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SUMMARY: Acıduman A, Şems Ş. (Department of Medical History and Ethics,
Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). On pediatrics in
Kanun al-‘Ilac ve Shifa’ al-Amraz li-Kulli Mizac (Canon of Cure and Treatment of
Diseases for Each Temperament), the 16th century Turkish translation of Esmail
Jorjani’s famous work, Treasure of Khwarazm Shah. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi 2014; 57: 141-160.
Esmail Jorjani, who was one of the famous physicians in the golden age of
science and medicine in Islamic geography, included a chapter on pediatrics
in his Persian book, Treasure of Khwarazm Shah. The Treasure of Khwarazm
Shah was translated into Turkish by Abu al-Fazl Mehmed Defteri on behalf
of grand vizier Rüstem Pasha during the reign of Sultan Süleyman I, the
lawgiver. The aims of this study are to present and evaluate the chapters on
pediatrics in the above-mentioned work. A Turkish translated copy of Treasure
of Khwarazm Shah, which is preserved in the İstanbul Süleymaniye Manuscript
Library, Nuruosmaniye collection, No.: 3574 (34 Nk 3574), and a Persian copy
of Treasure of Khwarazm Shah, stored in Edirne Selimiye Manuscript Library,
No.: 4721 (22 Sel 4721), were examined in this study. The Turkish text
on pediatrics in the Nuruosmaniye collection, No.: 3574, was transliterated
into the contemporary Turkish alphabet, and this text was compared to the
Persian copy. A text was prepared in contemporary Turkish and presented in
the findings section of the article. The section on pediatrics in the Treasure
of Khwarazm Shah includes chapters on neonatal care, breastfeeding, choosing
a nursing mother, weaning, teething, pediatric diseases and their treatments,
and care of the child after weaning. The text on pediatrics in Treasure of
Khwarazm Shah by Jorjani has similarities as well as differences from that
contained in the Canon of Medicine by Avicenna. The main difference between
the two works is that they were written in different languages, despite being
written in the same geographic area. While Avicenna preferred Arabic, which
was the scientific language of his era, Jorjani chose Persian, which was the
native language of the region in which he lived.
Key words: Esmail Jorjani, Treasure of Khwarazm Shah, pediatrics, history of medicine.
ÖZET: İslâm coğrafyasında bilim ve tıbbın altın çağı olarak adlandırılan
dönemin (900-1100) ünlü hekimlerinden İsmâ‘îl Cürcânî Zahîre-i H’arezmşâhî
adlı Farsça eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bir bölüme yer
vermiştir. Zahîre-i H’ârezmşâhî ’nin Türkçe çevirisi Kanuni Sultan Süleyman
döneminde ve başvezir Rüstem Paşa adına Ebû’l-Fazl Mehmed Defterî
tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, adı geçen eserde yer alan çocuk
sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölümünü sunmak ve değerlendirmektedir. Bu
çalışma sırasında Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu No: 3574’de (34 Nk 3574) bulunan
Türkçe çeviri nüshası ile Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi No:
4721’de (22 Sel 4721) bulunan Farsça nüshası incelenmiştir. Nuruosmaniye
Koleksiyonu No: 3574 nüshasında bulunan çocuk sağlığı ve hastalıklarına ait
Türkçe metnin çağdaş Türkçe abeceye çevriyazısı yapılmış; bu metin eserin
Farsça nüshası ile karşılaştırılmış ve çağdaş Türkçe bir metin hazırlanarak
yazının bulgular kısmında sunulmuştur. Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin çocuk sağlığı
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ve hastalıkları hakkındaki bölümü yeni doğanın bakımı, bebeğin emzirilmesi,
bebek için sütanne seçimi, bebeğin sütten kesilmesi, diş çıkarması, çocuk
hastalıkları ve tedavileri ve sütten kestikten sonra çocuğun bakımı konularını
içermektedir. Cürcânî’nin Zahîre-i H’arezmşâhî’de çocuk sağlığı ve hastalıkları
konusunda yazdıkları İbn Sînâ’nın el-Kânûn fî’t-Tıbb’da yazdıkları arasında
benzerlikler görüldüğü gibi farklılıklar da bulunmaktadır. İki eser arasındaki
en temel farklılık, yazıldıkları coğrafya aynı olmakla birlikte, iki farklı dilde
kaleme alınmış olmalarıdır. İbn Sînâ eseri Kânûn’da dönemin bilim dili olan
Arapçayı tercih ederken, Cürcânî’nin ise Zahîre’de yaşadığı coğrafyanın yerel
dili olan Farsçayı tercih etmiştir.
Anahtar kelimeler: İsmail Cürcani, Zahire-i Harezmşahi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları,
tıp tarihi.

Tıp tarihinin hemen her döneminde farklı
hekimler tarafından yazılan genel tıp eserlerinde
çocuk sağlığı ve hastalıkları konusuna yer
verildiği gibi, bu konuda müstakil eserler de
yazıldığı görülmektedir. İslâm coğrafyasında
bilim ve tıbbın altın çağı olarak adlandırılan
dönemin (900-1100) önemli hekimlerinden
Râzî’nin (865-925) çocuk hastalıkları konusunda
Risâle fî Tıbbi’l-Etfâl isimli ayrı bir risale yazdığı
ve bunun Latinceye çevrildiği bilinmektedir.1,2
Yine bu dönemin bir başka önemli hekimi
İbn Sînâ’nın (980-1037) el-Kânûn fî’t-Tıbb adlı
ünlü eserinin birinci kitabında çocuk sağlığı ve
hastalıkları konusunda ayrı bir bölüm yazdığı
görülmektedir. 3-10 Bu dönemde Cürcânî de
Zahîre-i H’arezmşâhî adlı eserinde çocuk sağlığı
ve hastalıkları konusunda bir bölüme yer
ayırmıştır.
Cürcânî ve Zahîre-i H’arezmşâhî
Emîr Seyyid İmam Zeynü’d-dîn İsmâ‘îl
ibn Hasen ibn Muhammed ibn Mahmûd
ibn Ahmed Hüseynî Cürcânî (1042-1137)
Cürcan’da doğmuştur. Tıbbı Cürcan’da öğrenen
İsmâ‘îl Cürcânî Nişabur’da bir süre bulunmuş
ve burada ‘Abdu’r-rahman ibn ‘Ali ibn Ebî
Sâdık’tan (995-1077) eğitim almıştır. 11-13
Nişâbûr’da Ahmed ibn Fârûk’un öğrencisi de
olan Cürcânî, Ebû’l-Kâsım Kaşirî’den de İslâm
felsefesi üzerine eğitim görmüştür. Nişâbûr’dan
ayrıldıktan sonra Merv’e giden İsmâ‘il Cürcânî,
1110 yılında da Merv’den ayrılarak H’ârezm’e
Kutbü’d-din Muhammed’in (s. 1096-1128)
yanına gitmiştir. 12,13 Aynı yıl ünlü eseri
Zahîre’yi tamamlayan ve onu Zahîre-i H’ârezmşâhî
(H’ârezmşah’ın Hazinesi) olarak adlandıran
Cürcânî, daha sonra Zahîre-i H’ârezmşâhî’yi iki
küçük-kitap şeklinde özetlemiş ve Huffey ‘Alâ’î
adını vererek şehzade Atsız’a ithaf etmiştir.12

Cürcânî, 1127 yılında Muhammed Kutbü’ddîn Şâh’ın ölümü ile ‘Alâü’d-devle Atsız ibn
Kutbü’d-dîn Muhammed, H’ârezmşâh II’nin
(s. 1128-1157) hizmetine girmiştir. Cürcânî,
H’ârezm’de yıllarca yaşadıktan sonra Selçuklu
Sultanı Sencer’in başkenti Merv’e gitmiş ve
1137 yılında vefat etmiştir.12,13
Cürcânî, ‘Alâü’d-devle Atsız’ın isteğiyle Zahîre-i
H’ârezmşâhî’nin Huffey ‘Alâ’î’den daha ayrıntılı bir
özetini el-Agrâzü’t-Tıbbiyye ve’l Mebâhisü’l-‘Alâ’iyye
adıyla yazmıştır.12,14 Cürcânî’nin diğer eserleri
arasında er-Risâletü’l-Münebbihe, Zübtedü’t-Tıbb,
el-Ecvibetü’t-Tıbbiyye, et-Tezkiretü’l-Eşrefiyye fî’sSınâ‘ati’t-Tıbbiyye ve Yâdigâr bulunmaktadır.14
Nizâmî-i Arûzî Çehâr Makâle adlı eserinde XII.
yüzyılda hekim olmak ve tıbbı izlemek için
okunması gereken eserler arasında Cürcânî’nin
Zahîre-i H’ârezmşâhî adlı eserini Râzî’nin Hâvî’si,
‘Alî bin ‘Abbâs’ın Kâmilu’s-Sınâ‘a’sı ve İbn Sînâ’nın
Kânûn’u gibi kitaplarla birlikte saymaktadır.15
Ortaçağ İslâm coğrafyasında dönemin “lingua
franca”sı Arapça iken, Cürcânî bu geleneği
değiştirerek, tıbbî konularda Farsça yazmayı ve
Farsça terminoloji kullanmayı tercih etmiştir.16
Zahîre-i H’ârezmşâhî, Farsça yazılmış en eski
tıbbî ansiklopedi olarak kabul edilmektedir.13,14
Şerefeddin Sabuncuğlu (1383-1468’den sonra)
Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin Akrabâdîn adlı 31
bölümlük son kısmını Türkçeye tercüme
etmiş ve iki bölüm ekleyerek, 33 bölüm olarak
hazırlamıştır.17 Urduca,13 İbranice ve Türkçeye
çevrilen Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin 12,13 Türkçe
çevirisi Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc
adıyla18 Kanuni Sultan Süleyman döneminde ve
başvezir Rüstem Paşa adına İdris-i Bidlisî’nin
oğlu Ebû’l-Fazl Mehmed Defterî (ö. 1564)
tarafından yapılmıştır. 18,19 Avrupa dillerine
çevirisi bulunmayan12 Zahîre-i H’ârezmşâhî 10
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kitaptan oluşmaktadır.13,19,20
Gereç ve Yöntem
Bu çalışma sırasında Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin
İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi,
Nuruosmaniye Koleksiyonu No: 3574’de (34 Nk
3574) bulunan Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz liKülli Mizâc adlı Türkçe çeviri nüshası21 (Şekil 1)
ile Edirne Selimiye Yazma eser Kütüphanesi No:
4721’de (22 Sel 4721) bulunan Farsça nüshası22
(Şekil 2) incelenmiştir. Çocuk sağlığı ve
hastalıklarına ait bölüm Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin
3. Kitabının 2. Kısmının 5. makalesi olarak
düzenlenmiş olup, Nuruosmaniye Koleksiyonu
No: 3574 nüshasında bulunan çocuk sağlığı
ve hastalıklarına ait Türkçe metnin (Şekil 3),
çağdaş Türkçe abeceye çevriyazısı yapılmış
[Ek-1]; çevriyazısı yapılan bu metin eserin
Farsça nüshası (Şekil 4) ile karşılaştırılmış ve
çağdaş Türkçe bir metin hazırlanarak yazının
bulgular kısmında sunulmuştur. On altıncı
yüzyıla ait Türkçe çeviri metinde yer almayan,
ama Farsça metinde bulunan bazı sözcükler ya
da cümleler, Farsçadan çevrilerek ilgili yerlerde
ve […] içerisinde yazınının bulgular kısmında
sunulan metne eklenmiştir. Türkçe çeviri
metinle Farsça metin arasındaki bazı farklılıklar
da hazırlanan ve sunulan metinde, dipnotlarla
bildirilmiştir. Metinde yer alan ve ilaç olarak
kullanılan bitkiler, hayvansal maddeler ile
bazı ağırlık ölçülerinin karşılıklarını gösteren
bir tablo hazırlanmış olup yazının ekinde
[Ek-2] verilmiştir. Bu tablo hazırlanırken
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve
Yeni Harflerle),23 A Turkish English Lexicon24 ve
İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü 25 kullanılmıştır.
Metin hazırlanırken bu isimlerin ilk kez geçtiği
yerlerde (…) içerisinde Türkçe karşılıkları
verilmiş, daha sonra bu Türkçe karşılıklar
kullanılmıştır. Türkçe karşılıkları olmayan
isimler ise metinde olduğu gibi bırakılmıştır.
Bulgular
[Üçüncü kitabın ikinci kısmından] beşinci makale:
Çocukların terbiyesinin tedbiri beyanındadır ve
bu makale sekiz bölümdür.
Birinci bölüm: Çocukların göbeğini kesmenin
ve yıkamanın ve ovmanın ve uyutmanın tedbiri
beyanındadır.
Çocuk anasından ayrıldığında hemen dört parmak
miktarı göbeğinden yukarı kessinler ve göbeğini
bir güzel bükülmüş yumuşak yün ipliğiyle ortasını
bağlasınlar, iyi bağlasınlar ki ağrımasın. Bir bezi
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zeytinyağıyla yağlasınlar, onun göbeği üzerine
koysunlar. Derler ki zerd-çûbe (zerdeçal), demü’lahaveyn (kardeşkanı), enzerût, kemmûn (kimyon),
uşne ve mûrd (mersin ağacı), her birisinden eşit
dövsünler ve çocuğun göbeği üzerine saçsınlar. Ne
hava, ne [de] sert, zararlı olmayan her hangi bir
nesne, o çocuğa dokunan her şey ona kaba gelir ve
havadan soğukluk bulur, onun için, derisi sert olsun,
elbiseler ve hırka ona kabalık etmesin diye, önce onun
tedbirini almak gerekir. Tedbirin en iyisi bu şekilde
olur: Onu hemen bedeninin derisinin hoşlanacağı
sıcaklıkta olan bir ince tuzlu suyla yıkasınlar ve o
suyun gözüne, yüzüne, [kulağına, burnuna] ve ağzına
erişmesine izin vermesinler. Eğer bu tuzlu su içine
azıcık şâdene, summâk (sumak), kust ve hulbe, hepsini
ya da hangisi kolay bulunursa pişirmiş olsunlar, çok
iyidir. Onun arkasından ılık tatlı ve tuzsuz suyla
yıkasınlar. Eğer onun derisi çok bulaşmış olursa ve
o yıkamakla temiz olmazsa yine bir defa daha bu
tuzlu suyla yıkasınlar. Soğuk havadan korusunlar.
Her gün onun yüzünü yavaş bir şekilde temizlesinler.
Elini, ayağını ve onun eklemlerini kımıldatsınlar ve
çeksinler. Her gün eklemlerde ve boynunun etrafında
ve uyluğunun dibinde mersin ağacı ve olmuş kızıl gül
saçsınlar. Açılsın diye küçük parmakla onun makatına
uyartı versinler. Eğer gaita varsa gidersinler. Onu
sarmayı diledikleri her zaman, onun uzuvlarının her
birini gerekli olan o şekilde, yavaşça doğrultsunlar.
Gözünü ipekle silsinler. Eğer çişi varsa, dışarı çıksın
diye, onun mesanesi üzerine parmak koysunlar. Onu
çok aydınlık olmayan bir evde yatırsınlar. Her sabah,
akşam verdikleri sütün sindirilmiş olduğunu bilirlerse,
onu tatlı ılık suyla yıkasınlar. Ondan sonra yağla
yağlasınlar. Erkeği dört aya kadar taze yağla ve dişiyi
iki aya kadar benefşe (menekşe) yağıyla yağlasınlar.
Uyuttukları her zaman onun beşiğini yavaş bir şekilde
sallasınlar ve uyusun diye iyi ezgi sedasıyla seslensinler.
[O hoş sesten şaşılacak şekilde mutlu olurlar].
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden ikinci bölüm: Emzirmenin ve süt
vermenin tedbirindedir.
Eğer ananın sütünün bozulmuş olması sebep değilse,
hiç kimsenin sütü ana sütünden daha faydalı
değildir, ama bir hafta ya daha fazla, ana, doğurma
zahmetinden ve sıkıntının doğduğu o kötü mizaçtan
huzur bulsun. Eğer bir başka kişi emzirirse doğru
olur ve ona o güne kadar süt vermesi gereklidir. Her
gün kendisinin sütünü sağsın ve döksün. Bir günde
iki defa ya da üç defa emzirsinler. Derece derece süt
içmeye başlasın diye önce azıcık azıcık versinler. Süt
vermezden önce bir damla bal ya da gül suyunu onun
ağzına damlatsınlar, özellikle sabah ve özellikle ilk
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Şekil 1. Zahîre-i H’arezmşâhî’’nin Türkçe çevirisi Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc’ın başlangıç sayfaları [İsmâ‘îl
Cürcânî. Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc (Zahîre-i H’arezmşâhî’nin Türkçe çevirisi, çeviren: Ebû’l-Fazl
Mehmed Defterî). İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, No: 3574 (34 Nk 3574)
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda bulunan ve anabilim dalına Prof. Dr. Feridun
Nafiz Uzluk tarafından kazandırılan fotoğraf baskıdan)].

defada ve bir kerede. Birinci günde yumuşak şekeri
şîr-i revgan (susamyağı) ile vermelerini söylediler. Süt
verdikleri her zaman önce iki üç defa meme ucunu
ovsunlar ve sütü dışarı çıkarsınlar. Ondan sonra meme
ucunu çocuğun ağzına soksunlar, özellikle sabah ve
özellikle süt iyi olmadığında ve başka sütanne ile
girmediğinde. Emme kuvvetinden genzi ve boğazı ağrılı
olmasın, ona süt emmesinde yardımı olsun diye memeyi
azıcık azıcık sıksınlar. Azıcık ağlamadan önce zaman
zaman emzirseler yararlıdır. Tam uyumuş olduğu ve
sütün sindirilmiş olduğu her zaman beşiğini bir miktar
sallasınlar. Ondan sonra beşikten dışarı çıkarsınlar,
[yarı sıcak hoş suyla] yıkasınlar, yağ sürsünler, yine
beşiğe koysunlar ve emzirsinler.1 Bir defa daha beşiğini
bir miktar sallasınlar [ve yumuşak, hoş ve yavaş ninni
söylesinler ki bu ninni çocuklar için şaşılacak şekilde
hoş ve faydalıdır]. Ama birinci sallamanın, jimnastik
yerine ve fazlalar onun bedeninden giderilsin diye
sonrakinden daha kuvvetli, ikinci sallamanın daha
yavaş ve daha az olması gerekir. İki yıldan fazla
emzirmesinler.
1

“emzirsinler” Farsça metinde yok.

Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden üçüncü bölüm: Sütanne seçmenin
beyanındadır.
Sütannenin yaşı yirmi beş yıl ile otuz beş yıl arası
olmalıdır. Rengi iyi, göğsü geniş, akıllı, huyu iyi,
şişmanlıkta ve zayıflıkta orta olmalıdır. Onun
şişmanlığı etten olmalıdır, yağdan olmamalıdır.
Memeleri büyüklük ve küçüklükte, yumuşaklık
ve sertlikte orta olmalıdır. Onun doğurmasından
sütanneliğine kadar kırk gün ya da iki ay geçmesi
gerekir. Onun çocuğu erkek olmalıdır ve çocuğu
düşük olmamalıdır. Sütü hoş kokulu, hoş tatlı ve ak
olmalıdır. Sütün kıvamı orta olmalıdır, şöyle ki onun
bir damlası tırnak üzerine durmalıdır, ne çok yoğun
olmalı ve ne çok ince olmalıdır. Cinsel ilişki hareketi
nedeniyle o sütün mayası rahme meylettiği, süt bozuk
ve karışık olduğu için sütannelik zamanında cinsel
ilişkiden uzak olması gerekir. Eğer hamile olursa,
başka sütanne tedbirini almak gerekir.
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden dördüncü bölüm: Sütannenin
sütünün iyiliği, yararsızlığı, azlığı ve çokluğu
ve sütannenin tedbiri beyanındadır.
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Sütanne sabah tatlı suyla yıkansın. Eğer banyoya
girerse daha iyidir. Banyodan çıktığı gibi elini, ayağını,
sırt ve göğsünü mutedil olarak ovsun. Onun yemeği,
ondan iyi kan ortaya çıkacak bir yemek olmalıdır.
Kaldı ki eğer onun sütü yoğun olursa, onun için pûdene
(yarpuz) ve sa‘terden (zater) buzûrî sikencübîn (ballı
sirke) hazırlasınlar. Her sabah ondan bir şerbet içsin.
Bir kaç günde bir miktar tuzlu balığı azıcık turpla
yesin. Eğer şibitt (dereotu) suyuyla ve ballı sirke ile
kusabilirse kussun. Eğer sütannenin mizacı sıcak olursa
sade ballı sirke [şerbeti] yesin. İnce şarap yararlıdır.
Eğer ballı sirke ve şarabı birbirine karıştırılmış içerse
doğrudur. Eğer süt ince olursa, buzağı etiyle herîse,
sütle pişmiş olan pirinç ya da buğday ve tatlı şarap2
gibi kaba gıdalar yesin. Eğer sütü az olursa, mizacı
sıcak olursa soğuk ve yaş gıdalar yesin. Eğer mizacı
soğuk olursa nohut suyu yesin. Kalye-i âb-gâme sütü
artıran bir hasvdır: Buğday keşki (keşkek) ve arpa
keşkeği her birinden yarımşar dirhem, bir dirhem
bâdyân tohumu ile üç dirhem ak haşhaş. Taze sütle
pişirsinler. Eğer değirmende tutulmuş, dövülmüş
küncüdü (susam) şarap içerisinde yıkasınlar ve
sıksınlar, o şarabı içerse sütünü artırır. Eğer bir
vakıyye miktarı inek yağını şarapla karıştırırlarsa ve
içerse, bu işi yapar. Havuç tohumu, bâdyân tohumu,
dereotu ve küzber 3 de bu işte iyidir. Eğer sütün
kokusu hoşa gitmezse, reyhânî şarap içsin. İran’da
ekilen zerdali, kenger ve ter kokusunu güzel yapan
her nesne, ağız kokusu için bu işte yeterlidir [ve bu
bâbda nûş-dârû macunu faydalıdır] ve akrabadinde
anılmış olsa gerekir. Eğer sütü çok olan bir kadın
olursa ve önlenmesini isterse, buğday unu ve bakla
ununu gül yağıyla ve gül suyuyla yoğursunlar ve meme
üzerine yakı etsinler. Mürdâ-sengi (kurşun oksit) gül
yağıyla ezsinler ve sürsünler. Eğer çok ateşli olursa,
ispagûl luabıyla sürsünler. Kuzu paçasını mercimek
ile ve azıcık kimyonla pişirseler ve yese, sütü önler.
Bu merhemlerden bir nesne kullanılması gereken her
zaman, orada kapanmasın ve yara olmasın diye, önce
memesini sütten boşaltsın. Kimyon ve sedâb (sedefotu)
sütü alıkoyar.
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden beşinci bölüm: Çocuğu sütten
vazgeçirmenin tedbiri beyanındadır.
Yaz mevsiminde oğlanı sütten kesmek uygunsuzdur,
meğer bir zorunlu nedenle. Eğer kesilecek olursa
her saat hıyar suyu, kabak suyu, hurfa suyu ve
susuzluğu yatıştıran o nesneleri vermeli. Bu önemli
(şey) için zamanların en iyisi bahar mevsimidir,
sonra sonbahar ya da kış mevsimi. Azar azar sütten
vazgeçirmek gerekir. Önce hasvları sütle karıştırıp
Farsça metinde “tatlı şarap” yok.
3 Farsça metinde “cezr”
2

ve süt serîdini (tirit) onun üzerine, yarı pişmiş
yumurtayı4 sütle karıştırıp versinler. Sonra sütten
kessinler. Bu nesnelerle döndürsünler. Turâc göğsüyle
ve tavuk pilicinin göğsüyle azar azar gıdalara katarak
alıştırsınlar.
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden altıncı bölüm: Diş çıkmasının
tedavisinde ve onun tedbiri beyanındadır.
Dişler çıkmaya başlayınca, dişlerin maddesi çözülerek
sarf olmasın diye, çok çiğnemek gereken nesneleri
vermesinler. Diş kökünün eti üzerine, yumuşasın ve
diş kolaylıkla çıksın diye, tâvus5 beyni ya da tavuk
yağını sürmek gerekir. Menekşe yağını ılık suyla
karıştırsınlar, baş ve boynunu onunla yağlasınlar.
Zaman zaman bir damla yarı sıcak menekşe yağından
onun kulağına damlatsınlar. Diş çıktığı zaman ishal,
göz ağrısı, kulak kaşınması, dişlerin kökünün etinin
şişliği ve boğaz şişliği ortaya çıkar ve her birinin
tedavisi sonraki bölümde bildirilmiştir.
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden yedinci bölüm: Çocuklarda olan
hastalıkların tedavisi beyanındadır.
Çocuklarda ortaya çıkan her hastalıkta önce sütannenin
durumuna ve sütünün durumuna [iyi] baksınlar. Eğer
onun sebebi sütannenin durumu ve sütün yararsızlığı
olursa önce onun tedbirini alsınlar. Ondan sonra
çocuğun tedavisiyle uğraşsınlar. Hipokrat Fusûl
(Aforizmalar) kitabında söyler, diş kökünün etinin
şişi üzerine yavaşça parmak koysunlar ve menekşe
yağı ya da zeytinyağı ya da bâbûne (papatya) yağı
ya da dereotu yağını bal ile birbirine karıştırsınlar
ve sürsünler. İshal: Her ne zaman diş çıktığında ishal
ortaya çıkarsa ve eğer haddini aşarsa tedaviyle
uğraşmak gerekir. Kimyon, anîsûn (anason) ve kerefs
(kereviz) tohumunu bir kadeh içerisinde ısıtsınlar ve
onun karnı üstüne koysunlar ya da soyulmuş darıyı
sirke ile pişirsinler ve onun karnı üzerine yakı etsinler.
Kimyon ve kızıl gülü dövsünler ve sirke ile yoğursunlar
ve sürsünler. Eğer gerek olursa yarım dâng ya da bir
dâng miktarı tavşanın peynir mayasını6 [ki Arapçada
enfeha derler] soğuk suda eritsinler ve versinler. Süt
onun midesinde peynir mayasının kuvvetiyle
bağlanacağı için bir gün süt vermesinler. Süt yerine
yarı pişmiş yumurta versinler. Eğer pisteden (fıstık)
ya da [badem içinden] ya da ekmeğin içinden hasv
yaparlarsa doğru olur. Kabızlık için: Her ne zaman
onun tabiatı [kuru ve] sertse sığır ödünü göbeği
üzerine sürsünler. Sıcak suyu yağla karıştırıp karnına
yavaşça sürsünler. Şekerden ve tuzdan fitiller
koysunlar. Bu konuda sıçanın tersi yeterli fitildir.
Farsça metinde “yarı-pişmiş tavuk hayası”
Farsça metinde “tavşan”
6 Farsça metinde “tavşan mayasının sütü”
4
5
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Spazm/Konvulsiyon: Çoğunlukla şişman çocuklarda
olur, özellikle tabiatı kuru olursa. Diş çıkacak
zamanda da olur. Onun organlarını, eklemlerini sûsen
yağıyla ya da dereotu yağıyla yarı sıcak yağlasınlar
ve tabiatı yumuşatmanın tedbirini yapsınlar. Eğer
kuruluktan olduğu sanılırsa ılık menekşe yağını başına
sürsünler, onun organlarını yağlasınlar. Öksürük ve
nezle: Sıcak suyu onun başına çok döksünler. Kesîrâ,
ayva çekirdeği ve badem içini dövsünler ve cülâbla
(gül suyu) yoğursunlar, azıcık azıcık versinler. Eğer
nemli olursa, kussun diye yavaşça parmağı dilinin
köküne yapıştırsınlar. Seste hırıltı: Keten tohumunu
değirmende dövsünler ve bal ile yoğursunlar. Azıcık
azıcık versinler. Yarı sıcak ballı suyu damla damla
onun ağzına damlatsınlar. İki kulağının dibini
zeytinyağıyla yağlasınlar. Kusması için uğraşsınlar.
Aksırık: Kuru bâdrûcu ezsinler ve onun burnuna
üflesinler [iyidir]. Ağızda kabarcıklar olmak: Bu
üç çeşit olur: Kızıl, ak ve siyah. Ama eğer kızıl olursa
menekşe, kızıl gül, [kuru kişniş] ki sûde 7 yani
dövülmüş olsun, yeterli olur. Eğer sumak, kızıl gül
ve kuru kişniş her birinden bir parça, za‘ferân (safran)
yarım parça, gül yağı ve saf mumdan yapılmış olan
dövülmüş ve elenmiş8 mum-revgan (mum yağı) içinde
yoğursunlar ve sürsünler. Eğer şarapla harbakı 9
(çöpleme) yıkarlar ve azıcık ona verirlerse yararı
vardır. Gûre (koruk) şarabı çok yararlıdır. Mercimek
unu, tabâşîr ve kebap yapılmış kuru kişniş ve azıcık
kâfuru onun ağzına serpsinler. Süt vermesinler. Süt
yerine keşk-âb ve badem yağından bir hasv versinler.
Eğer ak olursa âb-gâme ile yıkasınlar. Ballı su da çok
uygundur ya da gül-nâr, nar kabı, sumak ve zerdeçal
[her birinden altı dirhem ağırlığında, mâzû (mazı)
dört dirhem ağırlığında, şebb-i Yemânî (Yemen şapı)
iki dirhem ağırlığında] hepsini ezsinler ve serpsinler.
Salya onun ağzından gitsin ve boğazına ilaç inmesin
diye, çocuğu el üstünde başını önüne tutsunlar. Eğer
mazı ve kızıl gül her birinden bir parça, safran yarım
parça, mum yağı ile yoğururlar ve sürerlerse, yararlıdır.
Eğer mum yağının yerine bal yaparlarsa doğrudur.
Eğer siyah olursa kurtuluş az olur. Ölüm korkusu
varsa onu ‘inebü’s-sa‘leb (tilki üzümü) suyuyla ve
yaş kişniş suyuyla mum yağı ile merhem gibi olana
kadar havan içerisinde ezsinler ve sürsünler. Eğer bu
yaralar dil ve diş kökünde olursa tuzlu balığı yaksınlar
ve onun külünü serpsinler. Kulaktan irin ve pislik
sürülmek: Azıcık Yemen şapı ya da safran ya da
natrûn tutsunlar, üzüm şarabıyla ve bal ile
karıştırsınlar ve yoğursunlar. Yünden bir fitili onunla
ıslatsınlar ve [yarı sıcak yapıp] kulak içerisine
koysunlar [ve eğer Yemen şapını sadece ‘afs şarabı ile
7
8
9

Farsça metinde yok.
Farsça metinde “pişirilmiş”
Farsça metinde “hartût”
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Şekil 2. Zahîre-i H’arezmşâhî’’nin Edirne, Selimiye Yazma
Eser Kütüphanesi No: 4721’de bulunan (22 Sel 4721)
nüshasının kapak sayfası [Seyyid İsmâ‘îl b. Hüseyn
Cürcânî. Zahîre-i H’arezmşâhî. Edirne: Selimiye Yazma Eser
Kütüphanesi No: 4721 (22 Sel 4721) (Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda bulunan
ve anabilim dalına Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından
kazandırılan fotoğraf baskıdan)].

yani o şarap ki yaranın ağzını büzer, ezsinler ve
bununla fitili ıslatsınlar ve kulağının içine koysunlar]
yararlı olur. Eğer rutubet geldiğinden kulak
ağrırsa: Beyaz göz damlasını kadınların sütüyle
ezsinler ve içerisine damlatsınlar. Bu göz damlası
Tedaviler kitabında göz ağrısı tedavisinde bildirilmiştir.
Yarı sıcak gül yağını kulağa damlatmak yararlıdır.
Eğer ağrı yellerden olursa: huzaz,10 zater, mür,
ebhel, kaya tuzu yağ içerisinde kaynatsınlar ve
damlatsınlar, [yararlıdır]. Menenjit: Bu bir hastalıktır,
buna hûşâ derler. O beynin örtüsünde ortaya çıkan
sıcak bir şiştir. Bu hastalığın belirtisi budur ki beynin
yeri aşağı oturmuş gibi olur. Ağrı göze ve boğaza
iner. Göz ve bütün beden sararır. Hıyâr ve tilki üzümü
ile yaş kabak yontsunlar, baklatü’l-hımka (semizotu)
suyu, yaş kişniş suyu, gül yağı ve birkaç damla sirkeyi
birbirine karıştırsınlar ve onun başına koysunlar. Eğer
bu nesneleri bulamazlarsa tavuk yumurtasının akını
10

Farsça metinde “hımmıs”
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Şekil 3. Zahîre-i H’arezmşâhî’’nin Türkçe çevirisi Kânûn el-‘İlâc
ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc’da çocuk sağlığı ve hastalıkları
üzerine olan bölümün başlangıç sayfası [İsmâ‘îl Cürcânî.
Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc (Zahîre-i
H’arezmşâhî’nin Türkçe çevirisi, çeviren: Ebû’l-Fazl
Mehmed Defterî). İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu, No: 3574 (34
Nk 3574) (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi
ve Etik Anabilim Dalı’nda bulunan ve anabilim dalına
Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından kazandırılan
fotoğraf baskıdan)].

gül yağıyla karıştırsınlar ve yakı etsinler, [yararlıdır].
Gözde ak olması: Tilki üzümü suyunu içine sürsünler.
Göz evinin kalkması: Huzazı sütle ezsinler ve gözün
arkasına sürsünler. Papatyayı suda kaynatsınlar, onun
başını ve gözünü onunla yıkasınlar. Göz kapağının
kalınlığı: Bir hastalıktır ki göz kapaklarının kenarı
kalın olur. Yine tilki üzümü suyunu sürsünler, iyi olur.
Karın burulmak: Ilık11 su ve zeytinyağını azıcık
tuzla karıştırsınlar, sığır mesanesine koysunlar ve
onun karnı üzerine koysunlar. Göbeğin dışarı
kalkması: Nân-h’ah dövsünler ve yumurtanın akıyla
yoğursunlar ve sürsünler. Göbek şişi: Kurşun oksit,
isfîdâc (üstübeç), huzaz ve mâmîsâ şiyâfını yaş kişniş
suyuyla ezsinler ve sürsünler. Karın kurdu: Eğer kurt
uzun olursa onun karnına efsentîn-i rumi, biringi
kâbulî, sığır ödü ve hanzal şahmından bir yakı
11

Farsça metinde “sıcak”

Şekil 4. Zahîre-i H’arezmşâhî’’nin Edirne, Selimiye Yazma
Eser Kütüphanesi No: 4721’de bulunan (22 Sel 4721)
nüshasında çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine olan
bölümün başlangıç sayfası [Seyyid İsmâ‘îl b. Hüseyn
Cürcânî. Zahîre-i H’arezmşâhî. Edirne: Selimiye Yazma Eser
Kütüphanesi No: 4721 (22 Sel 4721) (Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda bulunan
ve anabilim dalına Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından
kazandırılan fotoğraf baskıdan)].

yapsınlar. Eğer azıcık şîhi (pelin) hurmayla ve
Hindistan cevizi versinler uygundur.12 Eğer pelin
suyunu sütle karıştırırlar ve verirlerse, uygundur. Eğer
kurt ufak olursa şeftali [ki Arapçada hûh derler]
yaprağını ve çekirdeğinin içini dövsünler, fitiller
hazırlasınlar, siyah neft ile yağlasınlar ve koysunlar.
Makatın dışarı çıkması: Mazı, nar kabuğu, mürd,
gül-nâr ve Yemen şapını suda kaynatsınlar ve çocuğu
o su içinde oturtsunlar, [yararlıdır]. Soğuktan [olan]
dizanteri: Kimyonu dövsünler, eski inek yağıyla
yoğursunlar, soğuk su içinde eritsinler ve versinler.
Bir tane bütün sarımsağı fitil yapsınlar. Çocukların
yeli: Zater, kunduz hayası ve kimyonu birlikte
dövsünler ve bir habbe miktarında versinler. Mide
zayıflığı: Meybe şarabı versinler ya da ayva suyunu
bir miktar karanfil ve azıcık şeker[le versinler].
Hıçkırık: Bir habbe ağırlığında kunduz hayasını
tamamen eritsinler ve versinler. Dizanterinin tedavisi
12

Farsça metinde bu cümle yok.
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ki bildirildi, yararı vardır. Kusmak: Fıstığın sert
kabuğunun üstündeki kabını ezsinler ve elma ya da
ayva suyunda versinler. Eğer yarım dâng elenmiş
karanfili [elma ya da] ayva suyuyla verirlerse yararı
vardır. Yarpuz şarabı ve nar şarabı yararlıdır. Eğer
gerek olursa şekerden, sandal, kızıl gül, ham ‘ûd ve
akâkiyâdan yakı hazırlasınlar ve onun midesi üzerine
koysunlar. Eğer kusma balgam[î] olursa azıcık yabani
yarpuzu nane şarabı içinde versinler. Uykusuzluk:
Azıcık ak haşhaş ve onun tohumunu 13 ve marul
tohumunu şekerle dövsünler ve versinler.14 Kabak yağı
ya da menekşe yağını burnu üstüne sürsünler.15 Marul
yağının da bu konuda yararı vardır. Sütanneye bu
nesnelerden versinler ve maruldan kalye yapsınlar.
Uykuda korkmak: Sütanneye yumuşak gıdalar
versinler. Çocuğa süt verdikten sonra, bir miktar onun
midesinin ağzından aşağı inene kadar, bir saat uyanık
tutsunlar. Ondan sonra uyutsunlar. Sabah bir parmak
balı azıcık kimyonla ve zaterle onun ağzına koysunlar.
Sütannenin de gıdasına zater, kimyon ve merzengûş
(mercanköşk) katsınlar. Çocuğa gıyâsî�macunu ve
mâ’-i asfer-i selîmi azıcık versinler. Yaralar ve
sivilceler: Mürd, kızıl gül ve ılgın dallarını küçük16
yaprağıyla, suda kaynatsınlar ve o durumları onunla
yıkasınlar. Önce yara olur. Kurşun oksit, üstübeç ve
gül yağını ezsinler ve sürsünler. Sarılık: [Menekşe],
nilüfer, arpa keşki ve kabağı suda kaynatsınlar. Onu
o su içerisine oturtsunlar ve onunla yıkasınlar. Yağı
ondan uzak tutsunlar. Sütanneye helîle pişmişi [yani
sarı helîle pişmişi; akrâbâdînde bu pişmişten
bahsedilmiştir] versinler. Çocuğa nar suyu ve keşk-âb
versinler. [Sütanneye fazla tuzlu olmayan yumuşak
yemekler versinler; tuzlu ve kötü yemeklerden perhiz
eylesinler. Fakat sıcak kötü mizaç ki çocuklarda ortaya
çıkar, bu konuda sütannenin mizacına tedbir almak
gerekir]. Hıyar suyu, hurfa tohumu suyunu tabâşîrle
versinler. Eğer gerek olursa kâfur yapsınlar. Bîd (söğüt
ağacı) suyunu, hurfa yaprağı suyunu, bağ çubuğu
suyunu ve gül yağını göğüs ve midesi üzerine koysunlar.
Eğer terlemesine gerek olursa, yaş kamışı dövsünler,
sıksınlar ve onun suyunu sürsünler. Başının ortasını
ve ayaklarını onunla ıslatsınlar ve onu terleyene kadar
bir giysiyle örtsünler.
Üçüncü kitabın [ikinci kısmının] beşinci
makalesinden sekizinci bölüm: Süt emdikten
sonra çocuğu beslemenin tedbiri beyanındadır.
Çocuğun konuşmaya başlamasının zamanı gelince
onunla, dil üzerine hafif olan [ve hoş gelen] o
Farsça metinde “onun tohumunu” yok.
Farsça metinde “ve versinler” yok, cümle devam ediyor.
15 Farsça metinde “burnu üstüne sürsünler” yerine “başına koysunlar”
yazmaktadır.
16 Türkçe metinde bu kelimenin karşılığı “ıdḫır” olarak yazılı olup, bu
kelimenin anlamına araştırmamız sırasında ulaşılamamıştır. Farsça metinde
ise “ḫurd” olarak yazılı olup, “küçük” anlamına gelmektedir.
13
14
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sözlerle konuşsunlar ve ona öğretsinler. Eğer geç söz
söylemeye başlarsa, her sabah bir parmak balı bir
miktar tuzla dilinin altına sürsünler. Salya gitsin
diye başını önüne tutsunlar. Gıdalarda kimyon ve
zater ve buna benzer o nesneleri kullansınlar. Kaba
gıdaları ondan uzak tutsunlar. Onun huyunu ve onun
alışkanlığını düşünsünler. Nesnelerden ona hoş gelen,
ona vermesi mümkün olan ve onun önüne koymaya
yarar olanı onun önüne getirsinler ve versinler. Ona hoş
gelmeyen her nesneyi, huyu hoş olana kadar, önünden
uzaklaştırsınlar. O da uygun olana kadar onunla
uygunluk etsinler. Sağlıklı kalması için onu öfkeden
ve kederden korusunlar ve yüzünü buruşturmasına
izin vermesinler. Kötü mizaç nedeni ile insanın
huyu değiştiği ve bir diğer huy sebebi ile mizaç da
değiştiği için, şöyle ki üçüncü makalede 17 nefsânî
hastalık alametlerinin tedbirinde anılmıştır, çok
yemek yemeyi alışkanlık edinmesine izin vermesinler.
Onun önüne yemeği çok koymasınlar, gözü dolsun ve
gönlü doysun diye az versinler. Onun böbreğinde taş
ve kum olmasın diye, bulanık su ve kaba yiyecekleri
ondan uzak tutsunlar. Bir kaç günde bir miktar
kavun çekirdeğini, hıyar tohumunu ve azıcık bâdyân
tohumunu şekerle dövsünler ve yesin diye versinler.
Sabahleyin uykudan kalktığında bir miktar oynaması
için salıversinler. Ondan sonra azıcık yemek versinler
ve yine uyusun diye meşgul etsinler. Hiçbir çocuğa
hiçbir zaman, her ne olursa olsun şarap vermesinler.
Tatlı sıcak sudan başkasıyla onu yıkamasınlar ve soğuk
su onun vücudunu uzamaktan alıkoyacağı için soğuk
suyu ondan uzak tutsunlar.
Değerlendirme
Zahîre-i H’ârezmşâhî’nin çocuk sağlığı ve
hastalıkları hakkındaki bölümü önce yeni
doğanın bakımı ve beslenmesi ile onun fizyolojik
gereksinimlerin karşılanması için yapılması
gerekenlerin açıklaması ile başlamaktadır.
Yazdchi ve arkadaşları26 Cürcânî’nin Zahîre-i
H’ârezmşâhî’ d e b u ko n u d a y a z d ı k l a r ı n ı
değerlendirdikleri çalışmalarında, bebeğin
erken dönemde tuzlu suyla yıkanması ve göbek
kordonunun yakın olarak kesilmesi dışında,
yeni doğanın bakımında Cürcânî tarafından öne
sürülen tedbirlerin çağdaş literatür tarafından
da yansıtıldığını bildirmişlerdir. Çocuğun
anne sütüyle beslenmesi konusuyla yazısına
devam eden Cürcânî, aksi bir durum olmadığı
sürece, hiçbir şeyin anne sütünden daha faydalı
olmadığını bildirmekte, anne memesiyle çocuğun
nasıl besleneceğini tanımlamakta ve emzirme
süresinin de iki yılı aşmaması gerektiği uyarısını
yapmaktadır. Anne sütünün yararları, bebeğin
17

Farsça metinde “üçüncü makalede” yerine “bundan önce”.

Cilt 57 • Sayı 2

altı ay süre ile yalnızca anne sütüyle beslenmesi
gerektiği ve bundan sonra ek besinlere geçilerek,
iki yıl ya da fazla emzirilmesi halen kabul edilen
görüştür.27 Bebeğin iki yıl süre ile emzirilmesi
önerisi İbn Sînâ’nın Kânûn’unda bulunduğu
gibi Kur’an-ı Kerim’de de yer almaktadır. 7
Bakara Sûresi’nin 233. Âyetinde 18 bu süre
iki yıl olarak verilirken, Ahkâf Sûresi’nin 15.
Âyet’inde19 gebelikle birlikte sütten kesilme
süresi 30 ay olarak bildirilmektedir.28 Sütannede
bulunması gereken özellikler, sütannenin
sütünün özellikleri ile sütünün azlığı ve
çokluğu konusunda yapılacaklar da bir başlık
altında ele alınmıştır. Cürcânî’nin çocuğun
hangi mevsimde ve nasıl sütten kesileceği
konusunda bilgi verdiği bir bölümden sonra,
diş çıkarma döneminde yapılacaklar bir başka
başlık altında ele alınmaktadır. Yine bebeklik ve
çocukluk döneminde karşılaşılan hastalıkların ve
tedavilerinin yer aldığı bölümün diğer bölümlere
göre oldukça uzun olduğu görülmektedir. Cürcânî
Zahîre-i H’arezmşâhî’de çocuk hastalıklarını
ele aldığı bölümün girişinde Hippokrates’e
(MÖ. 460-370) ve Aforizmalar’ına atıfta
bulunmaktadır. Hippokrates Aforizmalar’ının
3. Bölümünde çocuk hastalıklarına yer vermiş,
bu konuda kısa açıklamalarda bulunmuştur. 24.
Aforizma’da yeni doğan ve bebeklik döneminde
görülen hastalıklar arasında aftlar, kusma,
öksürükler, uykusuzluk, korkular, göbek iltihabı
ve kulaktan sulu akıntılar sayılmaktadır. 25.
Aforizma ise diş çıkarma döneminde çocuklarda
görülen hastalıkları bildirmektedir: diş etlerinin
kaşınması, hummalar, konvülsiyonlar, özellikle
şişman ve kabız bağırsakları olanlarda ishal,
özellikle köpek dişi çıkarken. 26. Aforizma ise
daha büyük çocuklarda bademcik tutulmaları,
oksiput yakınındaki vertebralarda omurganın
içeri doğru eğrilmesi, astım, taş, yuvarlak
kurtlar, askaritler, et beni, satyriasmus, sıraca
ve diğer şişliklerin, fakat özellikle yukarıda
bildirilenlerin görüldüğünü bildirmektedir. Daha
büyük olup, erişkinlik sınırında olan çocuklarda
ise bu sayılanların pek çoğu ile bunlardan başka
daha kronik hastalıklar ve burun kanamasının
görüldüğü 27. Aforizma’da bildirilmektedir.
28. Aforizma’da çocuk hastalıklarında kararın
çoğunlukla 40 günde verildiği, bununla birlikte
haklarında karar verilmesi için yedi ay, yedi
sene hatta bazen buluğ çağına kadar beklenmesi
gereken hastalıklar olduğu hakkında bilgi
18 “Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için-anneler çocuklarını iki tam yıl
emzirirler..” 2. Bakara Sûresi, 233. Âyetten.28
19 “…Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam
olarak) otuz aydır…” 46. Ahkâf Sûresi, 15. Âyetten.28
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vardır. Konuyla ilgili 29. Aforizma’da ise
hemoptizi/kan tükürme, akut hummalar,
epilepsi ve diğer hastalıklar, ama özellikle adı
sayılanların görüldüğü bildirilmektedir. 29,30
Cürcânî’nin çocuk hastalıkları başlığı altında
saydığı hastalıklar İbn Sînâ’nın bu konuda
yazdıklarıyla oldukça koşut olup, bu bölümde
hastalıkların yanı sıra semptomların da hastalık
olarak sayıldığı görülmektedir. Bu hastalıkların/
semptomların bir kısmının Hippokrates’in
Aforizmalarında saydığı hastalıklar/semptomlarla
da koşutluk gösterdiği fark edilmektedir.
Cürcânî, İbn Sînâ’nın bahsettiği hidrosefali,
hummalar, boğazda şişlik ve pişik gibi konuları
ele almamış, buna karşılık İbn Sînâ’da olmayan
sarılık konusunu bu bölüme eklemiştir.
Bir başka nokta ise İbn Sînâ’da “ ‘utâs”,
Cürcânî’de ise “tişnegî” olarak adlandırılan
hastalıkların tanımlarının farklı olmasıdır. İbn
Sînâ bu hastalığı “beynin sıcak şişliği” olarak
tanımlarken, Cürcânî ise “beyin örtüsünün
sıcak şişliği” olarak tanımlamaktadır ki bunlar
sırasıyla “ensefalit” ve “menenjit” olarak
adlandırdığımız hastalıklara karşı gelmektedir.
İbn Sînâ ile Cürcânî’nin çocuk hastalıkları
başlığı altında ele aldıkları hastalıklar bir tablo
halinde karşılaştırılmıştır (Ek-3). Çocuk sağlığı
ve hastalıkları ile ilgili son bölümde ise çocuk
konuşmaya başladığında eğer geç konuşursa
bu durumun çözülmesi için neler yapılması
gerektiği, çocukların nasıl besleneceği, uyku
ve oyun zamanları, içeceklerinin neler olması
gerektiği, çocuğa banyo yaptırılırken suyun
nasıl olması gerektiği gibi konularda bilgi
verilmektedir.
Cürcânî’nin Zahîre-i H’arezmşâhî’de çocuk sağlığı
ve hastalıkları konusunda yazdıkları21,22 İbn
Sînâ’nın el-Kânûn fî’t-Tıbb’da yazdıkları 4,5,10
arasında benzerlikler görüldüğü gibi farklılıklar
da bulunmaktadır. İki eser arasındaki en
önemli farklılık, yazıldıkları coğrafya aynı
olmakla birlikte, iki farklı dilde kaleme
alınmış olmalarıdır. İbn Sînâ eseri Kânûn’da
dönemin bilim dili olan Arapçayı tercih
ederken, Cürcânî’nin ise Zahîre’de yaşadığı
coğrafyanın yerel dili olan Farsçayı tercih ettiği
görülmektedir. O dönemde bir eserin Arapça
yazılmış olması, o eserin Arapça konuşulan ya
da İslâm egemenliği altında bulunan pek çok
ülkede ve özellikle bilim çevrelerinde hızlı bir
şekilde ulaşılabilir olmasını sağladığı31 bilinen
bir gerçekliktir. Daha sonra Arapça olan pek
çok eserin de Avrupa’da dönemin bilimsel
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dili olan Latinceye çevrildiği31 düşünülürse,
bu tür eserlerin evrensellik31 de kazandıkları
söz konusu edilebilir. Bununla birlikte bu
gerçeklik, bu tür eserlerin Arapça ya da
Latince bilmeyen halk kitleleri tarafından geniş
anlamda kullanmasını da engellemiş olabilir.
Öte yandan Cürcânî’nin Zahîre-i H’arezmşâhî’de
görülen yerel dille yazma girişimi ise bu eserin,
yazıldığı coğrafyada hemen herkes tarafından
ulaşılabilir olmasına olanak sağlarken, evrensel
olmasını engellemiş görünmektedir. Zahîre-i
H’arezmşâhî’nin yazıldığı coğrafyaya yakın olan
ülkelerin dillerine çevrilirken,12,13 Batı dillerine
çevrilmemiş olması12 belki de bu söylenenlere
bir kanıt olarak ileri sürülebilir. Cürcânî’nin
eserini Farsça yazması, Avrupa’da örnekleri
Paracelsus ve Paré ile görülen31 ulusal dille
yazma girişiminin ilk örneklerinden birisi olarak
da değerlendirilebilir.
Zahîre-i H’arezmşâhî ilginç bir şekilde el-Kânûn
fî’t-Tıbb’dan daha önce Türkçeye çevrilmiştir.
Önce Sabuncuğlu Şerefeddin eserin 10.
Kitabını Türkçeye çevirmiş, 17 sonrasında
ise XVI. Yüzyılda eserin tamamı Türkçeye
çevrilmiştir.18,19 el-Kânûn’un Türkçeye çevrilmesi
ise XVIII. Yüzyıldadır.32 Bu eserlerin Türkçeye
çevrilmiş olması, bu Türkçe çevirilerin yaygın
olarak kullanıldığını gösterir mi sorusunu
gündeme getirmektedir. Eğer bu Türkçe
çevirilerin kopya sayısı ve bu kopyaların
Türkiye’nin çeşitli kütüphanelerinde bulunması
gibi ölçütler bu soruya bir yanıt gibi kabul
edilecek olursa, Zahîre-i H’arezmşâhî’nin Türkçe
çeviri nüshalarının sayısının azlığı18,33 bunun
pek de böyle olmadığını göstermektedir.
Aslında benzer durum, Ünver‘in çalışmasının
da açığa koyduğu gibi,32 el-Kânûn fî’t-Tıbb’ın
Türkçe çevirileri için de geçerlidir. Eğer kopya
sayısı ve yer aldığı kütüphaneler göz önünde
bulundurulacaksa, bu topraklar üzerinde Zahîre-i
H’arezmşâhî’nin Farsça33 ve el-Kânûn fî’t-Tıbb’ın
da Arapça asıllarının 33 kullanımının tercih
edildiğini söylemek mümkün olacaktır.
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ṭıfl ki anadan ayrıldı fī’l-ḥāl dört barmaḳ miḳdārı
göbeginden yuḳaru keseler ve göbegini bir laṭīf
bükülmüş yumşaḳ yüñ riştesiyle ortasını baġlayalar
eyü baġlayışla ki āġrımaya ve bir bezi zeyt yaġıyla
çerb ideler anıñ göbegi üzerine ḳoyalar ve dirler
ki zerd-çūbe ve demü’l-aḫaveyn ve enzerūt ve
kemmūn ve uşne ve mürr20 her birinden berāber
dögeler ve ṭıflıñ göbegi üzre ṣaçalar ve anıñçūn ki
ne havā ve ne hīc bir nesne ki anıñ veḫāmı ḫaşin
ola ol ṭıfla doḳunmuş her nesne aña iri gelür ve
havādan burūdet bulur muḳaddemā anıñ tedbīrin
itmek gerek ki derisi bek ola tā libās ve ḫırḳa aña
ḫuşūnet itmeye ve tedbīriñ ġāyet eyüsi bu bābda
olur ki anı tīz bir raḳīḳ ṭuzlu ṣuyla ki ısıcaḳ ola
şöyle ki bedeniniñ derisi ḥaẓẓ eyleye yuyalar ve
ḳomayalar ki ol ṣu gözine ve yüzine ve aġzına irişe
ve eger bu ṭuzlu ṣu icine azacıḳ şādene ve summāḳ
ve ḳusṭ ve ḥulbe ṭabḫ itmişler ola cümlesini yā ol ki
müyesser ola ġāyet eyüdür ve anıñ ‘aḳabince ılıcaḳ
ṭatlu ve ṭuzsuz ṣuyla yuyalar ve eger anıñ derisi
ḳatı ālūde ola ve ol yumaġla pāk olmaya yine bir
def‘a daḫı bu ṭuzlu ṣuyla yuyalar ve bārid havādan
ḥıfẓ ideler ve her gün anıñ yüzini āhestelikle pāk
ideler ve elini ve ayaġını ve anıñ bendükşādlarını
debredeler ve çekeler ve bendükşādlarda ve boynuñ
ṭolayı yanında ve budunuñ dibinde mūrd ve ḳızıl
gül ki olmuş ola ṣaçalar her gün ve kücük barmaġla
anıñ maḳʿadına daġdaġa vireler tā acıla ve eger
s̠ ifl varsa def‘ ideler ve her vaḳt ki anı baġlamaḳ
dileyeler anıñ endāmlarınıñ her birini ol şeklle ki
gereklüdür ṭoġruldalar ahestelikle ve gözini ḥarīrle
sileler ve anıñ mes̠ ānesi üzre barmaḳ ḳoyalar ki
eger bevli varsa ṭaşra çıḳa ve anı bir evde yaturalar
ki ḳatı aydınlık olmaya ve her ṣabāḥ ki bildiler ki
aḫşam virdikleri süd hażm olmuşdur anı ṭatlu ılıcaḳ
ṣuyla yuyalar andan yaġla çerb ideler erkegi tā dört
aya degin tāze yaġla çerb ideler ve dişiyi tā iki
aya degin benefşe yaġıyla ve her vaḳt ki uyudalar
anıñ bişigini ahestelikle debredeler ve eyü naġme
ṣadāsiyle āvāz ideler tā ki uyḳuya vara
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İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 1984:
62-66, 73, 179-182.

beşinci maḳāle eṭfāl terbiyesiniñ tedbīri ẕiḳrindedir
ve bu maḳāle sekiz bābdır
evvelkī bāb oġlancıḳlarıñ göbegin kesmeniñ
ve yumanıñ ve ovmanıñ uyutmanıñ tedbīri
beyānındadır

ikinci bāb ücünci kitābıñ beşinci maḳālesinden
emzirmeniñ ve süd virmeniñ tedbīrindedir
eger bu sebeb olmaya ki ananıñ sudi fāsid olmuş ola
hīc kimseniñ südi ana südinden enfa‘ degildir lākin
20

Farsça metinde “mūrd”.

152  Acıduman ve Şems
bir hefte yā daḫı ziyāde ol deñlü ki ana ṭoġurmaḳ
rencinden21 ve ol sū’u’l-mizācdan ki andan renc22
tevellüd ider asāyiş bula eger bir āḫir kimesne
emzire ṣavāb olur ve ana tā ol gūne degin ki süd
virse gerekdir her gün kendünüñ südini ṣaġa ve
döke ve bir günde iki def‘a yā üc def‘a emzireler
ve muḳaddemā azacıḳ azacıḳ vireler tā tedrīcle süd
icmege gire ve süd virmezden muḳaddem bir ḳaṭre
‘asel yā cülāb anıñ aġzına ṭamladalar ḫuṣūṣā ṣabaḥ ve
ḫuṣūṣā evvel def‘ada ve bir kerede eyitdiler evvelki
günde yumşaḳ şeker şīr-i revġan ile vireler ve her-bār
ki süd vireler muḳaddemā iki üc def‘a meme ucunı
ovalar ve südi iḫrāc ideler andan meme ucunı ṭıflıñ
aġzına ṣoḳalar ḫuṣūṣā ṣabaḥ ve ḫuṣūṣā ki süd eyü
olmaya ve āḫir dāye ile girmeye ve meme azacıḳ
azacıḳ ṣıḳalar tā aña süd emmesinde yardım ola tā
emmek ḳuvvetinden geñizi ve boġazı veca‘lu olmaya
ve azacıḳ aġlamaḳ andan muḳaddem ki emzireler gāh
gāh nāfi‘dir ve her vaḳt ki tamām uyumuş ola ve
süd hażm olmuş ola bişigini bir miḳdār debredeler
andan bişigden ṭaşra çıkaralar ve yuyalar ve yag
süreler ve yine bişige ḳoyalar ve emzireler ve bir
def‘a daḫı bişigini bir miḳdār debredeler lākin
evvelki debretmek ṣoñrāġından ḳavī gerek ve ikinci
debretme āhestereg ve azıraġ tā ol evvelkisi riyāżet
yerine ola ve fażlalar anıñ bedeninden def‘ ola ve
iki yıldan ziyāde emzirmeyeler
ücünci bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden
dāye iḥtiyār eylemeniñ beyānındadır
dāyeniñ ömri yigirmi biş yıl ile otuz biş yıl mābeyni
gerek ve levni eyü ve gögsi vāsi‘ ve ‘āḳil ve ḫuyı
eyü ve semüzlük ve lāġarlikde mutavassıṭ gerek ve
anıñ semüzligi etden gerek yaġdan gerekmez ve
memeleri büyüklük ve küçüklükde ve yumşaḳlıḳ ve
beklikde mu‘tedil gerek ve anıñ ṭoġurmasından tā
dāyeligi zemānına degin ḳırḳ gün yā iki ay gecmek
gerek ve anıñ oġlancıġı erkek gerek ve oġlancıġı
düşüd gerekmez ve südi ḫoş rāyiḥalu ve ḫoş ṭa‘m
ve aḳ gerek ve südiñ ḳıvāmı mu‘tedil gerek şöyle
ki anıñ bir ḳaṭresi ṭırnāḳ23 üstüne ṭura ne ḳatı ġalīẓ
gerek ve ne ḳatı raḳīḳ ve dāyelik rūzgārında cimā‘dan
dūr olmaḳ gerek anıñçūn ki cimā‘ ḥareketi sebebi
ile ol süd māyesi raḥme meyl ider ve süd fāsid
ve ḳarışuḳ olur ve eger ḥāmile olursa āḫir dāye
tedbīrin itmek gerek
dördünci bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden
dāye südiniñ eyüligi ve yaramazlıġı ve azlıġı ve
çoḳlıġı ve dāyeniñ tedbīri beyānındadır
21 Metinde “raḥminden” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “rencinden”
olarak düzeltilmiştir.
22 Metinde “rīḥ” olarak yazılı olup, Farsça metne göre“renc” olarak
düzeltilmiştir.
23 Metinde “ṭiryāḳ” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “ṭırnāḳ” olarak
düzeltilmiştir.
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dāye her ṣabāḥ ṭatlu ılıcaḳ ṣuyla ġasl ide ve eger
ḥammāma girerse daḫı yegdir ve çūn ḥammāmdan
çıḳa elini ve ayaġını ve arḳa ve gögsüni mu‘tedil
ovmaġla ova ve anıñ ṭa‘āmı bir yimek gerek ki
andan eyü ḳan tevellüd ide fe-ammā eger anıñ
südi ġalīẓ ola anıñçūn buzūrī sikencübīn düzeler
pūdene ve sa‘terden her ṣabāḥ andan bir şerbet ice
ve her ḳac günde bir miḳdār ṭuzlu balıḳ yiye azacıḳ
turbla ve eger şibitt ṣuyıyla ve sikencübīn ile ḳay
idebilürse eyleye ve eger dāyeniñ mizācı ḥārr ola
sāde sikencübīn yiye ve raḳīḳ şarāb nāfi‘dir ve eger
sikencübīn ve şarāb birbirine maḫlūṭ ice ṣavābdır
ve eger süd raḳīḳ olursa ġalīẓ ġıdālar yiye buzaġı
etiyle herīse gibi ve birinc yā24 buġday ki südle
bişmiş ola ve ṭatlu şarāb ve eger südi az olursa ve
mizācı ḥārr ola bārid u raṭb ġıdālar yiye ve eger
mizācı bārid olursa noḫūd āb yiye ve ḳalye-i ābgāme ile bir ḥaṣvdır ki südi arturur buġday keşki
ve arpa keşki her birinden yarımşar bir direm
bādyān toḫmı ile ve üc direm aḳ ḫaşḫāş tāze südle
bişüreler ve eger degirmende bügenilmiş dögülmüş
küncüd şarāb içine yuyalar ve ṣıḳalar ve ol şarābı
ice südini artur ve eger bir vaḳıyye miḳdārı inek
yaġı şarābla ḳarışdıralar ve ice bu fi‘li ider ve ḥavıc
toḫmı ve bādyān toḥmı ve şibitt ve küzber25 daḫı
bu bābda eyüdür ve eger südüñ rāyiḥası nā-ḫoş ola
reyḥānī şarāb ice ve zerd-ālūyi26 kişte-i Pārsī ve
kenger ve her nesne ki ‘araḳ rāyiḥasını ḫoş ider ve
aġız rāyiḥasıçün bu bābda nāfi‘dir ve ḳarābādīnde
yād olunsa gerekdir ve eger bir ‘avret ola ki anıñ
südi çoġ ola ve dileye ki men‘ oluna buġday unı
ve baḳla unı gül yaġıyla ve gül ṣuyıla yoġuralar
ve meme üzerine żımād ideler ve mürdā-sengi gül
yaġıyla ezeler ve ṭılā ideler ve eger ḳatı maḥrūr
olursa ispaġūl lu‘ābıyla ṭılā ideler ve ḳuzı pacası
merçimek ile ve azacıḳ kemmūnla ṭabḫ ideler ve
yiye südi men‘ ider ve her vaḳt ki bu ṭılālardan bir
nesne isti‘māl itse gerek evvelā memesini südden
ḥālī ide tā anda baġlanmaya ve rīş olmaya kemmūn
ve sedāb südi alıḳor
bişinci bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden
oġlanı südden vazgeçirmeniñ tedbīri beyānındadır
tābistān faṣlında oġlanı südden kesmek yaramaz
meger bir żarūrī sebeble ve eger men‘ olıcaḳ olursa
her sā‘at ḫıyār ṣuyı ve ḳabaḳ ṣuyı ve ḫurfa ṣuyı ve
ol nesneler ki ‘aṭaşı teskīn ider virmek ve vaḳtleriñ
gāyet eyüsi bu mühimm içün faṣl-ı bahārdır ba‘dehu
ḥazān yā ḳış faṣlı ve tedrīc ile südden vaz getürmek
gerek ve evvelā bu ḥasvlar südle ḳarışdırıb ve süd
24
25

Metinde “tā” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “yā” olarak düzeltilmiştir.
Farsça metinde “cezer” yani “havuç”.

26 Metinde “zerd-ālū ve” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “zerd-ālūyi”
olarak düzeltilmiştir.
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s̠ erīdini anıñ üzerine ve nīm-birişt yumurda südle
ḳarışdırıb vireler ba‘dehu südden men‘ ideler ve bu
nesnelerle döndereler ve ṭurāc gögsiyle ve tavuḳ
biliciniñ gögsiyle ‘ādet ideler tā tedrīcle ġıdālara
dāḫil ideler
altıncı bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden diş
bitmesiniñ ‘ilācında ve anıñ tedbīri beyānındadır
dişler bitmege ibtidā idicek ol nesneler ki anı çoḳ
çeynemek gerek virmeyeler tā dişleriñ māddesi
taḥlīlle ḫarc olmaya ve diş dibiniñ eti üzerine ṭāvus27
beynisi yā tavuḳ yaġını sürmek gerek tā yumşana
ve diş āsānlıġa çıḳa ve benefşe yaġı ılıcaḳ ṣuyla
ḳarışdıralar ve baş ve boyunı anıñla çerb ideler ve
gāh gāh bir ḳatre benefşe yaġından ki nīm-germ ola
anıñ ḳulaġına ṭamladalar ve diş bitdigi vaḳt ishāl
ve göz aġrısı ve ḳulaḳ gicimesi ve dişler dibi etiniñ
veremi ve boġaz veremi ẓuhūra gelür ve her biriniñ
‘ilācı āḫir bābda ẕikr olunmuşdur
yedinci bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden ol
ḫastalıḳlar ‘ilācı beyānındadır ki eṭfāle vāḳi‘ olur
her ḫastalıḳ ki eṭfālde ẓuhūra gelür evvelā dāye
ḥāline ve südiniñ ḥāline naẓar ideler eger anıñ
sebebi dāye ḥāli ve süd yaramazlıġı olursa evvelā
anıñ tedbīrin ideler andan oġlan ‘ilācına meşġūl
olalar ve Buḳrāṭ Fuṣūl kitābında eydür diş dibiniñ
eti veremi üzerine āhestelikle barmaḳ ḳoyalar ve
benefşe yaġı yā zeyt yaġı yā bābūne yaġı yā şibitt
yaġı engubīn ile birbirine ḳarışdıralar ve ṭılā ideler
ishāl her ḳaçan ki diş bitdigi zemānda ishāl ẓuhūra
gele ‘ilāca meşġūl olmaḳ gerek eger ḥaddin tecāvüz
iderse kemmūn ve anīsūn ve kerefs toḫmı ısıdalar
bir ḳadeḥe içinde ideler ve anıñ ḳarnı üstüne ḳoyalar
yā ṣoyulmuş ṭaru sirke ile bişüreler ve anıñ ḳarnı
üstüne żımād ideler yā kemmūn28 ve ḳızıl güli
dögeler ve sirke ile yoġuralar ve ṭılā ideler ve eger
ḥācet olursa nıṣf dāng miḳdārı yā bir dāng ṭavşanıñ
penīr māyesini bārid ṣuda ḥall ideler ve vireler ve
bir gün süd virmeyeler anıñçūn ki mümkindir ki
süd anıñ ma‘desinde penīr māyesi ḳuvveti sebebi
ile baġlana süd yerine yumurda ki nīm-birişt ola
vireler ve eger pisteden yā etmegiñ içinden ḥasv
ideler ṣavāb olur ṭab‘ pekligi içün ve her ḳaçan
ki anıñ tab‘ı bekine ṣıġır ödini göbegi üzerine ṭılā
ideler ve ḳarnını ısıcaḳ ṣu ve yaġla ḳarışdırıb süreler
āhestelikle ve şekerden ve ṭuzdan şāflar ḳoyalar ve
ṣıçanıñ tersi nāfi‘ şāfdır bu bābda teşennüc eks̠ er
semüz eṭfāle vāḳi‘ olur ḫuṣūṣā eger ṭab‘ı yābis ola
ve diş biticek vaḳtde daḫı düşer anıñ endāmlarını
ve bendlerini sūsen yaġıyla yā şibitt yaġıyla nīmFarsça metinde “ḫargūş” yani “tavşan”.
Metinde “lemūn” olarak yazılı olup, Farsça metinde “zīre” yani “kimyon”
yazılı olduğu için “kemmūn” olarak düzeltilerek yazılmıştır.
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germ çerb ideler ve ṭab‘ yumşatmasınıñ tedbīrin
ideler eger ẓann olunursa ki yubūsetdendir ılıcaḳ
benefşe yaġını başına süreler endāmlarını anıñ çerb
ideler öksürük ve zukām ḥārr ṣuyı anıñ başına
çoḳ dökeler ve kes̠ īrā ve ayva çekirdegi ve bādām
içi dögeler ve cülābla yoġuralar ve azacıḳ azacıḳ
vireler ve eger merṭūb ola āhestelikle barmaġı dili
dibine uralar ki ḳay ide āvāzda ḫarḫara kettān
toḫmını degirmende dögeler ve ‘asel ile yoġuralar
ve azacıḳ azacıḳ vireler ve nīm-germ mā’ü’l-‘asel
ḳaṭre ḳaṭre anıñ aġzına ṭamladalar ve iki ḳulaġınıñ
dibini zeyt yaġıyla çerb ideler ve sa‘y eyleyeler ki
ḳay ide ‘aṭse ḳuru bādrūcı ezeler ve anıñ burnına
üfüreler aġızda ḳabarcıḳlar olmaḳ bu üc dürlü
olur ḳızıl ve aḳ ve siyāh ammā eger ḳızıl olursa
benefşe ve ḳızıl gül ki sūde ya‘nī dögülmüş ola
kifāyet ider ve eger summāḳ ve ḳızıl gül ve ḳuru
kişnīz her birinden bir cüzv za‘ferān nıṣf cüz ve
dögülümüş ve elenmiş mūm-revġan içinde ki gül
yaġı ve ṣāfī mūmdan itmişler ola yoġuralar ve ṭılā
ideler ve eger şarābla ḫarbaḳ yayḳayalar ve azacıḳ
aña vireler nef‘i vardır ve ġūre şarābı ḳatı nāfi‘dir ve
‘ades unı ve ṭabāşir ve ḳuru kişnīz biryān olunmuş
ve azacıḳ kāfūr anıñ aġzına ṣaçalar ve süd virmeyeler
ve süd yerine bir ḥasv vireler keşk-āb ve bādām
yaġından ve eger aḳ olursa āb-gāme29 ile yuyalar ve
mā’ü’l-‘asel daḫı ḳatı muvāfıḳdır yā gülnār ve enār
ḳabı ve summāḳ ve zerd-çūbe30 cümlesini ezeler ve
sepeler ve oġlanı el üstünde başını öñüne dutalar tā
lu‘āb anıñ aġzından gide ve dārū boġazına aşaġa
inmeye ve eger māzū ve ḳızıl gül her birinden bir
cüzv za‘ferān nıṣf cüzv mūm-revġan ile yoġuralar
ve ṭılā ideler nāfi‘dir ve eger mūm-revġan ‘ivażında
‘asel ideler ṣavābdır ve eger siyāh olursa ḫalāṣ az
vāḳi‘ olur ve helāk ḫavfı var anı ‘inebü’s̱ -s̱ a‘leb
ṣuyıla ve yaş kişnīz ṣuyıla mūm-revġan ile ḥāvan
içinde ezeler tā merhem gibi ola ve ṭılā ideler ve
eger bu ḳarḥalar dil dibinde ve diş olursa ṭuzlu
balıġı yaḳalar ve anıñ külini ṣaçalar ḳulaḳdan çirk
ve murdārlıḳ sürülmek azacıḳ şebb-i yemānī yā
za‘ferān yā naṭrūn dutalar ve üzüm şarābıyla ve
‘asel ile ḫalṭ ideler ve yoġuralar ve yüñden bir
fetīle anıñla ıṣladalar ve ḳulaḳ içine ḳoyalar nāfi‘
olur ve eger ruṭūbet gelmek ile ḳulaḳ aġrıya
şiyāf-ı ebyaż ‘avretler südiyle ezeler ve içerisüne
ṭamladalar ve bu şiyāf mu‘ālecāt kitābında göz
aġrısı ‘ilācında ẕikr olunmuşdur ve nīm-germ gül
yaġını ḳulaġa ṭamlatmaḳ nāfi‘dir ve eger veca‘
rīḥlardan olursa ḥużaż ve sa‘ter ve mürr ve ebhel
ve ṭaberzed ṭuz yaġ içinde ḳaynadalar ve ṭamladalar
29 Metinde “āb-gā” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “āb-gāme” olarak
düzeltilmiştir.
30 Metinde “zer-çūbe” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “zerd-çūbe” olarak
düzeltilmiştir.
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tişnegī bu bir ‘illetdir ki buña ḥūşā dirler ve ol bir
veremdir ki ḥārr ki maġziñ ġışāsında ẓuhūra gelür
ve bu ‘illetiñ nişānı budur ki maġziñ maḥalli aşaġa
oturuşmuşreg ola ve veca‘ göze ve ḥalḳa ine ve
göz ve cümle beden ṣarara başı yaş ḳabaḳ yonalar
ve ḫıyār ve ‘inebü’s̱ -s̱ a‘leb ile ve baḳlatü’l-ḥımḳā
ṣuyı ve yaş kişnīz ṣuyı ve gül yaġı ve bir ḳac ḳaṭre
sirke birbirine ḫalṭ ideler ve anıñ başına ḳoyalar ve
eger bu nesneleri bulamazlarsa tavuḳ yumurdasınıñ
aġını gül yaġıyla ḳarışdıralar ve żımād ideler gözde
aġ olmaḳ ‘inebü’s-sa‘leb ṣuyını içine çekeler göz
evi ḳalḳmaḳ ḥużażı südle ezeler ve gözüñ arḳasına
ṭılā ideler ve bābūne ṣuda ṭabḫ ideler ve anıñ başını
ve gözini anıñla yuyalar göz ḳapaġınıñ ḳalıñlıġı
bir ‘illetdir ki göz ḳapaḳlarınıñ kenārları ḳalıñ olur
yine ‘inebü’s̱ -s̱ a‘leb ṣuyını çekeler eyü olur ḳarın
burulmaḳ ılıcaḳ ṣu ve zeyt yaġı azacıḳ ṭuzla
ḳarışdıralar ṣıġır ḳavuḳunda ḳoyalar ve anıñ ḳarnı
üstüne ḳoyalar göbek ṭaşra ḳalḳmaḳ nān-ḫ’ah
dögeler ve yumurdanıñ aġıyla yoġuralar ve ṭılā ideler
göbek veremi mürdā-seng ve isfīdāc ve ḥużaż ve
şiyāf-ı māmīs̠ ā yaş kişnīz ṣuyıla ezeler ve ṭılā ideler
ḳarın ḳurdı eger ḳurd uzun ola anıñ ḳarnına bir
żımād ideler efsentīn-i rūmī ve biring-i kābulī ve
ṣıġır ödi ve ḥanẓal şaḥmından ve eger azacıḳ şīḥ
ḫurmāyla ve cevz-i hindī vireler revādır eger şīḥ
ṣuyını südle ḳarışdıralar ve vireler revādır eger ḳurd
ufaḳ olursa şeftālū yapraġını ve çekirdeginiñ içini
dögeler ve şāflar düzeler ve siyāh nefṭle çerb ideler
ve ḳoyalar mak‘ad taşra çıḳmaḳ māzū enār ḳabı ve
mūrd ve gülnār ve şebb-i yemānī ṣuda ṭabḫ ideler
ve ṭıflı ol ṣu içinde oturdalar burūdetden zahīr
kemmūnı dögeler ve eski inek yaġıyla yoġuralar
ve bārid ṣu içinde ḥall ideler ve vireler ve bir dāne
bütün ṣarımsaḳ şāf ideler oġlancıḳlar rīḥi sa‘ter ve
cündübīdester ve kemmūnı berāber dögeler ve bir
ḥabbe miḳdārı vireler ma‘de ża‘īfligi meybe şarābı
vireler yā ayva ṣuyı bir miḳdār ḳaranfil ve azacıḳ
sukker fuvāḳ bir ḥabbe vezni cündübīdester ṣu
içinde tamām ḥall ideler ve vireler ve zaḥīriñ ‘ilācı
ki yād olundı nef‘i vardır ḳay pisteniñ üst ḳabı ki
kemügi üstündedir ezeler ve elma ṣuyında yā ayva
ṣuyında vireler ve eger nıṣf dāng elenmiş ḳaranfil
ayva ṣuyıyla vireler nef‘i vardır ve pūdene şarābı
ve enār şarābı nāfi‘dir ve eger ḥācet ola sukkerden
ve ṣandal ve ḳızıl gül ve ḫām ‘ūd ve aḳāḳiyādan31
żımād düzeler ve anıñ ma‘desi üzerine ḳoyalar ve
eger ḳay balġam olursa azacıḳ deştī pūdene na‘nā‘
şarābı içinde vireler uyḳusuzluḳ azacıḳ aḳ ḫaşḫāş ve
anıñ toḫmı ve mārūl toḫmı şekerle dögeler ve vireler
ve ḳabaḳ yaġı yā benefşe yaġı burnı üstüne süreler
ve mārūl yaġı daḫı bu bābda nef‘i vardır ve dāyeye
31 Metinde “aḳāḳnādan” olarak yazılı olup, Farsça metne göre “aḳāḳyādan”
olarak düzeltilmiştir.
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bu nesnelerden vireler ve mārūldan ḳalye ideler
uyḳuda ḳorḳmaḳ dāyeye laṭīf ġıdālar vireler ve ṭıfla
süd virdikden ṣoñra bir sā‘at uyanıḳ ṣaḳlayalar tā
bir miḳdār anıñ fem-i ma‘desinden aşaġa ine andan
uyudalar ve ṣabāḥ bir barmaḳ ‘asel anıñ aġzına
ḳoyalar azacıḳ kemmūnla ve sa‘terle ve dāyeniñ
daḫı ġıdāsına sa‘ter ve kemmūn ve merzengūş dāḫil
ideler ve oġlancıġa ma‘cūn-ı ġıyās̠ ī mā-i aṣfer-i
selīm azacıḳ vireler ḳarḥalar ve bes̠ ereler mūrd
ve ḳızıl gül ve ılġun budaḳları yapraġıla ve ıdḫır32
ṣuda ṭabḫ ideler ve o ḫālātı anıñla yuyalar ve öne
rīş olur mürdā-seng ve isfīdāc ve gül yaġı ezeler
ve ṭılā ideler yereḳān nīlūfer ve arpa keşki ve
ḳabaḳ ṣuda ṭabḫ ideler ve anı ol ṣu içinde oturdalar
ve anıñla yuyalar ve yaġı andan ıraġ eyleyeler ve
dāyeye helīle maṭbūḫı vireler ve ṭıfla enār ṣuyı ve
keşk-āb vireler ve ḫıyār ṣuyı ve ḫurfa toḫmı ṣuyı
ṭabāşīrle ve eger ḥācet ola kāfūr ideler ve bīd ṣuyı
ve ḫurfa yapraġı ṣuyı ve baġ çubuġı ṣuyı ve gül
yaġı sīne ve ma‘desi üzerine ḳoyalar ve eger ḥācet
ola ki derleye yaş ḳamışı dögeler ve ṣıḳalar ve
anıñ ṣuyını çekeler ve başınıñ ortasını ve ayaḳlarını
anıñla ıṣladalar ve anı bir libāsla örteler tā derleye
sekizinci bāb ücünci kitābıñ bişinci maḳālesinden
süd emdikden ṣoñra ṭıflı beslemeniñ tedbīri
beyānındadır
ṭıflıñ nuṭḳa başlamasınıñ vaḳti gelicek anıñla ol
sözler ki dil üzerine ḫafīf ola anı söyleyeler ve
aña ögredeler ve eger gic söz söylemege başlaya
her ṣabāḥ bir barmaḳ ‘asel diliniñ altına süreler bir
miḳdār ṭuzla ve başını öñüne dutalar tā lu‘āb iden
gide ve ġıdālarda kemmūn ve sa‘ter isti‘māl ideler
ve ol nesne ki buña beñzer ve ġalīẓ ġıdāları andan
dūr ideler ve anıñ ḫūyını ve anıñ ‘ādetini mülāḥaẓa
ideler ve her nesneden ki aña ḫoş gelür ol nesne ki
aña virmesi mümkindir ve anıñ öñüne ḳomaġa yarar
anıñ önüñe getüreler ve vireler ve her nesne ki aña
nā-ḫoş gelür önüñden dūr ideler tā ḫuyı ḫoş ola ve
anıñla muvāfaḳat ideler tā ol daḫı muvāfıḳ ola ve
anı ġażabdan ve ġammdan ṣaḳlayalar ve ḳomayalar
ki yüzün purtara tā kim ten-dürüst ḳala anıñçūn ki
şöyle ki bed mizāc sebebi ile ademiñ ḫulḳı döner bir
āḫir ḫulḳ sebebi ile mizāc daḫı döner şöyle ki ücünci
maḳālede a‘rāż-ı nefsānī tedbīrinde yād olunmuşdur
ve ḳomayalar ki çoḳ ṭa‘ām yimegi ‘ādet edine ve
anıñ öñüne ṭa‘āmı çoḳ ḳomayalar ve azacıḳ vireler
tā gözi ṭola ve göñli ṭoya ve bulanıḳ ṣu ve ġalīẓ
ṭa‘āmlar andan dūr ideler tā anıñ bögreginde ṭaş ve
ḳum tevellüd itmeye ve her ḳaç günde bir miḳdār
ḳavun çekirdegi ve ḫıyār toḫmı ve azacıḳ bādyān
32 “ve ıdḫır” olarak geçen bu kısımda, “ıdḫır” kelimesinin anlamına
araştırmalarımız sırasında ulaşılamamıştır. Farsça metinde ise bu kelimenin
geçtiği yerde “ḫurd” kelimesi bulunmaktadır ve “küçük” anlamına
gelmektedir. Bu kelimenin önünde “ve” de bulunmamaktadır.
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toḫmı şekerle dögeler ve vireler ki yiye ve ṣabāḫ
ki uyḳudan ḳalḳa ṣalıvereler ki bir miḳdār oynaya
andan azacıḳ ṭa‘ām vireler ve yine uyuya meşġūl
ideler ve hīc ṭıfla hīc bir vaḳtde şarāb virmeyeler
elbette ve ṭatlu ḥārr ṣudan ġayrıla anı yumayalar
ve bārid ṣuyı andan dūr ideler anıñçūn ki bārid ṣu
anıñ endāmını uzamadan alıḳor
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Ek-2. Zahîre-i H’arezmşâhî’nin Türkçe çeviri metninde geçen ve ilaç olarak kullanılan maddeler
ile bazı ağırlık ölçüleri (Tablo hazırlanırken kelimelerin Türkçe karşılıkları Osmanlıca-Türkçe
Ansiklopedik Lûgat’den23 alınmıştır. İngilizce ve Latince karşılıklar ise A Turkish and English Lexicon’da
saptanmıştır.24 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat’te bulunmayan Türkçe karşılıklar ise, İngilizceTürkçe Redhouse Sözlüğü’nden25 elde edilmiştir. Bu kelimeler “*” ile işaretlenmiştir).
Türkçe
āb-gāme
‘ades
aḳāḳiyā
anīsūn
‘asel
bābūne
bādām
baḳlatü’l-ḥımḳā
benefşe
bīd

Mercimek
Akasya; aksalkım ağacı*
Anason
Bal
Papatya
Badem
Semizotu
Menekşe
Söğüt ağacı

biring-i kābulī
cevz-i hindī
cündübīdester
dāng
demü’l-aḫaveyn

Hindistan cevizi
Kunduz hayası
Bir dirhemin altıda biri
Kardeşkanı

direm

1. Akça, para. 2. Dirhem.
3. Gümüş para.

dirhem

1. Eski okkanın dörtyüzde
biri. 2. Gümüş para

durrāc
ebhel
efsentīn
enār
engübīn
enzerūt

Avrupa ve Asya’da bulunan
keklik, çil, turaç*
Ardıç meyvesi, ardıç
yemişi*
Pelin
Nar
Bal

ḫaşḫāş

Koruk; olmamış, ham
üzüm
Narçiçeği
Ebucehil karpuzu
Çöpleme
Yavan un çorbası, sulu
yulaf lapası
Haşhaş

helīle

Halîle

herīse

Keşkek yemeği

ḫıyār

Hıyar

ḥulbe

Çemen otu*

ġūre
gül-nār
ḥanẓal
ḫarbaḳ
ḥasv

ḫurfa

İngilizce
A kind of preparation of
sour curds
The lentil
Tannin of the acacia
Anise, aniseed
Honey
Camomile
The almond
The violet
Willow
The fruit of emblica ribes
or emblica officinalis
The cocoa-nut
Castor
Dragon’s blood
1. A silver coin of about
two pence sterling value.
2. Silver coin. 3. Cash,
money
1. A drachm, of which four
hundred make a Turkish
Oke. 2. An ancient silver
coin of about the value
sixpence sterling. 3. Silver
money.
The francolin

Latince
Ervum lens
Pimpinella anisum
Anthemis nobilis

Viola odorata
Salix
Cocos nucifera
Castoreum
Calamus draco

Tetrao francolinus

Juniper berries
Wormwood
The pomegrenate
Honey
Sarcocolla
Green and unripe fruit;
especially, unripe grapes.
The wild pomegranate
Colocynth
The plant hellebore

Artemisia absinthium
Punica granatum

Punica granaticum
Cucumis colocynthis
Veratrum

The thinnest kind of gruel
The poppy
The fruit of emblica
officinalis
A kind of pottage of boiled
wheat
The cucumber
Fenugreek
A gathered crop of fruit,
especially of dates.

Papaver sominiferum
Emblica officinalis
Cucumis sativus
Trigonella
foenumgraecum
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ḫurmā

Hurma ağacının yemişi

ḥużaż, ḥużuż
‘inebü’s̱ -s̱ a‘leb

Tilki üzümü

isfīdāc

Üstübeç

ispaġūl

Pire otu, boğa yaprağı,
karnıyarık*

kāfūr
ḳalye
ḳaranfil
kemmūn
kenger
kerefs
kes̠ īrā
keşk
kettān
kişnīz

Kafur
Patlıcan, kabak gibi
yemeklerin yağda
kavrularak pişirilmişi
Karanfil
Kimyon
1. Kenger, kengel, yaban
enginarı.*
2. Enginar*
Kereviz
Zamk ağacı, kitre ağacı*
1. Keşkek.
2. Yoğurt kurusu, keş,
kurut.
Keten
Kişniş

ḳusṭ
küncüd
küzbere

Susam
Kişniş otu, kişniş

māmīs̠ ā

Gelincik*

mārūl

Marul

māzū
mūrd
mūm
mürdā-seng
mürr

Mazı
Mercanköşk, sıçankulağı
[otu]
Mersin ağacı
Mum
Tabii kurşun oksidi
Mür

na‘nā‘

Nane

merzengūş

nān-ḫ’ah
naṭrūn

1. Güherçile.
2. Boraks

nefṭ

Neft yağı

nīlūfer
penīr
piste
revġan

Nilüfer
Peynir
Fıstık
Yarpuz, habak, yaban
fesleğeni, filiskin
Yağ

ṣandal

Sandal ağacı

pūdene

The date, fruit of the date
palm
Lycium, an extract of
certain plants of the
barberry family
1. Common nightshade.
2. The gooseberry.
White lead, ceruse
The herb fleabane
Camphor

1. Solanum nigrum
2. Ribes grossularia
Pulicaria vulgaris; ya
da plantago psyllium,
plantago ispaghula

Fried food; a fry
The clove
Cummin
1. Cardoon.
2. The arthicoke.
Celery
Gum tragacanth

Caryophillus
aromaticus
Cuminum cyminum
1. Cynara
cardunculus*
2. Cynara scolymus
Apium graveolens
Astragalus*

1. Dried sour curds.
2. A kind of husty puding.
Flax
Coriander
Three or four kinds of
aromatic root; especially
the Arabian costus
Sesame
Coriander
1. The red horn-poppy; or,
2. The oriental poppy
The lettuce
1. A nut-gall. 2. A gall-like
cone.
Marjoram
The myrtle
Wax
Litharge
Myrrh
Mint, especially garden
mint and peppermint
The fragrant seeds of
ptyoclis ajowan
Natron; impure native
carbonate or borate of
soda.
1. Rock oil, naphta.
2. 2. Spirit of turpentine.
The water-lily
Cheese
The pistachio
Penny royal
Oil or any oily substance;
as, butter, grease, fat, etc.
Sandal wood

Linum usitatissimum
Coriandrum sativum
Costus arabicus
Sesamum orientale
Coriandrum sativum
1.Glaucium
phoenicium
2. Papaver orientale
Lactuca sativa
Origanum
Myrtus communis

Mentha,
Mentha viridis,
Mentha piperila
Ptyoclis ajowan

Nymphaea cerulea
Pistacia vera
Mentha pulegia
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sa‘ter
sedāb

Zater
Sedefotu

sikencübīn

Bal ile sirke karışımı

summāḳ

Sumak

sūsen

Susam
Kantaşı, üzerinde kırmızı
lekeler olan bir çeşit
kuvars, hematit*
Şap
Şeftali
Dereotu, yabantırak*
Pelin
Şırlağan, susamyağı

şādene
şebb
şeft-ālū
şibitt
şīḥ
şīr-i revġan
ṭabāşir
ṭaberzed
ṭaru/darı
ṭāvus
ṭurāc
turb
uşne

1. Nebat şekeri.
2. Kaya tuzu**
Darı
Tavus
Sülüne benzer bir kuş
Turp

vaḳıyye

Okka, dört yüz dirhemlik
tartı.

za‘ferān
zerd-ālū
zerd-çūbe

Safran
Zerdali
Zerdeçal

The herb savory
Rue
Oxymel, vinegar with
honey
Sumach
Any iridaceous plant, the
iris, ixia, gladiolus etc.

Satureja hortensis
Rula graveolens
Rhus coriaria

The bloodstone, haematite
Alum
The peach
Dill
Wormwood
Oil of sesame
The siliceous concretion
found in the nodes of the
bamboo.
1. White sugar candy (cut
with a hatchet). 2. Rocksalt.**
Millet
The peacock
The radish
A kind of tree moss
1. An ounce.
2. A weight of forty
dirhems.
Saffron
The wild apricot
Turmeric

Amygdalus persica
Anethum graveolens
Artemisia

Pavo cristatus
Raphanus sativus
Muscus arboreus

Prunus armeniaca
Curcuma longa
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Ek-3. El-Kânûn fî’t-Tıbb ve Zahîre-i H’arezmşâhî’de yer alan çocuk hastalıkları başlıkları (Kânûn’da yer alan
başlıklar çeviri eserlerden4,5,10 derlenmiştir. Zahîre’deki başlıklar ise Defterî’nin çevirisinden21 alınmıştır).
İbn Sînâ - Kânûn

Cürcânî - Zahîre

Dişler çıkarken diş etinde olan
şişler

Diş dibinin eti veremi

Gingivitis

İshal, özellikle dişer çıkarken

İshal

İshal

Kabızlık

Tab‘ bekliği

Kabızlık

Teşennüc

Konvülsiyon

Diş etlerinde olan yanıcı ağrı
Kasılma, özellikle dişler
çıkarken
Ciddi kasılma/Tetanos

Tetanos

Öksürük ve nezle

Öksürük ve zukâm

Solunum zorluğu

Âvâzda harhara

Dispne

Ağızda olan kabarıklık/
pamukçuk

Ağızda kabarcıklar olmak

Aftöz stomatit

Kulak akıntısı

Kulakdan çirk ve murdârlık
sürülmek

Rüzgâr ve nemden olan kulak
ağrısı

Rutûbet gelmek ile kulak ağrıya,
veca‘ rîhlardan olursa

Beyinde olan sıcak şişlik, ‘utâs

Tişnegî

Kafada su olması

Ensefalit / Menenjit
Hidrosefali

Gözlerin şişmesi

Göz evi kalkmak

Konjunktivit

Çok ağlamaktan gözde/pupilde
beyazlık olması

Gözde ag olmak

Keratit

Ağlamaktan göz kapağında yara
olması

Göz kapağının kalınlığı

Hummalar
Karın ağrısı

Karın burulmak

Aksırık

‘Atse

Vücutta olan sivilceler/ufak
çıbanlar

Karhalar ve besreler

Kolik

Fronkülozis
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Çok ağlamaktan ya da başka
yarılma sebepleriyle göbekte
kabarıklık/şişme
Göbekte şişlik, özellikle
kesilme sırasında

Göbeği taşra kalkmak

Umbilikal herni

Göbek veremi

Omfolit

Uykusuzluk

Uykusuzluk

Insomniya

Hıçkırık

Fuvâk

Rahatsız edici/şiddetli kusma

Kay’

Mide zayıflığı

Ma‘de za‘îfliği

Uykuda görülen rüyalardan
korkmak

Uykuda korkmak

Yemek borusu ile ağız arasında
olan boğazda şişlik

Kâbus görmek
Retrofaringeal apse?

Uykuda çok horlama
Çocukların yeli

Oğlancıklar rîh

İnfantil konvülsiyon

Makadın dışarı çıkması

Mak‘ad taşra çıkmak

Prolapsus ani

Soğuktan olan dizanteri

Burûdetden zahîr

Dizanteri

Karında ortaya çıkan küçük
kurtlar

Karın kurdu

Uylukta olan pişik

İntertrigo
Yerekân

İkter

