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SUMMARY: Acıduman A. (Department of Medical History and Ethics,
Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). The contributions to
pediatrics found in the Turkish translation of the Canon of Medicine, Tahbiz
al-Mathun, by Tokatlı Mustafa Efendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
2014; 57: 225-239.
The aim of this article was the determination, evaluation and presentation
of the contributions of Tokatlı Mustafa Efendi to pediatrics found in related
chapters in the Turkish translation, known as Tahbiz al-Mathun, of Avicenna’s
most celebrated work, al-Kanun fi al-Tibb (Canon of Medicine). A microfilm of the
Tahbiz al-Mathun written in the translator’s handwriting, No. Mf 1994 A 1451,
which is available in the Ankara National Library and was copied from Ragıp
Paşa Library, No. 1335, and photographic prints of Tahbiz al-Mathun provided
by Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, which are available in Ankara University
Faculty of Medicine, Library of History of Medicine and Ethics Department
and were copied from Süleymaniye Manuscript Library, Hamidiye Collection,
No. 1015 were examined. Two copies were compared, based on the copy
written in the translator’s handwriting, and contributions of Tokatlı Mustafa
Efendi found in the chapters related to pediatrics were determined. These
contributions were first transliterated into the contemporary Turkish alphabet
and then translated into modern Turkish, and this translation is presented
in the article. The section related to pediatrics in the Turkish translation
consists of four chapters, as in the Canon. Tokatlı Mustafa Efendi added some
quotations to the text when some explanations were needed, usually inserting
“Allame says that”, and he ended these contributions indicating “end of words
of Allame” or “end”. The fact that information on hydrocephaly, which was
quoted from a comment on the Canon by Allame Qutb al-din Shirazi, differed
from that in the Canon can be considered as an important finding, showing
that commentaries, which were written on major works such as the Canon,
especially in Islamic geography, are important sources for medical historians
to determine the original contributions to medicine in Islamic geography.
Key words: Tokatlı Mustafa Efendi, Tahbiz al-Mathun, Avicenna, Canon of Medicine,
pediatrics, history of medicine.
ÖZET: İbn Sînâ’nın ünlü eseri el-Kânûn fî’t-tıbb’ın Tahbîzü’l-mathûn adıyla bilinen
Türkçe çevirisinde yer alan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölümlerinde,
Tokatlı Mustafa Efendi tarafından çeviriye eklenen kısımların saptanması,
değerlendirilmesi ve sunulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Tahbîzü’l-mathûn’un İstanbul Ragıp Paşa Kütüphanesi, 1335 numarada bulunan
ve Tokatlı Mustafa Efendi eliyle yazılan nüshasının Ankara Milli Kütüphane,
Mf 1994 A 1451’de bulunan mikrofilmi ile İstanbul Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu, No: 1015’de bulunan nüshasının Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kütüphanesi’ne
Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk tarafından kazandırılan siyah-beyaz fotoğraf
baskıları incelenmiştir. Yazarın eliyle kaleme aldığı nüsha esas alınarak,
iki nüsha karşılaştırılmış, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölümlerde
Tokatlı Mustafa Efendi’nin katkıları belirlenerek, bu kısımların çağdaş Türkçe
abeceye çevriyazısı yapılmış ve bu bölümler aynı zamanda çağdaş Türkçeye de
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çevrilerek makale içerisinde sunulmuştur. Tokatlı Mustafa Efendi’nin Türkçe
çevirisinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölüm, Kânûn’da olduğu gibi,
dört alt başlıktan oluşmaktadır. Tokatlı Mustafa Efendi adı geçen bölümlerde
açıklama yapılmasına gerekli gördüğü bazı yerlerde genellikle “Allāme dir ki”
şeklinde giriş yaparak, yaptığı alıntılarla çeviriye katkılarda bulunmakta ve bu
katkıları “intihā-i kelām-ı Allāme” ya da “intihā” şeklinde sonlandırmaktadır.
Hidrosefali ile ilgili olarak Tokatlı Mustafa Efendi tarafından Türkçe çeviriye
eklenen ve Kânûn için yazılmış bir şerhten alınan bilginin, Kânûn’da aslında
yer alan bilgiden farklılık göstermesi, Kânûn gibi tıp tarihinde önemli yerlere
sahip eserler için yazılan şerhlerin, özellikle İslâm coğrafyasında tıbba yapılmış
orijinal katkıların saptanması açısından tıp tarihçileri için önemli birer kaynak
durumunda oldukları gerçeği, bu çalışmanın da fark edilen önemli bulgularından
birisi olarak değerlendirilebilir.
Anahtar kelimeler: Tokatlı Mustafa Efendi, Tahbîzü’l-mathûn, İbn Sina, el-Kânûn
fî’t-tıbb, çocuk sağlığı ve hastalıkları, tıp tarihi

Ünlü filozof ve hekim İbn Sînâ’nın (980-1037)
hem Doğu hem de Batı dünyasında yüzyıllarca
etkin olmuş el-Kânûn fî’t-tıbb adlı eseri beş
kitaptan oluşmaktadır ve dönemin bilim dalı
olan Arapça olarak yazılmıştır. Kânûn Cremonalı
Gerard tarafından XII. yüzyılda ilk kez Latinceye
çevrilmiş ve 1473 yılında Milano’da basılmış;
sonraki dönemlerde çeşitli dillere tam ya da
kısmî çevirileri yapıldığı gibi, pek çok kez de
basılmıştır. 1279 yılında Roma’da İbraniceye
çevrilen ve 1491 yılında Napoli’de baskısı
yapılan eser, 1593 yılında da Roma’da ilk kez
Arapça olarak da basılmıştır.1 Eserin birinci
kitabı iki kez İngilizceye çevrilmiş olup, 2,3
yine beşinci kitabının Almanca bir çevirisi
bulunmaktadır.1 Öte yandan bu eserin tamamı
ya da bazı kısımları üzerine aralarında Fahrü’ddîn Râzî, İbnü’n-Nefîs, Kutbü’d-dîn Şîrâzî,
Aksarayî gibi pek çok önemli hekim tarafından
şerhler/yorumlar yazıldığı da bilinmektedir.1
Bu yorumların arasında en önemli olanlardan
birisi, hiç kuşku yok ki İbnü’n-Nefîs’in Kânûn’un
anatomi bölümü üzerine yazdığı Şerhu Teşrîhi’lKânûn’dur. İbn Nefîs’in bu şerhinde Servetus’tan
daha önce pulmoner dolaşımı açıklamış olduğu
fark edilmiştir.4-7
Türklerin Anadolu coğrafyasına yerleşmesinden
sonra bu topraklar üzerinde hekim Bereket
tarafından yazılan ilk Türkçe tıp eseri olan
Tuhfe-i Mübârizî’nin, girişinde de bildirildiği
üzere Kânûn’un birinci ve ikinci kitaplarında
bulunan bölümlerden seçkiler yapılarak
yazılmış8 olmasına karşın, Kânûn’un Türkçe
çevirisi oldukça geç bir dönemde, ilk kez XVIII.
yüzyılda Tokatlı Mustafa Efendi tarafından

gerçekleştirilmiştir. 9 Kânûn’un bu Türkçe
çevirisinden başka, günümüzde de halen çağdaş
Türkçeye çevirme çalışmaları sürmekte olup,
adı geçen eserin birinci, ikinci ve beşinci
kitaplarının Türkçe çevirisi yayınlanmıştır.1,10-11
Tokatlı Mustafa Efendi ve Kânûn’un Türkçe
çevirisi
Osmanlı Müellifleri adlı eserde “Mütercimi-i
Kânûn” o l a r a k b i l d i r i l e n M u s t a f a b i n
Ahmed bin Hüseyin Tokat’ta doğmuş ve
öğrenimini İstanbul’da yapmıştır.12 Medrese
öğreniminden sonra tıp eğitimi alan Tokatlı
Mustafa Efendi, ilmiye yolunda Musıla-i
Süleymaniye müderrisliğine ve tıp alanında
da hassa hekimliğine kadar yükselmiştir.13 1178
Muharrem’inde [Temmuz 1764] Yenişehir-i
Fenar Mollası ve 1186 Zilkade’sinde [Ocak
1773] Burusa mollası olmuş 14 ve buradan
azledildikten sonra 1106’da [1781] Mekke-i
Mükerreme pâyesine erişmiştir. Aynı yıl Safer
ayının 10. Günü [25 Ocak 1782]1 vefat eden
Tokatlı Mustafa Efendi, Ayvansaray’da Toklu
Dede’de yatmaktadır.12,14,15
Arapça13,15,16 ve Farsça16 bilen Tokatlı Mustafa
Efendi’nin, oğlu Mehmed Reşid ve damadı
İsmail Efendi de hekim olup, oğlu Mehmed
Reşid Efendi’nin Tokat Dârüşşifâsı’nda hekimlik
yaptığı bilinmektedir.13
Tokatlı Mustafa Efendi Sultan III. Mustafa’nın
emri ve Hekimbaşı Kâtip-zâde Refî‘ Efendi’nin
gözetimi ve yol göstermesi ile İbn Sînâ’nın elKânûn fî’t-tıbb adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.12
T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk
Tarih Kurumu sitesinde (www.ttk.gov.tr) yer alan Tarih Çevirme kılavuzu
kullanılmıştır.
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Bazı kaynaklarda bu çevirinin ismi Tabhîzü’lmathûn olarak geçerken,9,12,13 bazı kaynaklarda
da Tahbîzü’l-mathûn olarak bildirilmektedir.15,17
Eserin ismi Tokatlı Mustafa Efendi’nin kendi
eliyle yazdığı ve halen İstanbul, Ragıp Paşa
Kütüphanesi, 1335 numarada kayıtlı olan
nüshanın başında Tahbîzü’l-mathûn olarak
okunmaktadır (Şekil-1).18 Eserin çevirisi 1179/
[1766] yılında tamamlanmış olup, Bursalı
Mehmed Tahir12 Osmanlı Müellifleri adlı eserinde
bunu bildiren dizeyi şöyle nakletmektedir: “baḳ
elvāḥa devāyı müfredi al derde ḳıl dermān.” Ünver15
de Kânûn’un ilk cildinin çevirisinin 1175/[1761]
yılında bittiğini, buna göre kalan dört cildin
çevirisinin 5 yıl sürdüğü bilgisini vermektedir.
Adıvar9 Kanûn’un çevirisini yaparken Tokatlı
Mustafa Efendi’nin “Nüsha-i sultaniye” dediği
basılı bir Kânûn nüshası ile bir başka yazma
Kânûn nüshasını karşılaştırdığını bildirmektedir.
Ünver 15 Tokatlı Mustafa Efendi’nin eserin
çevirisi sırasında metne bazı yerlerde “bu
abdi fakir ve mütercimi pür taksir der ki”
diye eklemeler yaptığını, yine çeviri sırasında
Kânûn’un bilinen âlim ve hekimlerce yapılan
şerhine de başvurduğunu, sırası geldikçe
bunlardan bahsettiğini de bildirmektedir.
Adıvar 6 da metinde anlaşılması güç olan
yerlerin, “şarih-i allame” adıyla tanınan
Kutbeddin Şirazî’nin şerhinden yararlanılarak
açıklandığını bildirmektedir. Kâtip Çelebi’nin
ünlü eseri Keşfu’z-zunûn’da19-21 da Kutbü’ddîn Mahmûd ibn Mes‘ûd eş-Şîrâzî’nin isminin
geçtiği yerlerde, isminin hemen önünde “Allâme”
sıfatının kullanıldığı görülmektedir. Encyclopedia
Iranica’da da22 Kutbü’d-dîn Şîrâzî’nin ‘Allâme
Şîrazî, eş-Şârih el-‘Allâme ve Molla Kutb olarak
tanındığı yazılıdır.
Tahbîzü’l-mathûn’la ilgili olarak Ünver,15 dilinin
ağır ve cümlelerinin çok uzun olmakla beraber,
iyi bir yazıyla yazıldığı ve düzeltildiği için
yararlanmaya değer bir çeviri olduğu açıklamasını
vermektedir. Adıvar9 da çevirinin dili ve önemi
ile ilgili olarak şunları söylemektedir:
“..Çeviri için biraz mübalağayla diyebiliriz ki,
yalnız cümlelerdeki fiiller Türkçeye çevrilmiş, öteki
kelimelerin çoğu Arapça olarak bırakılmıştır. Herhalde,
bu devre kadar gelen Osmanlı-Türk hekimlerinden
Arapça bilenlerin tıbba dair yayınladıkları eserlerin
çoğu, sadece Kanun’un özetiyken, Tokatlı Mustafa
Efendi’nin asıl ana eseri dilimize çevirmeye teşebbüsü
takdire, yüzyıllarca Türk-Osmanlı hekimliğine hâkim
olan bu eserin, ancak modern tıbbın memlekete
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girmesinden pek az önce dilimize çevrilmiş olması
da teessüfe layıktır. Çünkü, eğer Kanun önceden
çevrilmiş olsaydı, faydasız hatta bazen zararlı birtakım
eserler yerine bu ana kaynak herkesin istifadesi önüne
konulmuş olacaktı.” 9
Tahbîzü’l-mathûn’ u n a z s a y ı d a n ü s h a s ı
b u l u n m a k t a d ı r. İ s t a n b u l , R a g ı p Pa ş a
Kütüphanesi, No: 1335’de yazar eliyle yazılan
nüshadan başka, İstanbul Süleymaniye Yazma
Eser Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu, No:
1015’de, İstanbul Topkapı Sarayı Kütüphanesi,
Bağdat Köşkü Koleksiyonu, No: 342’de,13,23
İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Tarihi, No:
1855’de ve Talat, Tıb-Türki, No: 10’da nüshaları
bulunmaktadır.23
Türk tıp tarihi literatüründe el-Kânûn fî’t-tıbb’ın
birinci kitabında yer alan çocuk sağlığı ve
hastalıkları üzerine yapılmış çeşitli incelemeler
bulunmakla birlikte,24-28 adı geçen konularda
Tokatlı Mustafa Efendi’nin Türkçe çeviriye
yaptığı katkıları değerlendiren bir inceleme
ile karşılaşılamamıştır. Bu nedenle adı geçen
Türkçe çevirinin incelenerek, çocuk sağlığı ve
hastalıkları ile ilgili bölümlerde, Tokatlı Mustafa
Efendi tarafından çeviriye eklenen kısımların
saptanması, değerlendirilmesi ve sunulması bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Tahbîzü’l-mathûn’un İstanbul Ragıp Paşa
Kütüphanesi, 1335 Numarada bulunan ve
Tokatlı Mustafa Efendi eliyle yazılan nüshasının
Ankara Milli Kütüphane, Mf 1994 A 1451’de
bulunan mikrofilmi18 ile İstanbul Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu,
No: 1015’de bulunan nüshasının Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik
Anabilim Dalı Kütüphanesi’ne Prof. Dr. Feridun
Nafiz Uzluk tarafından kazandırılan siyah-beyaz
fotoğraf baskıları29 incelenmiştir. Yazarın eliyle
kaleme aldığı nüsha esas alınarak, iki nüsha
karşılaştırılmış, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile
ilgili bölümlerde Tokatlı Mustafa Efendi’nin
katkıları belirlenerek, bu kısımların çağdaş
Türkçe abeceye çevriyazısı yapılmış (Ek-1) ve
bu bölümler aynı zamanda çağdaş Türkçeye
de çevrilerek metin içerisinde sunulmuştur.
M e t i n l e r ç a ğ d a ş T ü r k ç e y e ç e v r i l i r ke n ,
çevirmenin metinde çeviri yaparken sıklıkla
yüklemlerde, az olarak da cümle içerisinde
bazı kelimelerde kullandığı bir kavramın hem
Arapça ve hem de Türkçe karşılıklarından
Türkçe olanları alınmıştır. Cümle içinde [,] ve
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cümle aralarında [.] amaçlı olarak kullanıldığı
düşünülen “ve”ler yerine, noktalama işaretleri
kullanılmıştır. Adı geçen ilaç isimlerinin Türkçe
karşılıkları saptanarak, 30-33 çağdaş Türkçe
metinde kullanılmıştır.
El-Kânûn fî’t-Tıbb’ın, çocuk sağlığı ve hastalıkları
ile ilgili bölümlerinin de içerisinde yer aldığı
birinci kitabının çağdaş Türkçe çevirisinin
bulunması1 ve yine İngilizce çevirilerinin de
varlığı 2,3 nedeniyle, bu çalışmada yalnızca
çalışmanın konusunu oluşturan bölümlerde
Tokatlı Mustafa Efendi’nin yaptığı katkıların
sunulması amaçlanmıştır.
Bulgular
Tokatlı Mustafa Efendi’nin Türkçe çevirisinde
çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili bölüm
Kânûn’da olduğu gibi dört alt başlıktan
oluşmaktadır. Çevirinin Türkçe olmasına karşın,
başlıkların dönemin geleneğine uyarak Arapça
olarak verildiği görülmektedir:18,29
Et-taʿlīmu el-evvelu mine’t-terbiyeti teştemilu ʿalā
erbaʿati fuṣūlin [Terbiyeden birinci ders dört bölümü
kapsar].
El-faṣlu el-evvelu fī tedbīri’l-mevlūdi kemā yuvledu
ilā an yanhaḍa [Birinci bölüm. Doğumundan
ayaklanana kadar süt çocuğunun tedbiri üzerine].
El-faṣlu es̠ -s̠ ānī fī tedbīri’r-riḍāʿi ve’n-naḳli [İkinci
bölüm. Emzirme ve taşıma tedbiri üzerine].
El-faṣlu es̠ -s̠ ālis̠ u fī’l-emrāḍi’lletī teʿarraḍa li’ṣṣibyāni ve ʿilācātihim [Üçüncü bölüm. Çocukların
başına gelen hastalıklar ve onların tedavileri üzerine].
El-faṣlu er-rābiʿu fī tedbīri’l-eṭfāli iẕā intiḳālū ilā
sinni’ṣ-ṣibā [Dördüncü bölüm. Çocukluk yaşına
gelen küçüklerin tedbiri üzerine].
Tokatlı Mustafa Efendi adı geçen bölümlerde
açıklama yapılmasına gerekli gördüğü bazı yerlerde
genellikle “ʿAllāme dir ki” şeklinde giriş yaparak,
yaptığı alıntılarla çeviriye katkılarda bulunmakta
ve bu katkıları “intihā-i kelām-ı ʿAllāme” ya da
“intihā” şeklinde sonlandırmaktadır.
Yenidoğan ve süt çocuğu için yapılması
gerekenlerin anlatıldığı ilk bölümde, göbeğinin
kesilmesi ve bakımının yapılmasından sonra,
yenidoğanın bedeninin tuzlu su ile yapılan
bakımının anlatıldığı kısımda, Tokatlı Mustafa
Efendi’nin bu konudaki ilk eklemeyi yaptığı
görülmektedir (Şekil 2). Tokatlı Mustafa Efendi
önce Kânûn nüshaları arasındaki bir farktan
söz etmekte ve sonra “Allâme der ki” diyerek
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eklediği kısımda, hem bu farklılığa bir açıklama
getirmekte, hem de yapılacak bu bakımın
erkek ve kız bebekler açısından şartlarını
bildirmektedir:
“Bazı Kânûn nüshalarında az tuza karşılık ince tuz
olmuştur. Allâme der ki: İki nüshanın da doğru yanı
vardır ve tuzlu su ile o yenidoğanı tuzlamanın kuralı
budur ki o tarz ile tuzlandığı için yenidoğanın dış
derisi ve bedeninin dışı sertleşip pekişir ve cildi yani
derisi güçlü olur. Allâme der ki: Eğer yenidoğan erkek
olursa, bildirilen su ile fazla tuzlanır, çünkü erkeğin
dış derisinin güçlü olması gerekir. Ama yenidoğan
dişi olursa, o su ile tuzlama erkekten az olur, çünkü
dişilerden yumuşak olması istenir. Onlara sertliğin
gereği olmaz ve yenidoğanı bu tarz üzerine tuzladıktan
sonra, kundağa bağlamak gereklidir, ta ki o tuz etki
edip, amaç ortaya çıksın. O tuz içerisinde bekleme
süresinin bir gün ve bir gece olması takdir edildi.
Allâme’nin sözünün sonu.”18,29
Bu bölümde yer alan ikinci ek ise kısa olup,
bebeğin yıkanması sırasında nasıl tutulacağına
ilişkin bölümde bulunmaktadır:
“Allâme der ki: Yenidoğanı bu şekilde almakla, yıkama
anında kulağına su girmekten, yenidoğan güvenli
olur.”18,29
Emzirme ile ilgili olan ikinci bölümde yer alan
ilk ek, yine Allâme’den yapılan oldukça uzun
bir alıntı olup, süte zararlı ve yararlı yiyecekler,
sütannenin uyku düzeni, sütannenin egzersiz
yapmasının önemi ve zamanı hakkındadır:
“Allâme fazlasını bildirip, der ki: Süte zararlı
yeşilliklerden olur kuşkonmaz ve maydanoz ve dahi
süte yararlı olur kaya balığı, bir senelik olan koyun
ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın ve piliç ki
bağırmaya başlamış olsun. Bu etlerin suları ve çorbası
pişmişlerinden ve kebabından daha yararlı olur. Yarı
pişmiş yumurtanın sarısı ve yumurta sarısı gibi hoş
gıdalar sütannelere çok yararlı olur ve şalgam da
övülmeye değer gıda olur. Meyvelerde yararlı olan
yumuşak elma, ayva, tatlı nar, üzüm, incir, olgun
muz ve fıstık olur. O sütanneye her sabah kalbi
kuvvetlendiren ve ferahlatan kuzukulağı şarabı, nilüfer
şarabı, yalnız ayvadan yapılmış şerbeti, sığırdili suyu,
nilüfer suyu, söğüt suyu benzeri ferahlatıcı sular
içirsinler ya da sabahleyin bildirilen sular ile beyaz
şeker içirsinler. O sütannenin uykusu yediği yemek
midenin ağzından mideye ulaşması ve inmesinden
sonra olsun. O sütanne ilk olarak sağ tarafına yatsın
ve sonra soluna yatıp, sonra yine sağ tarafına yatsın.
Döşeğine dokununca yumuşak olsun. O sütannenin
giydiği giyecekler, yaz günlerinde ince ve parlak, düz ve
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parlak olsun, ya keten ya da ipek olsun. Kış günlerinde
sütannenin giyecekleri pamuktan yapılmış ve tiftik
yünden yapılmış giyecekler ve samur benzeri kürkler
olsun. O sütannenin mizacına uygun meskende o
sütanne oturtulsun. Meskenlerin daha iyileri bildirilip,
açıklandı. Ama sütannenin uykusunun ve uyanık
olmasının bildirilme zamanı budur ki sütannenin
gecenin başlangıcında ve sonunda uyanık olması
gerekir. Gecenin başlangıcında uyanık olması ile akşam
yediği yemek mide ağzından mide dibine iner. Gecenin
sonunda uyanık olmasıyla, uykuda toplanıp biriken
fazlalar dışkılama benzeri şeylerle giderilir. Gecenin
ortasında uyur ve o uyku ile yemeğin sindirimi ve
hoş bir tat olur. O sütanneye egzersiz yapıp, hareket
etmesi emredilir. Gündüzün başlangıcında ve sonunda
hareket eder ve o hareket ile bedeninde toplanan
fazla giderilip, ayrılır. O egzersizden sonra yıkanır.
Gündüzün ortalarında sakin olur, egzersiz için hareket
etmez. Bu bildirilenlerin hepsine uyduktan sonra,
gerekli olur ki sütanne hazımsızlıktan, dolgunluktan ve
bir defa yenmiş olan yemek sindirilmeden önce yemek
yemekten sakınsın. Öfke, keder, tasa, bağırmadan ve
adet söktürücü nesnelerden, ekşi, tuzlu, buruk olan
nesneler yemekten sakınsın. Buraya gelince, hepsi
Allâme’nin fazlalarıdır.”18,29
Tokatlı Mustafa Efendi ikinci bölümde, sütün
muayenesinin anlatıldığı bölümden hemen
sonra, İbn Sînâ’nın Kânûn’daki sözlerini
ö z e t o l a r a k ka b u l e d e r e k , A l l â m e ’ d e n
yaptığı alıntılarla bu konuyu ayrıntılı olarak
açıklamaktadır. Eklenen bu kısımda bebeği
emzirecek olan sütannenin gebelik süresi ile
sütün niteliğinin bağlantısı, sütün kokusunun
düzeltilmesi, sütannenin beslenmesinde sütün
niteliğini düzeltecek ve sütün niteliğini bozacak
gıdalardan bahsedilmektedir:
“Allâme o özeti açıklayıp, der ki: Tırnak üzerinde
inci tanesi gibi duran ve bekleyen sütün duruşu sıkı
ve akıntısı kuvvetli olmayıp, o sütte yapışkanlık
da olmaz ise, o sütün kıvamı incelik ve yoğunlukta
orta halli olur. Eğer o sütün duruşu kuvvetli olup,
yapışkanlığı da olur ise, o sütün kıvamının yoğunluğu
üstün olur. Sütün inceliği, yoğunluğu ve orta halli
oluşu ikinci yolla bilinir. O ikinci yol budur ki o
süt bir şişe içine konulup, içine bir miktar saf mür
katılıp, parmak ile o süt karıştırılır. Bu işle, sütte
olan peynirlik, sıvıdan ayrılır. Eğer peynirliği olan
kısımlar, sulu kısımlardan çok olur ise, o süt yoğun
olur. Eğer suyu çok olur ise, o sütün kıvamı ince olur.
Eğer iki kısım eşit olur ise, o süt orta kıvamlı olur
ve övülmeye değer olan süt, peynirliği, sululuğuna
eşit olup, kıvamı orta olan süt olur. Allâme sütün
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kıvamını denemede üçüncü bir yol bildirip, der ki:
Denenmek istenen süt şişe içine damlatılıp, bir gün
ve bir gece o süt şişe içinde bırakılır ve o bırakışla o
sütün peynirliği, sıvılığından ayrılır. Eğer peynirliği
olan kısımlar, sulu kısımlardan daha çok olur ise, o
sütün kıvamı yoğun ve kalın olur; eğer az olup, sululuk
çok olursa, o sütün kıvamı ince olur. Eğer o iki kısım
eşit olur ise, o sütün kıvamı orta ve övülmeye değer
olur. Yine Allâme der ki: Kânûn’un sahibi önceden
sayıp, özet olarak emzirmenin şartları yönlerinde
saydığı nesnelerin üç adedini terk edip, burada etraflı
olarak bildirmedi. Bize gerekli oldu ki o yönlerden
olan şartları da bildiririz. O yönlerden ilki emzirenin
gebeliğinin süresidir. Gerekli olur ki emzirenin ve
sütannenin sütüne neden olan gebeliğin süresi, doğal
süre olsun. Emziren o gebeliği, doğal süresi olan
dokuz aya erdiğinde doğurmuş olsun. Dokuz aydan
öncesinde ve fazlasında doğum yapmış olursa, o doğum
sütün bozukluğunu gösterir. Yine doğum yapmak,
ceninin düşmesi yoluyla olmasın ve o emzirenin cenin
düşürmek âdeti de olmasın. Cenin düşürmek âdeti
olan kadın, birleşme nedeniyle bir kez cenini düşürse
ve doğal zaman olan dokuz ayda doğursa, o hatunu
ceninini düşürmediği defada sütanne edinmek uygun
olmaz, çünkü cenin düşürmek âdeti olması sütünün
bozukluğunu gösterir. O bir defada doğal zamanda
ceninini doğurmasıyla, sütün iyiliğe döndüğüne delil
gösterilmez. Terk edilen yönlerin şartlarının ikincisi
o sütannenin doğum zamanı ile sütannesi olduğu süt
çocuğunu emzirdiği zamanın arasında olan süredir. O
sürenin bir buçuk ay ya da iki ay olması uygun olur
yani o kadın sütanne edinilir ki o kadının sütüne
neden olan doğumunu yapalı bir buçuk ay ya da
iki ay geçmiş olsun. Henüz doğurup, bildirilen süre
geçmeyen ya da bildirilen süreden çok zaman geçen
kadın sütanne edinilmez, sütünde bozukluk olduğu
sebebiyle. Adı geçen şartların bırakılmış yönlerinin
üçüncüsü, sütannenin çocuğunun cinsi olur. Uygun olur
ki sütannenin sütüne neden olan çocuk erkek olsun ya
da o sütannenin erkek doğurmak âdeti olsun. O süte
neden olan çocuğu dişi olsa, ama önceden doğurdukları
erkek olup, erkek doğurmak âdeti olsa, o sütannenin
dişi doğurduğu çocuk sebebiyle olan sütünde bozukluk
olmaz. Allâme’nin sözünün sonu.”18,29
Kânûn’da yer alan sütün yoğun ve kokusunun
kötü olduğu durumda sütün bir kâseye sağılarak
bir süre açık havaya bırakılması önerisinden
sonra, Tokatlı Mustafa Efendi tarafından,
Allâme’den bir alıntı yapılarak, sütün kokusunu
iyileştirecek tedbirlerin çeviriye eklendiği
görülmektedir:
“Allâme der ki: İçirmede bu tedbir miktarı ile
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yetinilmez, belki uygun olur ki o sütannenin sütünü
hoş edici gıda ile o sütanne beslenir ve onun gıdasına
tarçın ve sakız katılır. Yine Allâme der ki: O sütanneye
sığırdili suyu, nilüfer suyu, gül suyu ve söğüt suyu
benzeri ferahlatıcı sular ile karıştırılmış fesleğen
şarabı bazı zamanlarda içirilir ve onun miktarı ve
tadı ve kullanma zamanı gözetilir. Bazı zamanda o
suya az olarak safran da katılır ise sütü temizleyip,
ferahlatmakta daha olgun ve daha iyi olur. O sütanne
kötü kokusu olan soğan ve sarımsak ve turp gibi
gıdalar yemekten men edilir. Bu tedbirler ile o sütün
kokusu geçmezse, o sütannenin gıdası bu şekilde
düzeltilip, o sütanneye bedeninde olan pis kokulu
maddeleri çıkaran ilaçlar verilir ve o ilaçların verildiği
günde, o süt çocuğunu emzirmekten o sütanne men
edilir. Allâme’nin sözünün sonu.”18,29

sonra, Tokatlı Mustafa Efendi, Allâme’nin İbn
Baytâr’a atfederek nârdîn hakkında verdiği bir
açıklamayı metne eklemiştir:

Bebeğin emzirilmesi ile ilgili olan ikinci bölümde
az olan sütün arttırılması için yapılacaklar
anlatılırken, koyun ve keçi memelerinden alınmış
çiğ sütün yararlı olduğu bilgisi verildikten sonra,
Tokatlı Mustafa Efendi bu memelerin nasıl
alınacağı ve kullanılacağı hakkında bir açıklama
vermektedir. Hemen arkasından Kânûn’da da
yer alan urada böceği ya da solucan kurusunun
arpa suyu ile kullanılması önerisinden sonra,
urada böceğinin ne olduğu ile ilgili olarak bir
açıklama yapılmakta ve Kur’an-ı Kerîm’e de bir
atıfta bulunulmaktadır:

“Mesîhî der ki: Bu terkipleri Şeyh-i re’îs özellikle sütü
çoğaltmak üzere bildirdi, ama bunlardan biri beni
şaşırtmaz, yani benim yanımda birisi dahi makbul
ve doğru değildir. Son.”18,29

“Ve memeyi almanın yolu budur ki o memeler sütüyle
birlikte hayvandan alınır ve cildi soyulur ve sütü çıkıp
dağılmasın diye memenin yolu bağlanır ve tencereye
konulur, gerek yalnız ve gerek bildirilen nesneler ile ya
da başkası ile pişirilir. Yine Allâme’nin açıklamasında
ve yine sütün çoğaltılmasında denenmiştir ki urada
dedikleri böcekten ya da kurutulmuş solucan
böceğinden bir dirhem alınır ve arpa suyu ile bir
kaç gün ardı ardına kullanılır ve bunun son yararı
çok olur. Solucan dedikleri böcek herkesçe bilinir,
Arapça ona harâtîn derler. Ama urada rânın üstünü
ile bir çeşit küçük böcektir ki kendi beyaz ve başı
sarı olur ve ağaçları yer. Nazm-ı celîlde “Felemmā
ḳaḍayna ʿaleyhi’l-mevt mā dellehum ʿalā mevtihi
illā dābbetu’l-arḍi teʾkulu minseʾetehu” 2 âyet-i
kerîmesinde adı geçen “dabbetu’l-arḍ”dan amaç bu
böcektir demişlerdir ve rânın üstünü ile dabbetu’laraḍa dahi okunmuştur.”18,29

“Ve bu terkipte yazılmış olan köklerin Kânûn’un bütün
yazmalarında ne çeşit kökler olduğu bildirilmemiştir.
Allâme de açıklamamıştır. Ama bu terkip olduğu
gibi Îlâkî’nin metninde bildirilmiştir ve boya kökleri
ile kayıtlı köklerdir. Boya kökleri, zerdeçöptür.”18,29

Kânûn’da yer alan ve sütü artıran ilaçlar arasında
sayılan nârdîn yağı tortusunun memelerin
altına yakı olarak kullanılması önerisinden
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun
öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi.”
Kur’an-ı Kerîm 34: 14’den.34

2

“Allâme İbn Baytâr’a dayandırıp, der ki: Nârdîn
Yunanca kelimedir ve nârdîn yalnız bildirilirse,
ancak amaç hint sümbülü olur. Ama bağlanmış
olarak, nârdîn-i kalîtî diye bildirilse, sünbül-i aklîtî
yani sünbül-i rûmî amaçlanır ve nârdîn bağlanmış
olarak diğer ilaçlara da söylenir, ama bu yerde yalnız
bildirildiğinden, amaç hint sümbülü olur. Son.”18,29
Aynı yerde, Kânûn’da yer alan ve sütü arttırdığı
öne sürülen bazı ilaçlar sunulduktan sonra,
Mesîhî’nin bu ilaçların geçerli ve doğru olmadığı
konusundaki açıklamasını içeren bir alıntıyı
metne eklemiştir:

Üçüncü bölüm çocukta görülen hastalıklar ve
tedavileri üzerine olup, Tokatlı Mustafa Efendi
bu bölümde ilk eklemeyi ağızda görülen aftlar
konusunda yapmakta ve Kânûn’da yazılı olan
ve ilaç olarak kullanılan köklerin ne olduğu
açıklanmadığından ve Allâme de bir açıklama
yapmadığından, Îlâkî’den alıntı yaparak köklerin
cinsini bildirmektedir:

Bu bölümde yer alan eklerin en uzunlarından
birisi hidrosefali hakkındadır. Kânûn’da bir
cümle ile bu hastalığın daha sonra anlatılacağı
yazılıyken, Tokatlı Mustafa Efendi Allâme’den
yaptığı alıntıyı bu bölüme eklemiştir:
“Ve çocuklara gelen hastalıkların ön üçüncüsü
çocukların başına gelen su ve sıvılardır. Onun
tedavisini biz baş hastalıklarında bildirdik.
Allâme der ki: O hastalık su ile ilgili bir şiştir ki
bazı kez kafatasının içerisinde sert zar [dura mater]
ile kelle kemiğinin arasında olur ya da kafatası ile
ince zarın [pia mater] arasında olur ve bazı kez de
kafatasının dışında kafatası ile deri arasında olur.
Bu şişin çocuklarda olması çok olur ve bazı kez
büyüklerde de olur. Çocuklarda olan ebe kusurundan,
çok sıkışmasından, düşme ve darbeden olur. Hıltlar
sebebiyle de olur. Kafatasının içerisinde olan sulu şişte
kafatası içerisinde ağırlık hissedilir. Gözü yummak
zorlukla olur. Gözünden yaş çok akar, özellikle ki
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gözün hareketi zamanında gözyaşlarının akması çok
olur. Bu hastalığın iki çeşidinde de başta şiddetli ağırlık
hissedilir ve uzun uykusuzluk gelir. Başa basıldığında
şiddetli ağrı olur. Bu hastalığın tedavisi: O hastanın
başı tıraş edilir ve bu natûl ile başı yıkanır. O natûl
budur: Papatya, koçboynuzu bitkisi, iyi şap su ile
kaynatılıp, suyu başına dökülür. Sonra, aşağıda
bildirilen ilaçlar dövülüp, alınıp ve bir miktar safran
ve boraks karıştırıldıktan sonra, beyin üzerine konulur.
Eğer bu tedavi ile ortadan kalkmaz ise başın cildi enine
kesi ile yarılır ve suyun hepsi dışarı çıkarılır, ama bir
defada suyun hepsi dışarı çıkarılmaz, belki azar azar
dışarı çıkarılarak, birkaç defada tamamlanır. Bazıları
derler ki o cildin kesisi haç gibi kesişen şekilde olur.
Sıvı tam olarak çıktıktan sonra, o kesinin üzerine eti
besleyici olan merhem konulur. Eğer o sıvı başta olan
damarların dışarısında olmayıp, damarların içerisinde
olur ise, o kesinin yararı olmaz, belki çözücü olan
natûllara meşgul olunur, tekrar tekrar kullanılır.
Hamama ve gıdaları iyileştirmeye devam edilir.
Allâme’nin sözünün sonu. Bu şekilde kafatasında sulu
şiş olanların bazı kez gözleri şişer ve o gözün şişmesi
olarak adlandırılır. O gözün üzerine topalak süt ile
karıştırılıp, sürülür. Allâme der ki bu merhemden çok
yarar olur: Yumurta sarısı ile gül yağı karıştırılıp,
sürülmek ve papatya suyu ve pişmişi ve yabani reyhan
suyu ile. Sonra o göz yıkanır. Bazı kez çok ağlamak
ile onların gözünde beyaz ortaya çıkar ve it üzümü
özsuyuyla tedavi edilirler.”18,29
Çocuklarda görülen ateşler konusunda
kullanılacak ilaçların, sütanneye mi yoksa süt
çocuğuna mı verileceği konusuna bir açıklık
getirmeye çalışmıştır. Kânûn’da, bildirilen
ilaçlarla sütanneye tedbir alınması yönünde bilgi
varken, İlâkî’nin buna karşı çıktığını, Allâme’nin
ise adı geçen ilaçların çocuğa zararlı olacağı
bilgisini içeren alıntıları metne eklemiştir:
“Kânûn’un görünen cümledeki bu nesnelerin tıfıla
içirilmesi gerekir, hatta İlâkî görünen söze saldırıp,
çocuğa içirilir diye metninde bildirir. Ama Allâme
süt çocuğuna bu ilaçları içirmede iki nedenle tıbben
kötülük vardır diye açık cümle sarf edip, bu ilaçlar
sütanneye içirilir diye hüküm verir. İki nedenin ilki süt
emen çocuğa ekşiler yedirmek zararlıdır, çünkü ekşi,
süt emen çocuğun midesinde olan sütün peynirliğini
ortaya çıkarır ve zehirliliğe dönüştürür. İkinci neden,
tabiatı zayıf olup, üstün gelen niteliği olan nesnelerde
kullanmaktan aciz olması sebebiyle, kâfurun üstün
gelen niteliği süt emen çocuğu zarara sokar.”18,29
Fıtık konusunun işlendiği bölümde, fıtık üzerine
konacak olan sıkılık verici ilaçlardan sonra
Tokatlı Mustafa Efendi, Allâme’nin Mesîhî’den

Şekil 1. İstanbul, Ragıp Paşa Kütüphanesi, 1335 numarada
kayıtlı olan ve Tokatlı Mustafa Efendi’nin kendi eliyle yazdığı
Tahbîzü’l-mathûn nüshasının ilk sayfasında kütüphane kaydından
hemen sonra “Terceme-i Kānūn-ı İbn Sīnā” yazmakta, sondan
sonra da şu satırlar okunmaktadır: “ḳad vaḳafa mutercimun
ḥāẕe’l-kitābu’l-musemmā bi-taḫbīzi’l-maṭḥūni ḥasbeten-lillahi
el-melik el-kerīm ve ṭalabe’l-merḍāte rabbihi’r-raḥīm Toḳādī
Muṣṭafā Efendi bin Aḥmed bin Ḥasan ʿammere lehum āmīn
[Hasan oğlu Ahmed oğlu Tokatlı Mustafa Efendi, Allah ona
ömür versin, Rahîm olan Rabbi’nin rızasını talep eden mütercim,
Tahbîzü’l-mathûn adıyla bilinen bu kitabı cömert ve mülk sahibi
Allah’ın sevabı için vakfetti, âmîn.]” [İbn Sînâ. Tahbîzü’l-mathûn
fî tercemeti Kânûn (Çeviren: Tokâdî Mustafâ Efendi bin Ahmed
bin Hasan), 1-6. Cüz. İstanbul: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi,
No: 1335/1-6, varak no: 1a (Ankara Milli Kütüphane Mf 1994
A 1451’de bulunan mikrofilm)].

alarak bildirdiği sıkılık veren ilaçları çevirisine
ismen eklemiştir:
“Allâme Mesîhî’ye dayandırarak, bütün sıkılık veren
ilaçları nakleder ve sayar, her birinin doğalarını,
kısımlarını, niteliklerini ve etkilerini ayrıntılı açıklar
ve bildirir. Biz isimlerini bildirmekle yetinelim. O
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Şekil 2. Ragıp Paşa Kütüphanesi, 1335 numarada kayıtlı Tahbîzü’l-mathûn’da çocuk hastalıkları ile ilgili bölümün başlangıç
sayfaları. Tokatlı Mustafa Efendi’nin “Allâme der ki” diyerek yaptığı eklerin ilki 429a numaralı yaprağın hemen başında
ve derkenarda görülmektedir [İbn Sînâ. Tahbîzü’l-mathûn fî tercemeti Kânûn (Çeviren: Tokâdî Mustafâ Efendi bin
Ahmed bin Hasan), 1-6. Cüz. İstanbul: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, No: 1335/1-6, varak no: 428b-429a (Ankara Milli
Kütüphane Mf 1994 A 1451’de bulunan mikrofilm)].

ilaçlar bunlardır: Bal, demirhindi, şap, safran, doğal
sodyum bikarbonat, topalak, güveyiotu, tuz, mercimek,
mür, ebucehil karpuzu tohumu, kara ardıcı, kabak,
hıyar, it üzümü, semizotu, gül yağı, sirke, şarap,
yumurta sarısı, papatya, yabani reyhan, ekşi nar,
kâfur, balmumu, gül, mersin, sakız ağacı, ılgın ağacı,
üstübeç, bataklık sazı, acı bakla, servi kabukları, servi
cevizi, sabır, akasyadır.”18,29
Kusma konusunda Kânûn’da yer alan ve çocuğa
verilecek olan ilaçlardan sonra, Allâme’den
yaptığı alıntıyla sütanneye içirilecek şerbetleri
çeviride bildirmektedir:
“Allâme der ki: Naneli nar şerbeti, naneli koruk şerbeti
ve demirhindi. İşte bu şerbetler sütanneye içirilir.
Eğer süt çocuğunun tabiatı bağımlı olup, uyumlu
değil ise, yalnız demirhindi içirilmez. Bu içecekler süt
çocuğunun anasının sütüyle karıştırılıp, süt çocuğuna
yalatılır. Geri kalan ilaçlar da Allâme’nin Şerh’inde
bildirilmiştir. Son.”18,29
Tokatlı Mustafa Efendi mide zayıflığı konusunda
Kânûn’da geçen ilaçlar arasında yer alan
meysûsenin nasıl yapılacağı ve kullanılacağı

ile ilgili oldukça ayrıntılı bir açıklamayı metne
eklemiştir:
“Meysûsen Fars dilinde zambak şarabı demektir. O
şarabın niteliği budur: Mavi zambaktan dört çiçek
alınıp, gerisi koparılır. O zambakta olan sarılıktan,
çiçekler temizlenir ve o çiçeğin yaprakları bir bez
üzerine serilir. Kıst otu, karanfil ve kazayağı otu
her birinden ikişer okka, inderani tuz ve aselbent
sakızı her birinden üç okka, hamama otu, iyi sümbül,
sakızın her birinden birer okka, pelesenk ağacı dört
okka. İşte bu parçalar alınıp, dövülerek yumuşatılır ve
camdan bir kap içine konulur, o şekilde ki önce zambak
yaprağı döşenir, üzerine ilaçlar saçılır ve döşenir.
Sonra yine yaprak döşenir. Sonra yine ilaçlar serilir
ve bu sıralama üzerine şişeye konulduktan sonra, o
ilaçlar bir gün ve bir gece olduğu gibi bırakılır. Sonra
üzerine on altı ratl müselles dökülür ve yarım okka
yani beş dirhem safran ve iki miskal sük alınıp, bir
miktar müselles ile çözülüp, ilaçların üzerine bu eriyik
ve dört okka sıvı karagünlük ve bir okka pelesenk
yağı konulur ve o cam kabın ağzı açık bırakılır. Bir
miktar zaman geçtikten sonra o cam kabın ağzına
bir temiz kâğıt konulup, kâğıdın üzerine keten bezi
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konulur ve sıcak çamur arpa unu ile macun yapılıp,
o macun ile o cam kap sıvanır ve kuzey yönünde,
güneş ışını olmayan gölgeli bir yere konulup, altı ay
bırakılır. Altı ay geçtikten sonra kullanılır, o şekilde
ki gül suyu ile ve mersin suyu ile o şarap çözülür ve
çocuğun midesine sürülür ve yarım dirhem miktarı
da çocuğa yalatılır. Geri kalan açıklama Allâme’de
bildirilmiştir. Son.”18,29
Bir başka alıntı ise rîhu’s-sıbyân adı verilen
hastalığın çevirisi sırasında verilmiştir. Tokatlı
Mustafa Efendi tabipler arasında bu hastalığın ne
olduğu konusunda ayrılık olduğunu bildirmekte,
hastalık hakkındaki farklı görüşleri açıklayarak,
İbn Cemî‘nin Tentîh-i Kânûn adlı eserinden de
bir alıntı yapmaktadır. Bu açıklamalardan sonra,
“Şeyh-i re’îs der ki” diye başlayarak Kânûn’un
çevirisine devam etmektedir:
“Çocuklara gelen hastalıkların yirmi dördüncüsü
o hastalıktır ki ona rîhu’s-sıbyân derler. Tabipler
bunun yorumunda anlaşmazlığa düştüler. Bazıları
derler ki: Rîhu’s-sıbyân bir kaba yeldir ki başın
içerisinde ortaya çıkıp, uzatır yani başın içerisinde olan
zarları gerer ve baş kemiklerinin eklerini açar. Tentîh-i
Kânûn’da İbn Cemî‘ rîhu’s-sıbyânı yorumlayıp, der ki:
Rîhu’s-sıbyân çocuğun başının büyük olmasıdır, o şekil
ile ki yivler açılır ve başta olan yel ve nemler toplanıp,
baş büyük olur. Bazıları dediler ki: Rîhu’s-sıbyân
sara çeşitlerinden bir çeşit saradır. Saranın o çeşidi
çocuklara geldiğinde, özellikle çocukta olana ummu’ssıbyân [infantil konvülziyon] adı verilir ve bazıları
ona kuzahu’s-sıbyân adını da verirler. O çeşit sara
isabetinde çenesi bükülür ve gözleri müşahassa olur,
yani bir yere bakmaya başlayıp, ondan ayırmaz.” 18,29
Tartışma
Tokatlı Mustafa Efendi’nin Kânûn’un Türkçe
çevirisini yaparken çocuk hastalıkları ile ilgili
bölümlerinde el-Kânûn fî’t-Tıbb’ı şerh etmiş
olan hekimlerin eserlerinden yararlandığı fark
edilmektedir. Bu hekimlerden ilki, Allâme olarak
da tanınan Kutbü’d-dîn Mahmûd ibn Mes‘ûd eşŞîrâzî’dir (1236-1311).21 Şîrâzî’nin tıp üzerine
yazdığı en önemli eseri Kânûn’un tıbbın ilkeleri
ile ilgili olan birinci kitabı olan Külliyât için
yazdığı Nüzhetü’l-hükemâ ve ravzatü’l-etıbbâ’ adlı
şerhi olup, Ahmed Han’ın veziri Sa‘ddedîn
Muhammed’e ithaf ettiği için bu şerh Tuhfetü’sSa‘diyye adıyla da anılmaktadır.35,36 Şîrâzî bu
şerhi 674/[1275/76] yılında tamamlamıştır.21
Tokatlı Mustafa Efendi’nin çevirisinde Îlâkî
adıyla andığı bir diğer Kânûn yorumcusu ise,
Kâtip Çelebi’den Şeyh’in [İbn Sînâ] öğrencisi
olduğunu ve eserini özetlediğini öğrendiğimiz,21
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Şerefü’d-dîn Ebû Abdullâh Muhammed ibn
Yûsuf el-Îlâkî’dir (428/1037’de hayatta). 37
Muhtasaru Külliyâti’l-Kânûn adlı eseri el-Fusûlu’lÎlâkiyyeti olarak da bilinmektedir. 37 Sultan
Salâhü’d-dîn’in hizmetinde bulunmuş Mısırlı
Yahudi bir hekim olan ve Tasrîhü’l-meknûn fî
tenkîhi’l-Kânûn adlı Kânûn üzerine yazılmış bir
şerhi bulunan Ebû’l-Mekârim (ya da Ebû’l‘Aşâ’ir) Hibetullah b. Zeyn (al-Dîn) b. Hasan
b. İfrâ’îm b. Ya‘kûb b. İsmâ‘îl ya da İbn Cemî‘
(ö. 1198), Tokatlı Mustafa Efendi’nin çeviri
sırasında andığı ve yararlandığı bir başka
Kânûn şarihidir.38 Sarton39 bu şerhin Kânûn’un
beşinci kitabı üzerine olduğunu bildirmektedir.
Mesîhî adıyla anılan hekim ise İbnü’l-Kuff
olarak bilinen ve Kânûn için bir şerh de yazan
Emînü’d-devle Ebü’l-Ferec Ya‘kub ibn İshâk elKerekî el-Mesîhî21,35 (1232/33-1286) olabilir.
Sarton,35 Kânûn üzerine yazılmış olan ve Kâtip
Çelebi tarafından altı cilt olduğu bildirilen21
bu şerhin kayıp olduğu bilgisini vermektedir.
Kânûn’un Türkçe çevirisi ile ilgili olarak yapılan
bir yorumda, XI. yüzyıla ait bir eser olmasına
karşın, Türkçe çevirisinin XVIII. yüzyılda
yapılması nedeniyle, Tokatlı Mustafa Efendi’nin
Kânûn çevirisini yaparken, kendi döneminin
bilgilerini metne ekleme gereksinimi hissettiği,
bazı durumlarda da gereksiz gördüğü bilgileri
metinden çıkardığı, örneğin ikinci cildin çevirisi
sırasında, basit ilaçlarla ilgili bilgi verirken İbn
Sînâ’nın verdiği açıklamaları bırakarak, yerlerine
drogların kendi devrindeki kullanımlarını
eklediği yönünde bir açıklama sunulmaktadır.16
Tokatlı Mustafa Efendi’nin Kânûn çevirisi
sırasında, metne ekleme yaparken hem sıklıkla
atıfta bulunduğu Allâme Şîrâzî’nin, hem de
metinde adı geçen diğer Kânûn şarihlerinin
yaşadığı zaman dilimleri göz önüne alındığında,
bu çalışmanın içeriğini oluşturan çocuk sağlığı
ve hastalıkları konusu bağlamında Kânûn’da
yer alan bazı bilgilerin ancak XIII. yüzyıla ait
bilgilerle güncellenmiş olduğunu söylemek
olanaklı görünmektedir.
Öte yandan, Şehsuvaroğlu ve arkadaşları 13
Tokatlı Mustafa Efendi’nin 1761 yılında Kânûn
şerhini Türkçeye çevirdiği bilgisini vermektedir
ki eğer bu şerh Kutbü’d-dîn Şirâzî’nin Kânûn
şerhi ise, bu bilgi Adıvar’ın açıklamasını 9
destekler bir bulgu olarak değerlendirilebilir
ve yine bu çevirinin Tokatlı Mustafa Efendi’ye
Kânûn’u çevirme cesaretini verdiği yorumuna13
ek olarak, Tokatlı Mustafa Efendi’nin Kânûn’a
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Şekil 3. Tahbîzü’l-mathûn’un Hamîdiye 1015 nüshasında, kafatası dışında biriken sıvılar için İbn Sînâ tarafından önerilen
insizyon şekillerinin yer aldığı sayfa [İbn Sînâ. Tahbîzü’l-mathûn fî tercemeti Kânûn (Çeviren: Tokâdî Mustafâ Efendi bin
Ahmed bin Hasan). İstanbul: Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye Koleksiyonu, No: 1015, varak no: 243b
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Kütüphanesindeki fotoğraf baskısı).

ekleme yaparken neden Şîrâzî’den alıntı
yaptığını da anlamamızı sağlayabilir.
Öte yandan kafanın içerisinde ve dışarısında
toplanan su ya da sıvılarla ilgili olarak Kânûn’un
üçüncü kitabının baş hastalıkları ile ilgili
bölümünde açıklamalar bulunmasına 29,40 ve
yine Kânûn’un birinci kitabında, baş hastalıkları
sırasında bilgi verileceği açıklaması yer
almasına karşın, Tokatlı Mustafa Efendi’nin
hidrosefali konusunda Allâme’den yaptığı bir
alıntıyı hemen bu cümleden sonra çeviriye
eklemesi oldukça ilginçtir. Adı geçen bölüm
İbn Sînâ’nın yazdıkları ile karşılaştırıldığında,
a çık l a ma l a r a r a sı n d a b el i r g in f a r k l ıl ı k
bulunduğu görülmektedir. İbn Sinâ kafatası
içerisinde suyun kemik ile sert zar [dura mater]
arasında [epidural aralık] toplandığını ve bu
durumun tedavisinin olmadığını bildirirken,
kafatası dışında toplanan sıvıların [subgaleal
ve subperiostal] bir ya da birbirini kesen
bir kaç insizyon yapılarak boşaltılabileceğini
bildirmekte (Şekil 3) ve yapılacak ilaç tedavileri
ile ilgili bilgiler sunmaktadır.29,40 Allâme’den
yapılan alıntıda ise kafatası içerisinde sıvının
kemik ile sert zar [epidural aralık] ya da kemik
ile ince zar arasında [subdural aralık]; kafatası
dışında ise deri ile kemik arasında toplandığı
bilgisi verilirken, kafatası içerisinde biriken bu
sıvıların ciltte enine yapılacak bir insizyonla,
bazen de birbirini kesen iki insizyonla, azar azar
ve bir kaç defada boşaltılarak tedavi edilmesi
yönünde bilgi verilmektedir ki bu İbn Sînâ’nın
kafatası içerisinde yer alan sıvı için girişim
yapılmaması önerisinden tamamen farklı bir
açıklamadır.
Kânûn gibi tıp tarihinde önemli yerlere sahip
eserler için yazılan şerhlerin, özellikle İslâm
coğrafyasında tıbba yapılmış orijinal katkıların
saptanması açısından tıp tarihçileri için önemli
birer kaynak durumunda oldukları gerçeği, bu

çalışmanın da fark edilen önemli bulgularından
birisi olarak değerlendirilebilir. Hidrosefali ile
ilgili olarak Tokatlı Mustafa Efendi tarafından
Türkçe çeviriye eklenen bilginin Kânûn için
yazılmış bir şerhten alınması ve Kânûn’da yer
alan bilgiden farklılık göstermesi ve yine tıp
tarihinde yer alan ve önemli bir örnek olarak
Kânûn’un anatomi bölümüne yazdığı şerhte
pulmoner dolaşımın aslında İbn Nefîs tarafından
saptandığı gerçeğiyle karşılaşılması, 4-7 tıbbi
eserler için yazılan şerhlerin incelenmesini
bir zorunluluk ortaya koyan bulgular olarak
değerlendirilebilir. Bunun kolay bir iş olduğunu
söylemek olanaklı olmamakla birlikte,
gösterilecek çabalarla önemli bulguların gün
ışığına çıkarılabileceği gerçeğini de göz ardı
etmemek gerekmektedir.
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Ek-1
Et-taʿlīmu el-evvelu mine’t-terbiyeti teştemilu
ʿalā erbaʿati fusūlin
El-faṣlu el-evvelu fī tedbīri’l-mevlūdi kemā
yuvledu ilā an yanhaḍa
Baʿż [RP 1335; 428b] nüsaḫ-ı Ḳānūn’da milḥ-i ḳalīl
bedeline milḥ-i raḳīḳ vāḳiʿ olmuşdur. ʿAllāme dir
ki: İki nüsḫanıñ daḫı vech-i ṣaḥīḥi vardır ve duzlu3
ṣu ile ol mevlūdı ṭuzlamaġıñ ḳāʾidesi budur ki ol
vechle4 ṭuzlanmaġıla mevlūduñ beşeresi ve ẓāhir-i
bedeni taṣallüb idüb, bekişir5 ve cildesi yaʿnī derisi
ḳavī olur. ʿAllāme dir ki: Eger mevlūd erkek olur
ise ẕikr olunan ṣu ile ziyāde duzlanur,6 zīrā erin
beşeresi ḳavī olmaḳ lāzımdır. Ammā mevlūd dişi
olur ise ol ṣu ile duzlamaḳ7 erkekden ḳalīl olur,
zīrā dişilerden yumuşaḳ olmaḳ maṭlūbdur. Anlara
ṣalābetiñ lüzūmı olmaz ve mevlūdı bu vech üzere
duzladıḳdan8 ṣonra ḳundaġa baġlamaḳ gerekdir tā
ki ol duz9 teʾs̠ īr idüb, ġaraż ḥāṣıl ola ve ol duz10
içinde müddet-i meks̠ i bir gün ve bir gice olmaḳ
taḳdīr olundı. İntihā-i kelām-i ʿAllāme [RP 1335;
429a ve H 1015; 94a].
ʿAllāme dir ki: Mevlūdı bu vechle11 aḫẕ itmekle
ḥīn-i ġaslde ḳulaġına ṣu girmekden mevlūd emīn
olur12 [RP 1335; 430a ve H 1015; 94b].
El-faṣlu es̠ -s̠ ānī fī tedbīri’r-riḍāʿi ve’n-naḳli
ʿAllāme ziyāde beyān idüb dir ki: Lebene mużırr
buḳūldan olur helyūn ve maḳdanūs ki aña feṭrāsālyūn
daḫı tesmiye olunur13 ve daḫı süde nafiʿ olur semek-i
rażrāżī yaʿnī ḳaya balıġı, s̠ eniyyi ve ḥavli olan yaʿnī
bir senelik muṭabbıḫından olan keci ve ḳoyun14 etleri
ve semüz ṭavuḳ ve bıldırcın ve pilic ki [RP 1335;
3 Hamîdiye 1015: ṭuzlu

Hamîdiye 1015: vech ile
Hamîdiye 1015: pekişir
6 Hamîdiye 1015: ṭuzlanur
7 Hamîdiye 1015: ṭuzlamaḳ
8 Hamîdiye 1015: ṭuzladıḳdan
9 Hamîdiye 1015: ṭuz
10 Hamîdiye 1015: ṭuz
11 Hamîdiye 1015: vech ile
12 Hamîdiye 1015: ola
13 Hamîdiye 1015: dirler
14 Hamîdiye 1015: ḳoyun ve keçi
4

5

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi • Temmuz-Eylül 2014

431b] ṣayḥaya başlamış ola ve bu lüḥūmuñ emrāḳı
ve çorbāsı, ve kebābından enfaʿ olur ve nīm-birişt
yumurṭanıñ ṣarusı ve muḥḥiyyu’l-luṭf aġdiyeden
olur dāyelere ziyade nāfiʿ olur ve lift yaʿnī şelcem
daḫı ġıdāʾ-i maḥmūd olur ve fevākihde nafiʿ olan
tuffāḥ-ı fetḥā ve sefercel yaʿnī ayva ve ṭatlu enār
ve üzüm ve encīr ve pişkin muz ve fıstıḳ olur;
ve ol dāyeye her ṣabāḥ ḳalbi taḳviyye ve tefrīḥ
iden şarāb-ı ḥummāż ve şarāb-ı nīlūfer, meybih-i
sāẕeci yaʿnī yalñız ayvadan ittiḫāẕ olunan şerbeti,
lisān-ı s̠ evr [H 1015; 94b] suyı ve nīlūfer suyı ve
māʾ-i ḫilāf mis̠ illü müferriḥ ṣular ile saḳy ideler
ve ṣuvaralar ve yāḫūd ṣabāḥ ile ẕikr olunan ṣular
ile sükker-i ebyaż saḳy eyleyeler; ve ol dayenin
uyḳusı, yidigi ṭaʿām maʿdeniñ aġzından miʿdeye
vuṣūli ve inḥidārından ṣoñra ola; ve ol dāye evvelā
ṣaġ cānibine yata ve ṣoñra ṣoluna yatub ve ṣoñra15
yine ṣaġ cānibine yata; ve döşeginiñ melmesi
nāʿim ve yumuşaḳ ola; ve ol dāyenin giydigi s̠ iyāb
eyyam-ı ṣayfda ince ve ṣaḳīl yaʿnī parlaḳ ve düz
ve perdāḥlı ola ya kettān ve yāḫūd ibrīşim ola; ve
ḳış eyyāmında dāyeniñ s̠ iyabı penbeden mütteḫiẕ
ve veberden mütteḫiẕ yaʿnī tiftik yüñden maṣnūʿ
s̠ iyāb ve semūr mis̠ illü ferveler ve kürkler ola; ve
ol dāyenin mizācına muvafıḳ meskende ol daye
iskān oluna. Mesakiniñ eṣlaḥınıñ ẕikri mürūr idüb,
tafṣīl olundı. Ammā dayeniñ uyḳusınıñ ve uyanıḳ
olmasınıñ zemānı beyānı budur ki dāye giceniñ
evvelinde ve giceniñ āḫirinde uyanıḳ olmaḳ lāzım
olur. Evvel-i leylde uyanıḳ olması ile aḫşām yidigi
ṭaʿām maʿde aġzından maʿde dibine nüzūl ider ve
müteḫaddir olur; ve giceniñ āḫirinde uyanık olması
ile16 uyḳuda cemʿ olub biriken fażlalar, ḳażāʾ-i ḥācet
mis̠ illü nesneler ile defʿ olur; ve giceniñ evāsıṭında
ve ortasında uyur ve ol uyḳu ile hażm-ı ṭaʿām ve
istimrā ḥāṣıl olur [RP 1335; 432a]; ve ol dāye
riyażet idüb, ḥareket itmekle emr olunur. Gündüzüñ
evvelinde ve āḫirinde ḥareket ider ve ol ḥareket ile
bedeninde cemʿ olan fażla defʿ olub taḥallül ider;
ve ol riyāżetden ṣoñra istihmām ider; ve gündüzüñ
ortalarında sākin olur, riyāżet içün ḥareket eylemez;
ve bu meẕkūrlarıñ cümlesine riʿāyet eyledikden
ṣoñra vācib olur ki dāye tuḫmeden ve imtilādan
ve bir defʿa meʾḳūli olan ṭaʿām hażm olmazdan
muḳaddem ṭaʿām yiyüb idḫālü’ṭ-ṭaʿāmdan ictināb
eyleye; ve ġażab ve ġamm ve hemm ve fezaʿdan
ve ḥayżı idrār ider nesnelerden; ve ekşi ve duzlu17
ve ḥarāfetlü nesneler yimekden ictināb eyleye. Bu
maḳāma gelince cümlesi ʿAllāme’niñ ziyādātıdır
[RP 1335; 432b].
Hamîdiye 1015: baʿdehu
Hamîdiye 1015: olmasıyla
17 Hamîdiye 1015: ṭuzlu
15
16
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ʿAllāme ol icmāli tafṣīl idüb, dir ki: Ṭırnāḳ üzere
incü dānesi gibi vuḳūf ve meks̠ iden südüñ vuḳūfı
şedīd ve meyli ḳavī olmayub, ol südde lüzūcet daḫı
olmaz ise, ol südüñ ḳıvāmı riḳḳat ve ġılẓetde muʿtedil
olur. Eger ol südüñ vuḳūfı ḳavī olub ve lüzūceti
daḫı olur ise, ol südüñ ḳıvāmınıñ ġılẓeti ġālib olur;
ve südüñ riḳḳat ve ġılẓeti ve iʿtidāli vech-i s̠ ānī ile18
daḫı bilinür. Ol vech-i s̠ ānī budur ki ol süd bir şīşe
içine ḳonulub ve içine bir miḳdār mürr-i ṣāfī ḳatılub,
barmaḳ19 ile ol süd ḳarışdırılur ve bu ʿamel ile südde
olan cübniyyet, māʾiyyetden müfārıḳ olub, ayrılur.
Eger cübniyyeti ve peynirligi olan eczāʾ, eczāʾ-i
māʾiyyetden ziyāde olur ise, ol süd ġalīẓ olur; ve20
eger māʾiyyeti ziyāde olur ise, ol südüñ ḳıvāmı
raḳīḳ olur; ve21 eger iki cüzvʾ22 berāber olur ise, ol
süd muʿtedilü’l-ḳıvām olur; ve maḥmūd olan süd,
cübniyyeti māʾiyyete berāber olub, ḳıvāmı muʿtedil
olan süd olur. ʿAllāme südüñ ḳıvāmını imtiḥānda
ücünci bir ṭarīḳ ẕikr idüb, dir ki: İmtiḥānı murād
olunan süd bir şīşe içine taḳṭīr olunub, bir gün ve bir
gice ol süd şīşe içinde terk olunur; ve ol terk ile ol
südüñ cübniyyeti, māʾiyyetden müfārıḳ olub, ayrılur;
ve eger cübniyyeti olan eczā māʾiyyeti olan eczādan
eks̠ er olur ise, ol südüñ ḳıvamı ġalīẓ ve s̠ aḫan olur;
ve eger eḳall olub, māʾiyyet eks̠ er olur ise, ol südüñ
ḳıvāmı raḳīḳ olur; ve eger ol iki cüzvʾler23 beraber
olur ise, ol südüñ ḳıvamı muʿtedil ve maḥmūd olur;
ve yine ʿAllāme dir ki: Ṣāhib-i Kānūn muḳaddemā
taʿdād idüb,24 icmālen ırżāʿıñ şurūtı cihātında25 ʿadd
idüb, ṣaydıġı nesneleriñ üc ʿadedini terk idüb, bu
maḳāmda tafṣīlinde beyān eylemedi; ve bize vācib
oldı ki ol cihetlerden olan şarṭları daḫı ẕikr idüb,
beyān eyleyeyüz. Ol cihetleriñ evvelkisi murżiʿanıñ
[RP 1335; 433b] ḥamliniñ müddetidir. Vācib olur
ki murżiʿanıñ ve dāyeniñ südine sebeb olan ḥamliñ
müddeti, müddet-i ṭabīʿī ola ve murżiʿa ol ḥamli,
müddet-i ṭabīʿīsi olan ṭoḳuz aya bülūġunda vażʿ itmiş
[H 1015; 95a] ola. Ṭoḳuz aydan evvelde ve yāḥūd
ekṣ̠ erde ḥamlini vażʿ itmiş26 olsa, ol vażʿ südiñ
fesādına delālet ider. Keẕālik ḥamliñ vażʿı ısḳāṭ-ı
cenīn ṭarīḳi ile olmaya ve ol murżiʿanıñ ısḳāt-ı cenīn
eylemek muʿtādı daḫı olmaya. Cenīni düşürmek
muʿtādı olan ḫātūn ittifāḳ ḥasebiyle bir kerre cenīni
düşürse ve müddet-i ṭabīʿī olan ṭoḳuz ayda ḥamlini
Hamîdiye 1015: s̠āniyle
1015: parmaḳ
20 Hamîdiye 1015: “ve” bulunmuyor.
21 Hamîdiye 1015: “ve” bulunmuyor.
22 Hamîdiye 1015: cüzʾ
23 Hamîdiye 1015: cüzʾler
24 Hamîdiye 1015: idüb ve
25 Hamîdiye 1015: cihātından
26 Hamîdiye 1015: “ola. Ṭoḳuz aydan evvelde ve yāḥūd
ekṣ̠ erde ḥamlini vażʿ itmiş” sözleri bulunmuyor.
18

19 Hamîdiye

vażʿ eylese, ol ḫātūnı cenīnini düşürmedigi defʿada
dāye ittiḫāẕ itmek lāyıḳ olmaz, zīrā ısḳāṭ-ı cenīn
muʿtādı oldıġı, südiniñ fesādına delālet ider. Ol defaʾ-i
vāḥidede müddet-i ṭabīʿīde cenīnini27 vażʿ eyledigi
ile südüñ ṣalāḥa istiḥālesine istidlāl olunmaz; ve
terk olunan şurūṭ-ı cihātıñ ikincisi ol dāyeniñ vażʿ-ı
ḥamli zemānı ile dayesi oldıġı mevlūdı emzirdigi
zemānıñ arasında olan müddetdir. Ol müddet bir
buçuḳ ay ve yāḫūd iki ay olmaḳ lāyıḳ olur yaʿnī
ol ḫātūn dāye ittiḫāẕ olunur ki ol ḫātūnuñ südine
sebeb olan ḥamlini vażʿ eyleyeli bir buçuḳ ay ve
yāḫūd iki ay mürūr eylemiş ola. Ḥamlini henüz vażʿ
eyleyüb, ẕikr olunan müddet mürūr eylemeyen ve
yāḫūd ẕikr olunan müddetden ziyāde vaḳt mürūr
iden ḫātūn dāye ittiḫāẕ olunmaz, südünde ḫalel oldıġı
ḥasebiyle. Şurūṭ-ı meẓkūreniñ cihāt-ı metrūkesiniñ
ücüncisi dayeniñ mevlūdınıñ cinsi olur. Lāyıḳ olur
ki ol dāyeniñ südüne sebeb olan veled erkek ola ve
yāḫūd ol dāyeniñ erkek doġurmaḳ muʿtādı ola, ol
süde sebeb olan veledi dişi olsa, lākin muḳaddemā
doġurduḳları erkek olub, erkek doġurmaḳ muʿtādı
olsa, ol dāyeniñ dişi doġurdıġı veled ḥasebiyle olan
südünde fesād olmaz [RP 1335; 434a]. İntihā-i
kelām-ı ʿAllame [RP 1335; 434b].
ʿAllāme dir ki: Saḳyde bu miḳdār tedbīr ile iktifā
olunmaz, belki lāyıḳ olur ki ol dāyeniñ lebenini
taṭyīb idici ġıdā ile ol dāye taġdiye olunur ve anıñ
ġıdāsına dār-ṣīnī ve maṣṭakī ḳatılur; ve yine ʿAllāme
dir ki: Ol dāyeye liṣān-ı s̠ evr ṣuyı ve nīlūfer ṣuyı
ve gül suyı ve ḫilāf ṣuyı mis̠ illü miyāh-ı müferriḥa
ile maḫlūṭ ve memzūc şarāb-ı reyḥānī baʿż evḳātda
saḳy olunur ve anıñ miḳdārına ve mezcine ve vaḳt-i
istiʿmāline riʿāyet28 olunur; ve baʿż vaḳtde ol suya
ḳalīlen zaʿferān daḫı ḳatılur ise, südi tanẓīf idüb,
tefrīḥde ziyade eblaġ ve ecved olur; ve ol dāye
rāyiḥaʾ-i kerīhesi ve kötü ḳoḳısı olan ṣoġan ve
ṣarımsaḳ ve ṭūrb gibi ġıdālar yimekden menʿ olunur;
ve bu tedbīrler ile ol südüñ rāyiḥası zāʾile olmaz
ise, ol dāyeniñ ġıdāsı bu vech ile ıṣlāḥ olunub, ol
dāyeye bedeninde olan ūfūnetli maddeleri istifrāġ
ider devālar virilür ve ol devālar virildigi günde, ol
mevlūdı emzirmekden dāye menʿ olunur. İntihā-i
kelām-ı ʿAllāme [RP 1335; 434b ve H 1015; 95b].
Ve memeyi aḫẕıñ ṭarīḳi budur ki ol memeler südü ile29
maʿan ḥayvāndan aḫẕ olunur ve cildesi ṣoyılur; ve
südi çıḳub daġılmasun içün memeniñ ṭarīḳi baġlanur
ve ḳıdra yaʿnī ṭancıraya ḳonılur, gerek yalñız ve
gerek ẕikr olunan nesne30 ile ve yāḫūd ġayrī ile
ṭabḥ olunur. Keẕā fī şerhi’l-ʿAllāme ve yine teks̠ īr-i
Hamîdiye 1015: cenīni
Hamîdiye 1015: mürāʿāt
29 Hamîdiye 1015: südiyle
30 Hamîdiye 1015: nesneler
27
28
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lebende mücerrebdir ki uraḍa didikleri böcekden ve
yāḫūd ḳurıdılmış ṣoġulcan böceginden bir dirhem aḫẕ
olunur ve māʾ-i şaʿīr ile bir ḳac gün mütevāliyeten31
istiʿmāl olunur; ve bunuñ ġāyet nefʿi ziyade olur.
Ṣoġulcan didikleri böcek cümleniñ maʿlūmıdır;
ʿArabca aña ḫarāṭīn dirler. Ammā uraḍa rānıñ fethi
ile bir nevʿ ṣaġīr ve kücük32 böcekdir ki kendü ebyaż
ve başı aṣfer olur, aġacları ekl ider. Naẓm-ı celīl’de
“Felemmā ḳaḍayna ʿaleyhi’l-mevt mā dellehum ʿalā
mevtihi illā dābbetu’l-arḍi teʾkulu minseʾetehu”33
āyet-i kerīmesinde meẕkūre olan dābbetü’l-arḍdan
murād bu böcekdir dimişlerdir ve rānıñ fetḥi ile
dābbetü’l-ʿaraḍa daḫı ḳırāʾat olunmuşdur [RP 1335;
435b ve H 1015; 95b].
ʿAllāme İbn Bayṭār’a ʿazv idüb dir ki: Nārdīn lafẓ-ı
Yūnānīdir ve nārdīn muṭlaḳā ẕikr olunsa, ancaḳ
murād sünbül-i hindī olur. Ammā muḳayyeden
nārdīn-i ḳalīṭī deyu ẕikr olunsa sünbül-i aḳlīṭī yaʿnī
sünbül-i rūmī murād olunur ve nārdīn muḳayyeden
āhir devālara daḫı ıṭlāḳ olunur, lākin bu maḳāmda
muṭlaḳā ẕikr olunmaġla murād sünbül-i hindī olur.
İntihā [RP 1335; 436a ve H 1015; 96a].
Meṣīḥī dir ki: Bu terkībleri Şeyḥ-i reʾīs bi’l-ḫāṣṣiyye
südi ziyāde eylemek üzere ẕikr eyledi. Lākin
bunlardan biri beni iʿcāb eylemez yaʿnī benim
katımda birisi daḫı maḳbūl ve müsellem degildir.
İntihā [RP 1335; 436a ve H 1015; 96a].
El-faṣlu es̠ -s̠ ālis̠ u fī’l-emrāḍi’lletī teʿarraḍa li’ṣṣibyāni ve ʿilācātihim
Ve eṭfāle ʿārıż olan marażlarıñ ṭokuzuncısı
ḳulāʿdır
Ve bu terkībde mesṭūr olan ʿurūḳ Ḳānūn’uñ bi’lcümle nüsḥalarında ne gūne ʿurūḳ olduġı beyān
olunmamışdır. ʿAllāme daḫı beyān eylememişdir.
Lākin bu terkīb bi-‘aynihi metn-i Īlāḳīde meẕkūrdur
ve ʿurūḳ-ı ṣıbāġīn ile ʿurūḳ-ı muḳayyeddir ve
ʿurūḳ-ı ṣıbāġīn ʿurūḳ-ı ṣufrdır [RP 1335; 441b ve
H 1015; 97a].
Ve etfāle ʿārıż olan emrāżıñ on üçüncisi ṣıbyānıñ
başına ʿārıż olan ṣu ve māʾiyyetdir
Anıñ ʿilācını emrāż-ı reʾsde biz ẕikr eyledik. ʿAllāme
dir ki: Ol maraż māʾī bir veremdir ki baʿż kerre
ḳıḥfıñ dāḫilinde ġışāʾ-i ṣulb ile ḳıḥfıñ yaʿnī kelle
kemiginiñ mābeyninde olur ve yāḫūd ḳıḥf ile ġışāʾ-i
raḳīḳiñ arasında olur; ve baʿż kerre daḫı ḳıḥfıñ
ḫāricinde ḳıḥf ile deri arasında olur. Bu veremiñ
Hamîdiye 1015: mütevāliye
Hamîdiye 1015: “kücük” bulunmuyor
33 “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun
öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi.”
Kur’an-ı Kerîm 34: 14’den.34
31
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ṣıbyānda vuḳūʿı çoḳ olur; ve baʿż kerre kibārda
daḫı olur; ve ṣıbyānda olan, ḳābile ḳuṣūrından ve
ziyāde ġamzından ve saḳṭa ve ḍarbeden olur ve aḫlāṭ
ḥasebiyle daḫı olur; ve ḫāric-i ḳıḥfda olan, cildiñ
levni ile ve ġamz ile maʿlūm olur; ve dāḫil-i ḳıḥfda
olan verem-i māʾīde dāḫil-i ḳıḥfda s̠ ıḳl iḫsās olunur
ve gözi ġamż idüb, yummaḳ ʿusretlü olur ve gözinden
yaş ziyāde seyelān ider, ḫuṣūṣā ki gözüñ ḥareketi
vaḳtinde seyelān-ı dumūʿ ziyāde olur; ve bu ʿilletiñ
iki nevʿinde daḫı başda s̠ ıḳl-ı şedīd iḫsās olunur
ve seher-i ṭavīl ʿārıż olur ve başa ġamz olundıḳda
elem-i şedīdi olur; ve bu marażıñ muʿālecesi: Ol
marīżiñ başı terāş olunur ve bu naṭūl ile başı ġasl
olunur. Ol naṭūl budur: Bābūnec, iklīl-i melik, şebb-i
nuḫāle ṣu ile ṭabḫ olunub, ṣuyı ile34 tenṭīl olunur;
ṣoñra ẕikri ātī edviye saḥḳ olub ve alınub ve bir
miḳdār zaʿferān ve būraḳ ḫalṭ olunduḳdan ṣoñra,
dimāġ üzere vażʿ olunur; ve eger bu muʿālece ile
defʿ olmaz ise cildeʾ-i re’s [RP 1335; 442b], şaḳḳ-ı
ʿarīż ile şaḳḳ olunur ve māʾıñ küllīsi iḫrāc olunur,
lākin defʿaten māʾıñ küllīsi iḫrāc olunmaz, belki
azar azar iḫrāc olunaraḳ, defaʿāt-i müteaʿddidede
tekmīl olunur; ve baʿżlar dirler ki ol cildeniñ şaḳḳı
teḳāṭuʿ-ı ṣalībī üzere olur ve māʾiyyet bi-kemālihā
çıḳdıḳdan ṣoñra, ol şaḳḳıñ üzerine mülḥim olan
merhem ḳonılur; ve35 eger ol māʾiyyet başda olan
ʿurūḳuñ ve ṭamarlarıñ ḫāricinde olmayub, ṭamarlarıñ
içinde olur ise, ol şaḳḳıñ menfaʿati olmaz, belki
muḥallil olan naṭūlāta mülāzemet idüb, tekrār-betekrār istiʿmāl olunur; ve ḥammāma ve ıṣlāḥ-ı ġıdāya
müdāvemet olunur. İntihā-i kelāmi’l-ʿAllāme. Ve bu
vechle36 ḳıḥfında māʾī verem olanlarıñ baʿż kerre
gözleri müntefiḫ olub, şişer ve ol intifāḫ-ı ʿayn ve
rednīc tesmiye olunur; ve ol ʿaynıñ üzerine ḥażaż
yaʿnī ḥavlān-ı hindī leben ile ḳarışdırılub, ṭılā olunur.
ʿAllāme dir ki bu ṭılādan ziyāde nāfiʿ olur: Yumurṭa
ṣarusı ile gül yaġı ḫalṭ olunub, ṭılā olunmaḳ ve
papadya ṣuyı ve maṭbūḫı ve bādrūc ṣuyı ile. Ṣoñra,
ol ʿayn ġasl olunur; ve baʿż kerre kes̠ ret-i bukā ve
çoḳ aġlamaḳ ile anlarıñ gözünde beyāż ḥādis̠ olur;
ve ʿineb-i s̠ aʿleb ʿuṣāresi ile37 muʿālece olunurlar38
[RF 1335; 443a ve H 1015; 97b].
Ve eṭfāle ʿārıż olan emrāżıñ on beşincisi ṣıbyāna
ʿārıẓ olan ḥummeyāt olur
Ḳanūn’un ẓāhir ʿibāreti bu nesneler ṭıfla saḳy
olunmaḳ iḳtiżā ider, ḥattā Īlāḳī kelāmı ẓāhirine ḥaml
idüb, sabīye saḳy olunur deyu metninde taṣrīḥ ider.
Lākin ʿAllāme ṭıfla bu devāları saḳyda iki vechle
Hamîdiye 1015: ṣuyıyla
Hamîdiye 1015: “ve” bulunmuyor.
36 Hamîdiye 1015: vech ile
37 Hamîdiye 1015: ʿusāresiyle
38 Hamîdiye 1015: olurlar
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ṭıbben fesād vardır deyu ʿibāreti ẓāhirinden ṣarf idüb,
bu devālar murżiʿaya saḳy olunur deyu ḥükm ider
ve39 iki vechiñ evvelkisi süd emen rażīʿa ḥavāmıż
yidürmek mużırrdır, zīrā ḥāmıż razīʿin maʿdesinde
olan lebeniñ cübniyyetini iẓhār ider ve semmiyyete
istiḥāle ider; ve ikinci vech kāfūruñ keyfiyyet-i
ġālibesi rażīʿi ıżrār ider, ṭabīʿatı 40 żaʿīfe olub,
keyviyyet-i ġālibesi olan nesnelerde taṣarrufdan ʿāciz
olmaḳ ḥasebiyle [RF 1335; 443b ve H 1015; 97b].
Ve eṭfāle ʿārıż olan emrāżıñ on yedincisi eṭfāliñ
ebdānına ʿārıż olan bus̠ ūr olur
ʿAllāme Mesīḥī’ye ‘azv idüb, bi’l-cümle kavābıżı
naḳl ve taʿdād ider ve her biriniñ māhiyyātını ve
aḳsāmını ve keyfiyyātını ve efʿālini tafṣīl ve beyān
ider. Biz esāmīlerini ẕikr ile iktifā eyleyelim. Ol
edviyeler bunlardır: ʿAsel, ḥumz, şebb, zaʿferān,
naṭrūn, ḥażaż, saʿter, milḥ, ʿades, mürr, ḥabb-ı ḥanẓal,
ebhel, karʿ, ḫıyār, ʿinebü’s̠ -s̠ aʿleb, baḳlatü’l-ḥamḳā,
dühn-i verd, ḫall, ḫamr, ṣufretü’l-beyż, bābūnec,
bādrūc, rümmān-ı ḥāmıż, kāfūr, şemʿ, verd, ās,
şecereʾ-i maṣṭakī, şecereʾ-i ṭarfā, isfīdāc, iẕḫir, tırmıs,
ḳuşūr-ı serv, cevz-i serv, ṣabr, aḳāḳiyādır. İntihā [RP
1335; 444b ve H 1015; 98a].
Eṭfale ʿārıż olan emrāżıñ on ṭokuzuncısı tıfla
ʿārıż olan ḳayʾ-ı müberriḥdir yaʿnī ṭıflıñ şiddet
ve meşaḳḳat ile ḳuṣmasıdır
ʿAllāme dir ki: Munaʿnaʿ-i rümmān şerbeti ve
munaʿnaʿ-i ḥıṣrım şerbeti ve temr-hindī; işbu
şerbetler ile murżiʿa ve dāye saḳy olunur. Eger ṭıflıñ
ṭabīʿatı mütevaḳḳıfa olub, mucībe degil ise ve illā
temr-hindī saḳy olunmaz; ve bu eşribeler ṭıflıñ anası
südi ile ḫalṭ olunub, ṭıfla yaladılur ve alʿāḳ olunur;
ve bāḳī devālar daḫı Şerḥ-i ʿAllāme’de meẕkūrdur
[H 1015; 98a]. İntihā [RP 1335; 445a].
Ve eṭfāle ʿārıż olan emrāżıñ yigirmincisi ṭıflıñ
maʿdeleriniñ żaʿfıdır
Meysūsen luġat-i Fārsīde şarāb-ı sūsen dimekdir.
Ol şarābıñ ṣıfatı budur: Sūsen-i asmācūnīden41 dört
zehre aḫẕ olunub, ıḳmāʿı nezʿ olunur; ve ol sūsende
olan ṣufretden zehreler taṭhīr olunur ve ol zehreniñ
yaprakları42 bir s̠ evb üzere basṭ olunub, serilür; ve
ḳusṭ ve ḳaranfil ve ḳaṣab-ı ẕerīreniñ her birinden
ikişer vaḳiyye ve milḥ-i inderānī ve selīḫanıñ her
birinden üc vaḳiyye, ḥamāmā, sünbül-i ṭayyib,
maṣṭakīniñ her birinden birer vaḳiyye, ʿīdānü’lbelesān dört vaḳiyye; işbu eczālar aḫẕ olunub, cerīşā43
saḥḳ olunur ve zücācdan bir viʿā içine vażʿ olunur,
Hamîdiye 1015: ol
1015: ṭabīʿat
41 Hamîdiye 1015: asmāncūnī.
42 Hamîdiye 1015: yabraḳları
43 Hamîdiye 1015: çerīşā
39

40 Hamîdiye

ol-vechle44 ki ibtidā ol sūsen yapraġı döşenür,45
üzerine edviyeler ṣaçılur ve döşenür. Baʿdehu yine
yapraḳ döşenür. Baʿdehu yine edviye46 basṭ olunur;
ve bu tertīb üzere, şīşeye vażʿ olunduḳdan ṣoñra, ol
devālar bir gün ve bir gice ḥāli üzere terk olunur ve47
baʿdehu üzerine on altı raṭl müs̠ elles̠ ṣabb olunur
ve yarım vaḳiyye yaʿnī beş dirhem zaʿferān ve iki
mis̠ kāl sükk aḫẕ olunub, bir miḳdār müs̠ elles̠ ile ḥall
olunub, edviyeniñ üzerine bu maḥlūl ve dört vaḳiyye
meyʿaʾ-i sāʾile ve bir vaḳiyye dühn-i belesān ilḳā
olunur ve ol viʿānıñ aġzı açıḳ ḳılınur. Bir miḳdār
zemān mürūrundan ṣoñra ol viʿānıñ aġzına bir naḳī
ve ṭāhir ḳırṭās ve48 kāġıẕ49 vażʿ olunub ve kāġıẕıñ50
üzerine ḫırḳaʾ-i kettān ḳonılur ve ṭīn-i ḥarr nuḥāleʾ-i
şaʿīr ile maʿcūn olunub, ol maʿcūn ile ol viʿā taṭyīn
olunur ve ṣıvanur; ve mevżiʿ-i şimālīde, şuʿāʿ-i
şems olmayan gölgeli bir maḥalle vażʿ olunub, altı
ay terk olunur. Altı ay mürūrundan ṣoñra istiʿmāl
olunur, ol vechle51 ki gül ṣuyı ile52 ve māʾ-i ās ile
ol şarāb ḥall olunur ve ṭıflıñ maʿdesine ṭılā olunur
ve nıṣf dirhem miḳdārı daḫı ṭıfla alʿāḳ olunur [RP
1335; 445b]. Bāḳī tafṣīl ʿAllāme’de meẕkūrdur.
İntihā [RP 1335; 446a ve H 1015; 98a].
Eṭfale ʿārıż olan emrāżıñ yigirmi dördüncisi ol
marażdır ki aña rīḥu’ṣ-ṣıbyān tesmiye olunur
Eṭıbbā bunuñ tefsīrinde iḫtilāf üzere olurlar. 53
Baʿżīlar dirler ki: Rīḥu’ṣ-ṣıbyān bir rīḥ-ı ġalīẓadır
ki reʾsiñ dāḫilinde ʿārıż olub, temdīd ider yaʿnī
dāḫil-i reʾsde olan aġşiyeyi gerer ve şuʾūnı yaʿnī baş
kemikleriniñ ve ḳabāʾiliñ eklerini açar; ve Tentīh-i
Ḳānūn’da İbn Cemīʿ rīḥu’ṣ-ṣıbyānı tefsīr idüb, dir
ki: Rīḥu’ṣ-ṣıbyān ṭıflıñ başınıñ büyük olmasıdır,
ol vechle54 ki şuʾūn keşf olub, açılur ve başda rīḥ
ve ruṭūbat müctemiʿa olub, baş büyük olur; ve
baʿżlar55 dirler ki: Rīḥu’ṣ-ṣıbyān envāʿ-i ṣarʿdan bir
nevʿ ṣārʿdır. Ṣarʿıñ ol nevʿi ṣıbyāna ʿārıż olduḳda,
ḫāṣṣeten ṣıbyānda olana ummu’ṣ-ṣıbyān dirler;56 ve
baʿżlar57 aña ḳuzaḥu’ṣ-ṣıbyān daḫı tesmiye iderler;
ve ol nevʿ ṣarʿ iṣābetinde çeñesi mültevī olub,
bükilür ve gözleri müşaḫḫaṣa olur yaʿnī bir manẓara
naẓarını ḳaṣr idüb, andan ayırmaz [RP 1335; 446b
ve H 1015; 98b].
Hamîdiye 1015: ol vech ile
Hamîdiye 1015: ve
46 Hamîdiye 1015: ol edviyeler
47 Hamîdiye 1015: “ve” bulunmuyor
48 Hamîdiye 1015: “ḳırṭās ve” bulunmuyor.
49 Hamîdiye 1015: kāġıd
50 Hamîdiye 1015: kāġıdıñ
51 Hamîdiye 1015: vech ile
52 Hamîdiye 1015: ṣuyıyla
53 Hamîdiye 1015: eylediler
54 Hamîdiye 1015: vech ile
55 Hamîdiye 1015: baʿżīlar
56 Hamîdiye 1015: tesmiye olunur
57 Hamîdiye 1015: baʿżīlar
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