılması için alınacak
tedbirleri de vermektedir. Kadının burnuna bir cisim
yerleştirilerek aksırtılması, bazı şeylerin içirilmesi
ve tütsü yapılması bunlar arasındadır. Eğer cenin
ölmüşse, yine hapsolmuş plasentanın çıkarılması
için tanımlanan ilaçların kullanılmasını önermektedir.
Hippokrates Aforizmalar’ın beşinci bölümünde yer
alan 49. aforizmada plasentayı çıkarırken aksırtıcı bir
ilaç kullanıldıktan sonra hastanın burun delikleri ile
ağzının sıkıca kapatılması gerektiğini bildirmektedir.25
Soranus eserinde plasentanın retansiyonu ile ilgili
yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler vermekte,
aksırtıcılardan, tütsülerden bahsetmekte, ama bunları
benimsemeyerek, plasentanın elle çıkarılması ile
ilgili olarak yapılacaklar konusunda ayrıntılı bilgiler
vermektedir.27 Paulus da eserinin cerrahi ile ilgili
olan kısmında plasentanın retansiyonu ile ilgili
olarak bir bölüm yazmış ve burada uterusta kalan
plasentanın elle çıkarılması için yapılacak manevralar
konusunda ayrıntılı bilgiler vermiştir. 34 Razī’nin
doğumun gerçekleşmesi ile ilgili verdiği bilgiler,
yine ebenin doğum sırasında yapacakları ʿAlī b. elʿAbbās’ın verdiği bilgilerle uyumludur. Plasentanın
uterusta kaldığı durumlarda Rāzī de doğum yapan
kadının burnuna bir cisim yerleştirilerek aksırtılması
ya da tütsü yapılmasını önermekte, bu tütsülerin
ceninin ölümüne yol açacağından bahsederek, cenin
öldüğünde de kullanılabileceğinden bildirmektedir.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās çocuk doğduğunda cildinin
çok nemli olduğundan bahisle, cildinin havaya
karşı güçlendirilmesi için onun üzerine gül ve tuz
serpilmesi gerektiğini bildirmektedir. Galenus bebek
doğduğunda, soğukla, sıcakla ve kendisinden daha
sert vücutlarla ister istemez karşılaşacağını, bu
nedenle onun doğal örtüsünün en iyi şekilde bu maruz
kalmaya hazırlanması gerektiğini bildirmektedir.
Doğayla uyum içerisinde olan yenidoğanlar için
basit bir tuz-pudranın yeterli olacağını, kuru
defneyaprakları ya da bu çeşit başka bir şeye
gereksinim duyanların ise açıkça anormal olduğunu
söylemektedir.26 Soranus’a göre ise ince toz gibi tuz
ya da soda ya da güherçile alınarak, yenidoğanın
gözlerine ve ağzına dikkat edilerek serpilir, çünkü
bunlar, bu organlara girerse ülserasyon ve şiddetli
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inflamasyon ya da boğulmaya yol açabilir. Çok fazla
tuz serpilmemelidir, çünkü çok keskinlik, hâlâ hassas
ve çok zayıf olan vücudu yıpratır. Az tuz serpilirse
de yüzey yeterince sertleşmez.27 Oribasius,28 Paulus29
ve Rāzī’nin30 ise adı geçen eserlerinde bu konuyla
ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır.
ʿAlī b. el-ʿAbbās çocuk doğduktan ve vücuduna
dövülmüş tuz ve gül serpildikten sonra damağının
parmaklar kullanılarak balla ovulması, kulaklarının
güzelce emilmesi ve susam yağıyla güzelce dövülmüş
şekerle iki gün süre ile beslenmesi gerektiğinden
bahsetmektedir. Kollarının ve bacaklarının sabah
ve akşam yağlanarak çekilmesini, eklemleri ve
uyluklarının arasına dövülmüş mersin ve gül
konduktan sonra, ekstremitelerinin çekilerek
kundak yapılmasını önerdiği görülmektedir. Galenus
yenidoğanın ılımlı bir şekilde pudralandıktan sonra
kundaklanması gerektiğini bildirmektedir. Bebeklerin
vücudu, pek çok sütannenin yaptığı gibi çeşitli
kısımları manipüle edilerek ve hareket ettirilerek
tatlı yağ ile ovulmalıdır. Eğer yenidoğanın yapısı
mükemmelse o zaman organlarının manipülasyonuna
gerek olmadan, yalnızca ılımlı bir şekilde ovulması
ve her gün banyo yaptırılması yeterlidir, ama bu
mümkün olabildiğince midesinde sindirilmemiş
süt kalmadığı zaman yapılmalıdır. 26 Soranus,
tuzlandıktan sonra yenidoğanın burnundaki mukusun
parmaklarla sıkılarak çıkarılmasını, ağzın ve işitme
kanalının temizlenmesini ve zeytin yağı enjeksiyonu
ile gözlere de işlem yapılmasını, bunun gözlerdeki
yoğun nemi temizleyeceğini, eğer bu yapılmazsa,
pek çok vakada süt çocuğunun bulanık göreceğini
bildirmektedir. Tuzlanan ve temizlenen yenidoğanın
kundaklanması gerektiğini bildiren Soranus,
kundaklanan yenidoğanın dinlenmeye bırakılmasını
ve iki güne kadar bütün yiyeceklerden sakınılmasını
söylemektedir. Bundan sonra ona yalaması için
bir şeyler verilmesi gerektiğini, ama tereyağının,
tereyağı ile birlikte kara pelinin, yoğrulmuş arpa
yemeğinin bunun için uygun olmadığını, onun yerine
orta derecede kaynamış balın verilmesi gerektiğini
bildirmektedir. İkinci günden sonra sütanne olarak
hizmet edebilecek uygun birisi yenidoğanı sütle
beslemelidir, çünkü yirmi güne kadar anne sütü
sağlıklı değildir, zira yoğundur, çok kazeözdür ve bu
yüzden sindirimi zordur, çiğdir ve kusursuz değildir.
Birisi yenidoğanın ağzını parmakla yağlamalı ve
sonra ağzına ılık bal şerbeti damlatmalıdır. Eğer
yakında süt verebilecek uygun bir kadın yoksa ilk üç
gün yalnızca bal kullanılmalı ya da keçi sütü balla
karıştırılmalıdır.27 Oribasius ve Paulus yenidoğana
verilecek ilk yiyeceğin bal olması gerektiğini,
ardından sütün günde iki en fazla üç kere verilmesi

Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye’de gebeler ve çocuklar  77

gerektiğini bildirmektedirler. 28,29 Rāzī de çocuk
doğduktan sonra çocuğun kulağının sık sık sallanması
ve emzirme sırasında sütün kulaklarına girmesinden
sakınılması gerektiğini bildirmektedir. Yine çocuğun
damağına bal konmasını söyleyen Rāzī, çocuğun
burnunun sık sık sıcak su ve yağla temizlenmesini
ve sümkürtülmesini önermektedir. Çocuğun sık sık
ovulması, yağlanması ve ekstremitelerinin yanlarına
uzatılarak kundaklanması da Rāzī’nin önerileri
arasındadır.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās yenidoğan için en uygun olan
sütün, eğer sütünde bir bozukluk yoksa kendi
annesinin sütü olduğunu bildirmekte ve bunun
nedenini de açıklamaktadır. Galenus’a göre doğanın
kendisi annenin sütünü çocuklar için nemli bir gıda
olarak planlamış olup, bütün çocuklar için en iyisi
annesinin sütüdür.26 Soranus eğer şartlar seçmeye
izin verirse, bebeği emzirecek en iyi kadının
seçilmesi gerektiğini, bunun annesinin olması
gerekmediğini söylemekle birlikte, diğer şartlar eşit
olduğunda, çocuğu annesinin sütü ile beslemenin
daha iyi olduğunu bildirmektedir. Çünkü bu süt, süt
çocuğuna daha uygun ve anneler çocuklarına karşı
daha sempatiktir ve doğumdan hemen önce olduğu
gibi doğum sonrası da anne tarafından beslenme,
daha doğaldır.27 Oribasius28 ve Paulus’un29 çocuk
için en iyisinin annesinin sütü olduğu yönünde bir
bildirimde bulunmadıkları fark edilmektedir.
ʿAlī b. el-ʿAbbās sütünün azlığı, bir hastalık vb.
nedenlerle annesinin sütüyle beslenemeyen çocuklar
için bir sütannenin seçilmesi gerektiğini bildirerek,
sütanne olarak 25 ile 40 yaşları arasında bedeni
sağlıklı, mizacı ve görünümü orta, göğsü geniş,
memeleri ve meme başları orta büyüklükte olan,
doğum zamanı ne uzak ne de yakın olan ve erkek
çocuk doğurmuş olan bir kadının seçilmesini salık
vermektedir. ʿAlī b. el-ʿAbbās’a göre sütanne orta
derecede bir yürüyüş ve evde yumuşak bir hizmet
gibi orta derecede bir egzersiz yapmalı, ılık tatlı su
ile yıkanmalı ve onun bedenine orta derecede bir
masaj yapılmalıdır. Galenus eğer bir annede gebelik
ya da herhangi bir hastalık ortaya çıkarsa, en iyi
yapılacak şeyin bir başka sütannenin seçimine karar
vermek olduğunu bildirmektedir.26 Soranus da eğer
süt azalırsa ve kesilirse, ya da bozulursa, incelirse
ya da yoğunlaşırsa başka bir sütannenin sütünü
vermenin iyi olacağını bildirmektedir. Soranus’a göre
çocuk için seçilecek olan sütanne 20 yaşından genç
ve 40 yaşından yaşlı olmamalı, iki ya da üç kez
doğum yapmış, sağlıklı, iyi görünümlü, geniş yapılı
ve rengi iyi olmalıdır. Memeleri orta büyüklükte,
gevşek, yumuşak ve kırışıksız, meme başları ne
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büyük ne küçük, ne çok sıkı, ne de gözenekli ve
sütü aşırı akıtan olmalıdır. Sütanne yürüyüş için
dışarı çıkmalı, bütün kısımlarını, fakat özellikle
ellerini ve omuzlarını çalıştıracak olan topla oynamak
ve hafif ağırlıklar fırlatmak, yine yoksul olanlar da
kürek çekmek, bir kapta su çekmek, tahıl savurmak
ve öğütmek, ekmek hazırlamak, yatak yapmak gibi
egzersizler yapmalıdır. Egzersizden sonra çoğu
gün kendisini yağlamalı, aralarda da buna ilaveten
yalnızca sıcak su ile değil, sıcakla birlikte soğuk
suyla da banyo yapmalıdır.27 Oribasius ve Paulus’a
göre sütanne 25 yaşından küçük, 35 yaşından
büyük olmamalı, her türlü hastalıktan uzak, göğsü
ve memeleri geniş olmalı, meme başları büzülmüş
ya da yanlara dönük olmamalı, vücudunun kalan
kısmı ne şişman ne de zayıf olmalıdır. Sütannenin
doğumu üzerinden çok zaman geçmemeli ve erkek
çocuk doğurmuş olmalıdır. Oribasius ve Paulus
sütannenin değirmende ve dokumada çalışma ya
da çocuğu kollarında taşıma gibi işlerde kol ve
omuzları ile çalışmasına üç ile dört ay süre ile izin
verilmesi gerektiğini söylemektedirler.28,29 Rāzī’ye
göre sütanne genç, kırmızıyla karışık beyaz ve
parlak renkli olmalıdır. Sütannenin doğum zamanı ne
yakın ne uzak, sütanne ne hasta ne de hasta bakıcı
olmalıdır. Sütannenin memeleri büyük, göğsü geniş
ve bedeni şişmanlıkta orta olmalıdır.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın sütannenin cinsel ilişkiden
uzak durması ve bunun nedeni hakkında ileri
sürdüğü düşünceleri büyük ölçüde Galenus’un
düşüncüleri ile uyumludur. Galenus cinsel ilişkinin
menstruasyona yol açacağını ve sütün de bundan
sonra tatlı kalamayacağını bildirmektedir. Emen bir
çocuk için bundan daha kötü bir şey olamayacağını
söyleyen Galenus, kanın en iyisinin fetüse gideceğini,
bu sırada gebenin kanının doğal olarak azalacağını ve
düşük kalitede olacağını, bu nedenle de hem az hem
de düşük kalitede olan sütün memelerde toplanacağı
açıklamasını yapmaktadır. Bu nedenle süt veren anne
gebe kalırsa, onun başka bir sütanneyle değiştirilmesi
gerektiğini tavsiye etmektedir.26 Soranus ise cinsel
ilişkinin cinsel zevkin saptırmasıyla sütannenin süt
çocuğuna olan yakınlığını soğutacağını, üstelik sütünü
bozacağını ve azaltacağını, ya da uterus içinden
menstruel akıntıyı uyararak ya da gebeliğe neden
olarak tamamen baskılayacağını söylemektedir.27
Oribasius ve Paulus ise sütannenin cinsel ilişkiden
uzak durması gerektiği bilgisini vermekle birlikte,
bunun nedenini açıklamamaktadırlar.28,29 Rāzī de
sütannenin adet görmekten ve cinsel ilişkiden
sakınması gerektiğini bildirmekte, ama bunun nedeni
hakkında bir açıklama vermemektedir.30
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ʿAlī b. el-ʿAbbās’a göre iyi süt beyazlıkta saf,
ne yoğun ne ince, orta kıvamda, güzel kokulu ve
tatlı olandır. Galenus’a göre en iyi süt tatlı, beyaz
görünen, orta kıvamda olandır. Kötü süt ise ya yoğun
ve peynirsi ya da sulu, ince ve kurşuni, yoğunluk
ve renkte değişken, ekşi lezzette, tuzlu su ya da
bazı başka yabancı bir özellik izlenimi veren ve
kokusu tatlı olmayandır.26 Soranus’a göre sütün
rengi orta beyaz, kokusu hoş, bileşimi yumuşak,
pürüzsüz ve homojen, yoğunluğu orta derecede
olmalıdır.27 Oribasius ve Paulus’a göre en iyi süt
yoğunluk, miktar, renk koku ve tat konusunda
ortalama olandır.28,29 Rāzī’ye göre ise uygun süt
ne ince ne de yoğun, kokusu güzel, tatlı ve lezzetli
olandır. Süt tuzluysa, bozulmuş ve kötü kokuluysa,
çocuğa kesinlikle içirilmemelidir.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās’a göre süt ya tırnak üzerine sağılarak
ya da bir cam kaba sağılıp, bir gece bırakılarak test
edilmelidir. Bu iki yöntemin bazen birinin bazen
de her ikisinin ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın öncüllerinin
yazılarında bulunduğu görülmektedir. Soranus’un
sütün test edilmesi için verdiği bilgiye göre, bir
parmak tırnağı üzerine ya da bir defneyaprağı ya
da benzer pürüzsüzlükte bir şey üzerine bir damla
damlatıldığında orta derecede yoğun olan sütün
yavaşça yayılacağını, sallandığında da bulunduğu
aynı şekli koruyacağını bildirmektedir. Hemen akan
süt sulu, bal gibi bir arada duran ve hareketsiz
kalan süt ise yoğundur.27 Oribasius ve Paulus ise
ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın andığı her iki yöntemi de
eserlerinde vermişlerdir.28,29 Onların verdiği bilgiye
göre süt başparmağın tırnağı üzerine damlatılarak
ve tırnak döndürülerek sütün akışı güneş ışığında
incelenmelidir. Çok hızlı ya da yavaş akmayan süt
iyi süttür. İkinci yöntemde ise biraz süt cam bir kaba
konduktan ve içine bir miktar maya eklendikten
sonra, bunların ikisi parmaklar arasında sıkılmalı ve
koyulaşması beklenmelidir. Eğer peynirimsi kısım
az ise süt uygun değildir. Eğer fazla ise sindirim
zorluğu yapan süttür. En iyi süt her ikisini de
ortalama miktarda içerendir.28,29 ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın
verdiği yöntem Oribasius ve Paulus’un yönteminden
farklılık göstermektedir. ʿAlī b. el-ʿAbbās cam kaba
sağıldıktan sonra sütün içerisine maya katmamakta ve
yine bir gece kendi haline bırakarak sütün pıhtılaşan
ve incelen kısımlarını incelemektedir. Sonuçta iyi
süt peynirleşen ve incelen kısımları eşit olan süttür.
Rāzī de eserinde uygun olan sütün tırnak üzerine bir
damla sağıldığında ne akacak şekilde çok ince ne
de donmuş gibi çok yoğun olduğunu bildirmiştir.30
Galenus ise bu konuda De sanitate tuenda da bir
şey söylememiştir.26
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ʿAlī b. el-ʿAbbās çocuklara gelen hastalıklar
konusunda bilgi verdiği bölümde Hippokrates’in
Aforizmalar’ına atıfta bulunmakta, ondan sonra
da bu hastalıkları ele alarak, onların tedavisi ile
bunlar için kullanılacak ilaçlar hakkında bilgiler
vermektedir. Aforizmalar’ın üçüncü bölümünde yer
alan 24-29. aforizmalar çocuk hastalıklarıyla ilgilidir.
Hippokrates üçüncü bölümün 24. aforizmasında
yenidoğanlarda ve küçüklerde aft, kusma, öksürük,
uykusuzluk, uykuda korku, göbek iltihabı ve kulak
akıntıları; 25. aforizmasında diş çıkarmaya yakın,
özellikle köpek dişleri çıkarken, haddinden fazla
şişman ve bağırsakları da sıkı olan çocuklarda diş
etinde tahriş, humma, kasılma ve ishal görüldüğünü;
26. aforizmasında daha büyük çocuklarda bademcik
iltihabı, boyun omurunda eğrilme, astım, taş,
yuvarlak bağırsak kurdu, bağırsak solucanı, saplı
siğil, kulaklarda beze, boyunda beze ve daha başka
şişlikler ortaya çıktığını; 27. aforizmasında ise daha
büyük ve ergenliğe geçmek üzere olan çocuklarda
anılan hastalıkların yanı sıra kronik ateş ve burun
kanaması görüldüğünü bildirmektedir. 28. aforizmada
çocuklarda görülen bu hastalıkların genellikle ya
kırk günde, ya yedi ayda, ya yedi yılda, ya da
ergenliğe geçilirken kriz aşamasına geleceği haber
verilirken, eğer bu hastalıklar erkek çocuklar
ergenliğe girdiğinde, kız çocuklar ise adet görmeye
başladığında geçmezse o zaman kronikleşeceğini
söylemektedir. 29. aforizma gençlerde, yukarıda
sayılanlara ek olarak kan tükürme, birden gelişen
humma, sara ve diğer hastalıkların görülebileceği
üzerinde durmaktadır. 25 ʿAlī b. el-ʿAbbās’ın
eserindeki çocuk hastalıkları ile ilgili olarak
bildirdiği başlıklara göz atıldığında Soranus’un,27
Oribasius’un28 ve Aeginalı Paulus’un29 eserlerinde
yer alanlardan daha fazla sayıdaki durumları hastalık
olarak ele aldığı, ama bunların, Rāzī’nin35 çocuk
hastalıkları olarak ele aldığı durumlardan daha az
sayıda oldukları fark edilmektedir.
ʿAlī b. el-ʿAbbās çocukların iki yaşını tamamladığında
sütten kesilmeleri gerektiğini, ama bunun bir kerede
değil, emzirmenin her gün yavaş yavaş azaltılarak
yapılmasının uygun olduğunu bildirmektedir. Sütten
kesme ılık günlerde olmalı ne yazın sıcak günlerinde
ne de kışın soğukta olmalıdır. Yumuşak gıdalarla,
piliç etleriyle yapılmış isfidbāc ve zīrebāc suları
içine ufalanmış ekmekle, süt şeker ve badem yağıyla
yapılmış bisküvilerle yemeye içmeye alıştırılan
çocuğun gıdası yavaş yavaş artırılarak ona yetecek
miktar belirlenmelidir. Yine bu dönemde çocuğa
şarap içirilmemesi gerektiğini nedenleriyle birlikte
bildirmektedir. Galenus bebeğin ilk dişini çıkarana
kadar yalnız süt ile beslenmesi gerektiğini, sonra
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yavaş yavaş önce ekmek, sonra sebzeler, et ve
diğer şeyler gibi bebeklerin ağzına konmadan önce
öğütülen daha katı şeylere alıştırılması gerektiğini
söylemekte ve yine çocukların neden şarap
içmemesi gerektiğini ayrıntısıyla açıklamaktadır.26
Soranus çocukların sütten kesilmesi için en uygun
mevsimin ilkbahar olduğunu, sonbaharda ise sütten
kesmenin kötü olduğunu bildirmektedir. Çocuğun
şarap, su, soğuk ve sıcak şeyler içmekten ve yağlı
şeylerden uzak tutulmaması gerektiğini, çünkü
baştan başlayarak yararlı şeyler için bir alışkanlık
yaratmanın iyi olduğunu bildiren Soranus’un,27
özellikle bebeklerin şarap içmesi konusunda
Galenus’la ters düştüğü görülmektedir.26,27 Oribasius
ve Paulus ise çocuğun iki yıla kadar sütle beslenerek
büyütülebileceğini, sonrasında ise tahıldan yapılmış
yiyeceklere geçilebileceğini bildirmektedirler.28,29
Rāzī de çocuğun sütten kesilme zamanı geldiğinde,
emzirmenin yavaş yavaş azaltılmasını önermekte
ve sıcak mevsimde sütten kesilmemesi gerektiğini
bildirmektedir. Bu dönemde şeker, süt ve irmik
unundan yapılan bisküvinin çocuğa oynaması
ve emmesi için verilmesinin uygun olacağını
bildirmektedir.30
ʿAlī b. el-ʿAbbās emmeyi bırakmış olan çocukların
tedbirini ele aldığı bölümde çocuklara gıdanın günde
iki kez verilmesini, çok gıda verilmemesini ve
bulanık su içmekten men edilmesini önermektedir.
Yine çocukların şarap içmemesi gerektiği nedenleriyle
ele alınmaktadır. Çocuklar yemekten sonra ve sıcak
günlerde soğuk su içmekten yasaklanmalı, onlardan
kan alınmasına gerek duyulduğunda bunun hacamat
ile olması gerektiğinden bahsetmektedir. Yedi
yaşını geçen çocuklar egzersiz yapmalı, ılık suyla
yıkanmalı, soğuk suyla yıkanmamalıdır. On iki yaşına
gelen çocuğun eğitim ve öğrenime alınması ʿAlī b.
el-ʿAbbās’ın verdiği bilgiler arasındadır. Galenus saf
suyun çocuklar için yalnız lezzet açısından değil koku
olarak da en iyisi olduğunu bildirirken, bu sulardan
soğuk olduğunda sakınılması gerektiğini buyurmuş,
sıcak olduğunda kullanılmasını yasaklamadığını
söylemiştir.26 Galenus’a göre çocuk on dört yaşına
gelene kadar, büyümesi durmasın diye ne aşırı ne de
şiddetli bir egzersiz yapmalı, soğuk banyolar yerine
ılık banyolarda yıkanmalıdır. Bu yaşlarda çocuğun
zihninin şekillenmesine özellikle zihnin bezendiği iyi
alışkanlıklar ve ciddi disiplinlerle izin verilmelidir.
İkinci yedi yaştan üçüncü yedi yaşa kadar, eğer
çocuk mükemmelliğin doruğuna getirilmek ve onun
bir çeşit asker ya da bir güreşçi ya da başka bir
kuvvetli kişi olması istenirse, o zaman derin bilgi
ve bilgeliğe neden olan zihnin bu donanımları
daha az önemsenmelidir.27 Oribasius ve Paulus ise
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eserlerinde sütten kesilen bebeklerin yiyeceklerinin
hafif, egzersizlerinin nazik olması, çocukların altı
yedi yaşlarından sonra ılımlı yaratılışı olan hoca ve
okullara teslim edilmesi gerektiğini bildirmektedirler.
Yine şarabın yasaklanmış olması gerektiğini, on iki
yaşındaki oğlanların gramer ve geometri öğrenmeleri,
on dört yaşından yirmi bir yaşına kadar olanların
ise matematik öğrenmeleri ve felsefeye başlamaları
gerekliliği üzerinde durulmaktadır.28,29
Sonuç olarak ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin
çocukların sağlığı ve hastalıkları konusunda verdiği
bilgilerin bazı küçük farklılıklar göstermekle birlikte
öncüllerinin verdiği bilgilerle uyumlu olduğunu
söylemek olanaklı görünmektedir. Öte yandan bu
çalışmada ele alınan ve Antakyalı Stephanus’un
yapmış olduğu bölümün Latince çevirisinde, Arapça
metinde karşılaştığı tümce yapısına sadık kalmaya
çalıştığı, çoğu zaman söz dizimini bire bir takip
ettiği görülmektedir. Arapça metinden ayrıştığı
saptanan cümleler bulgular bölümünde dipnotlarda
belirtilmiştir. Yine Antakyalı Stephanus’un ʿAlī b.
el-ʿAbbās’ın Arapça metninde geçen birçok sözcüğü,
özellikle de bitki adlarını bazen olduğu gibi, bazen
de küçük değişikliklerle Latinceye uyarlaması, bu
sözcüklere karşılık olacak Latince sözcükler bulmada
güçlük çektiğini düşünmemize neden olmaktadır.
Örneğin orijinal metinde “yalanarak kullanılan
bir tür ilaç anlamında olan” 19 “laʿūḳ” sözcüğü
“laucum”, “çemen otu”23 anlamına gelen “ḫulbe”
sözcüğü “hulbe” ve “misk/amber karışımı benzeri
koku”23 anlamına gelen “ġāliya” sözcüğü ise “gallia”
biçiminde ve herhangi bir değişiklik yapılmadan,
doğrudan çekim ekleri eklenerek Latinceleştirilmiştir.
Bununla birlikte bazı sözcüklerin küçük değişikliklere
uğradığı da görülmektedir. Örneğin orijinal metinde
geçen ve “göz ve narin kısımlar için damla, banyo ya
da toz”19 anlamına gelen “şiyāf” sözcüğü “asiafum”,
“assiafum” ya da “siaphum” biçiminde Latinceye
uyarlanmıştır. “Kurşun oksit” 22 anlamına gelen
“murdāsenc” sözcüğü “mardasenegum/mardasegum/
mardasenegon”, “zamk ağacı, geven”23 anlamına
gelen “kesīrā” sözcüğü ise “quethira/quesira”
biçiminde küçük değişikliklerle Latinceye uyarlanan
sözcük örnekleridir. Burada verilen örnekler dışında
da Arapçadan Latinceye aktarılan çok sayıda sözcük
bulunmaktadır, ancak bu başka bir çalışmada ele
alınacaktır.
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