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 Amaç: sm l Cürc n ’nin a re-i ’ rezm h  adl  eserinde yer alan “ya l lar n tedbiri” üzerine yaz lm  bölümün 
sunulmas  ve de erlendirilmesi. 

Gereç ve Yöntem: Bu çal mada a re-i ’ rezm h ’nin stanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosma-
niye Koleksiyonu No: 3574’de (34 Nk 3574) bulunan an nu’l- l c ve if u’l-Emr  li-Külli Miz c adl  Türkçe çeviri 
nüshas  ile Edirne Selimiye Kütüphanesi No: 4721’de (22 Sel 4721) bulunan Farsça nüshas  incelenmi tir. Türkçe çeviri 
metnin, ça da  Türkçe abeceye çevriyaz s  yap lm ; çevriyaz s  yap lan bu metin, eserin Farsça nüshas  ile kar la t r -
larak, ça da  Türkçe bir metin haz rlanm  ve yaz n n bulgular k sm nda sunulmu tur. 

Bulgular: “Ya l lar n tedbiri” ile ilgili bölüm a re-i ’ rezm h ’nin 3. kitab n n 2. k sm n n 6. makalesi olup, 5 bö-
lümden olu maktad r. Burada, humoral paradigman n kavramlar yla, ya l l k mizac n n so uk ve kuru oldu u ve 
al nacak tedbirlerin ise ya l l n mizac n n tersine s cakl k verici ve rutubet artt r c  olmas ; ya l  ki ilerin g day  bölüm 
bölüm yemeleri; sevda ve balgam h ltlar n  art r c  g da yememeleri; zorunlu olmad kça damardan kan al nmamas ; 
beyaz ve ince araptan uzak durulmas  gerekti i; karaci er ve akci er gibi organlarda ortaya ç kan t kan kl klar için 
tiryak kullan lmas  ve vücudun hamamda ya la ovulmas  gibi aç klamalar yer almaktad r. 

Sonuç: Cürc n ’nin a re-i ’ rezm h  adl  eserinde eserin ya l lar n tedbiri hakk ndaki bölüm bn S n ’n n el-
n n f ’ - bb adl  eserinde yer alan bilgilerle ko utluk göstermektedir. Eserin XVI. yüzy lda Türkçeye tam çevirisinin 

gerçekle tirilmesinden önce, bu bölüm XIV. yüzy lda da Türkçeye çevrilerek s  bin Mur d’ n Edviye-i Müfrede adl  
eserinde kendisine yer bulmu tur. 

Anahtar Sözcükler: smail Cürcani, Zahire-i H’arezm ahi, Ya l , Geriatri, Gerontoloji,  T p Tarihi, Türk T p Tarihi 

Objective: Evaluation and presentation of discourse on “Treatment of Old People” covered in Esmail Jorjani’s 
Zakhireh Khwarazmshahi (The Treasure of Khwarazm Shah). 

Material and Method: The Turkish translation of  Zakhireh Khwarazmshahi named Q n n al- Il c wa Shif  al-Amr  
li-Kulli Miz j preserved in stanbul Süleymaniye Manuscript Library, Nuruosmaniye Collection no: 3574 and Persian 
version present in Edirne Selimiye Library no: 4721 were scrutinized. Relevant discourse of the Turkish manuscript 
transliterated to Turkish alphabet. Afterwards a contemporary Turkish version prepared in comparison with the 
Persian text and shared in results section.  

Results: “Treatment of Old People” discourse is comprised of five chapters and located in the 2nd section of the 3rd 
book of Zakhireh Khwarazmshahi. As written in accordance with humoral theory and concepts, temperament of old 
people is cold and dry and treatment should be warming and moisturising. Explanations on eating foods piece by 
piece, refraining eating nutrients increasing black bile and phlegm,  refraining phlebotomy if not inevitable, also 
avoiding white and thin wine, using theriac for obstructions of liver and lungs, body massage with oils in bath were 
included.  

Conclusion: Discourse on “Treatment of Old People” covered in Esmail Jorjani’s Zakhireh Khwarazmshahi has signifi-
cant concordance with the part dealing with same subject in Avicenna’s work Canon of Medicine. Before the com-
plete translation of Zakhireh to Turkish in the 16th century, the discourse examined in this study can be observed in 
Ishak bin Murad’s Edviye-i Mufrede with its Turkish translation written in the 14th century. 

Key Words: EEsmail Jorjani, Zakhireh Khwarazmshahi, Elderly, Geriatrics, Gerontology, History of Medicine, History of 
Turkish Medicine

 

 

 

 

 

Mu ammed utbu’d-D n ’ rezm h’a 
(s. 1097-1127) sunulan ve Farsça ya-
z lm  en eski t p ansiklopedisi oldu u 
dü ünülen a re-i ’ rezm h  adl  
eserin yazar  Eb  br h m Zeynu’d-
D n sm l b. asen el-Huseyn  el-
Curc n  Harezm ahlar döneminde 
ya am  önemli bir hekim ve cerraht r 

(1–4). Cürc n’da dünyaya gelmi tir. 
Cürc n co rafi olarak günümüzde 
ran s n rlar  içerisinde kalan, kuzey 

do uda Hazar Denizi k y s nda bir 
bölgedir. Cürc n ’nin fah nl  oldu-
u ve Cürc n’a fah n’dan göç etmi  

olduklar  iddia edilmi se de göç ne-
deni ve aile geçmi i ile ilgili detayl  
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bilgi bulunmad  bildirilmektedir (5). 
Huseyn erefu’d-D n Eb ’l-Fa il’in 
o ludur (1). Do um tarihi 19 Ni-
san/30 Ferverd n 1042 olup ran’da 
bu gün her y l Laboratuvar T bb  
Günü olarak kutlanmaktad r (6).  

T p e itimini do du u yer olan Cürc n’da 
alm t r. Ard ndan zist n ve F rs’a 
geçti i bildirilmektedir. Cürc n ’nin 
ayn  zamanda um’da da bulundu u 
bilinmektedir. Cürc n ’nin bir süre de 
N b r’da ya ad  ve burada bn-i 
S n ’n n ö rencisi olan Abdu’r-
Ra m n ibn ‘Al  Eb  d  ile temas  
oldu u bildirilmektedir. Hekimlik ve 
cerrahl n n yan nda hukuk konu-
sunda da uzman olan Cürc n , Eb ’l-

s m u eyr ’den hadis ve sufizm 
e itimi alm t r (3,7). N b r’dan 
sonraki dura  Merv olmu tur. 
1110’da Mu ammed utbu’d-d n 

’ rezm h’ n himayesine girmek 
üzere ’ rezm’e geçmi tir. Burada 
Bah u’d-Devle hastanesi sorumlusu 
olarak ayl k 1000 dinar ücretle görev-
lendirilmi tir. Hastane ile me gul ol-
mas na kar n a re-i ’ rezm h ’nin 
ayn  y l tamamland  belirtilmektedir. 
Kitab n hacmi dikkate al nd nda ki-
tab n bir y lda yaz lamayaca  ve 
Cürc n ’nin Merv’de bulundu u y l-
larda kaleme ald  notlar n  

’arezm’de düzenledi i dü ünülmek-
tedir. Kitab n  hem elit kitlenin hem 
de s radan insanlar n yararlanmas  
amac  ile Farsça yazm t r (7). Yuka-
r da belirtilenlere ek olarak, önemli 
t p okullar  bar nd ran Rey ve fah n 
ehirlerini de ziyaret etti i baz  kay-

naklarda ifade edilmektedir (5). 
Cürc n  Mu ammed utbu’d-D n 

’ rezm h’ n o lu ve veliaht  Ats z 
b. Mu ammed’e hizmet ettikten son-
ra 1137 y l nda Merv’de hayat n  kay-
betmi tir (2,3,7). 

Cürc n ’nin t bb n yan  s ra felsefe, t p 
eti i, teoloji, insan anatomisi, kimya, 
farmakoloji, eczac l k ve di er do a 
bilimleri üzerine eserleri bulunmakta-
d r (5). Dört kitaptan olu an el-
A r u’ - bbiye ve’l-Meb isu’l- Al ’iyye, 
eczac l k ve materia medica üzerine 5 
ciltten olu an Y dig r,  iki uzunlama-
s na cilt halinde düzenlenmi  olup 
seyyahlar n her bir binici çizmesine 
bir cildi yerle tirmesi dü üncesi ile 
haz rlanm  uffey-i Al  say labilir 
(3,4,7). Zubdetu’ - bb Cürc n  taraf n-
dan yaz lan anatomi ve t p üzerine bir 
eserdir (7,8). Er-Ris letu’l-Münebbihe, el-
Ecvibetu’ - bbiyye, et-Te kiretu’l-E refiyye 
fi’ - in ati’ - bbiyye Cürc n ’nin eser-
leri aras ndad r (1,7).  

a re-i ’ rezm h  

Cürc n ’nin en önemli ve bu çal mada 
yararlanm  oldu umuz eseri a re-i 

’ rezm h  bir t p ansiklopedisidir 
(5). Browne (4) elinde bulunan tam 
nüsha ile ilgili olarak a re’nin 450 
000 kelimenin üzerinde bir eser oldu-
unu bildirirken, Yazdchi ve ark. (3) 

750 000 kelime oldu unu haber ver-
mektedirler. Browne (4) elinde sözü 
geçen tam nüsha ve baz  tek kitapla-
r n XIII. ve XIV. yüzy lda kopyalan-
m  nüshalar oldu unu bildirmekte ve 

di er baz  kaynaklarla birlikte  (3,9) 
eserin dokuz kitap ve materia medica 
ek kitap olmak üzere on kitaptan 
olu tu unu iletmektedir (Tablo 1). 
Moattar ve ark. (5) 11 kitaptan olu -
tu unu ileri sürmekte; Tadjbakhsh (7) 
dokuz bölüm ve biri basit ilaçlar ve 
farmakope, di eri ise hayvan organla-
r  ve hayvanlardan elde edilen ilaçlar 
olmak üzere iki ek ciltten bahsetmek-
tedir. 

a re-i ’ rezm h ’de ciltlerin sistemati i 
bn S n ’n n n n’u ile önemli ölçü-

de benzerlik göstermektedir (5). Dö-
nemin bilim dili Arapça yerine Farsça 
yazd  için ça da lar  taraf ndan ele -
tirilen Cürc n , ya am n n son y lla-
r nda a re’yi Arapça’ya çevirmi tir. 
Ats z b. Mu ammed’in (s. 1128-1157) 
veziri Mecdü’d-D n Eb  Mu ammed 
için 20 cilt olarak haz rlanm t r 
(2,7,10).  

Kitap k salt lm  olarak braniceye ter-
cüme edilmi , Hindistan’da Urduca 
tercümesi yay mlanm t r. Sabuncuo -
lu erefeddin (ö. 873/1468) eserin 
“a r b d n” k sm n , iki bölüm ekle-
yerek Türkçeye çevirmi tir (1,9,11). 

a re’nin Avrupa’da tan nmas  XVII. 
yüzy lda Frans z papaz Angelus de St. 
Joseph’ n eserinde bahsetmesi ile ol-
mu tur (7). ah re’nin dris-i Bidlis ’nin 
o lu Eb ’l-Fa l Mu ammed b. dris 
ed-Defterd r/Defter  (ö. 1564) tara-
f ndan Türkçeye çevrildi i bildiril-
mektedir (9,10). 

Tablo 1: a re-i ’ rezm h ’de yer alan konular (9). 

Kitap No Makale Say s  Bap Say s  çerik 

I  6 77 
T bb n tarifi, kapsam , faydalar , anatomi, tabiat, elementler, h ltlar, mizaçlardan, tabii, hayvani ve 
ruhi olmak üzere üç kuvvet  

II  9 151 
Sa l k, hastal klar, semptomlar (nab z, ifrazat vb.), etiyoloji,  ebelik, geli im, çocuk bak m , heyecan-
lar, hayat ve ölüm  

III  14 204 
klim, mevsimi havai su, g da ve her türlü içeceklerin özellikle arab n etkileri, uyku, uyan kl k, hare-

ket, dinlenme, elbise, parfümler, kan alma, kusturucu ilaçlar, müshiller, akl n halleri, çocuklar, ihtiyar-
lar ve seyyahlar için koruyucu bilgiler 

IV  4 25 Tan n n önem ve esaslar , prognoz, crise, haz m vb. 

V  6 80 
Ate  türleri, etiyolojisi, belirtileri, tedavisi, s tma, çiçek hastal , k zam k, nüks, korunma ve diyetler, 
nekahat tedavisi 

VI  21 434 
Ruh hastal klar , sara, apopleksi, paralizi, tetanoz, ödem, kad n hastal klar  ve do um,  gut, romatiz-
ma, siyatik, fil hastal  

VII  7 55 Tümörler, apseler, kanser, yaralar, k r klar, ç k klar, genel patoloji, organlara ait hastal klar, da lama. 
VIII  3 37 Ki isel temizilik, saç, t rnaklar n temizlenmesi ve boyanmas  
IX  5 44 Hayvansal, bitkisel, madeni zehirler, zehirli canl lar n sokmalar  
X    Hayvansal, bitkisel, birle ik ilaçlar  
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AMAÇ 

a re-i ’ rezm h ’de yer alan “ya l lar n 
tedbiri” üzerine yaz lm  olan bölüm-
lerin sunulmas  ve burada yer alan 
bilgilerin de erlendirilmesi bu yaz n n 
amac n  olu turmaktad r. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çal ma s ras nda a re-i ’ rezm h ’nin 
stanbul Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Nuruosmaniye Kolek-
siyonu No: 3574’de (34 Nk 3574) bu-
lunan an nu’l- l c ve if u’l-Emr  
li-Külli Miz c adl  Türkçe çeviri nüsha-
s  ( ekil 1) (12) ile Edirne Selimiye 

Kütüphanesi No: 4721’de (22 Sel 
4721) bulunan Farsça nüshas  ( ekil 2) 
(13) incelenmi tir. “Ya l lar n tedbiri” 
ile ilgili bölüm a re-i ’ rezm h ’nin 
3. kitab n n 2. k sm n n 6. makalesi 
olup, 5 bölümden olu maktad r ( ekil 
3a-b). Türkçe çeviri metnin ( ekil 4a-
b), ça da  Türkçe abeceye çevriyaz s  
yap lm  [Ek-1]; çevriyaz s  yap lan bu 
metin, eserin Farsça nüshas  ile kar -
la t r larak, ça da  Türkçe bir metin 
haz rlanm  ve yaz n n bulgular k s-
m nda sunulmu tur. Türkçe çeviri 
metinde yer almayan, ama Farsça me-
tinde bulunan baz  sözcükler ya da 
cümleler, Farsçadan çevrilerek ilgili 
yerlerde ve […] içerisinde, yaz n n n 

bulgular k sm nda sunulan metne ek-
lenmi tir. Türkçe çeviri metinle Fars-
ça metin aras ndaki baz  farkl l klar da 
haz rlanan ve sunulan metinde, dip-
notlarla bildirilmi tir. Metinde yer 
alan ve ilaç olarak kullan lan bitkileri 
gösteren bir tablo haz rlanm  olup 
yaz n n ekinde [Ek-2] verilmi tir. Bu 
tablo haz rlan rken Osmanl ca-Türkçe 
Ansiklopedik Lûgat, Eski ve Yeni Harf-
lerle) (14), A Turkish English Lexicon 
(15), ngilizce-Türkçe Redhouse Sözlü ü / 
Redhouse English-Turkish Dictionary (16) 
ve A Comprehensive Persian-English Dic-
tionary (17) kullan lm t r.  

ekil 1: a re-i ’ rezm h ’nin stanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Nuruosmaniye Koleksiyonu No: 3574’de 
(34 Nk 3574) bulunan an nu’l- l c ve if u’l-Emr  li-Külli Miz c adl  Türkçe çeviri nüshas n n ilk sayfalar  (12). 
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ekil 2: a re-i ’ rezm h ’nin Edirne Selimiye Kütüphanesi No: 4721’de (22 Sel 4721) bulunan Farsça nüshas n n ilk 
sayfas  (13). 
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ekil 3a: a re-i ’ rezm h ’nin Farsça nüshas nda “Ya l lar n tedbiri” adl  bölümün ba lang c  (13). 

ekil 3b: a re-i ’ rezm h ’nin Farsça nüshas nda “Ya l lar n tedbiri” adl  bölümün devam  ve sonu (13). 
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ekil 4a: a re-i ’ rezm h ’nin Türkçe çevirisi an nu’l- l c ve if u’l-Emr  li-Külli Miz c’da “Ya l lar n tedbiri” üzerine 
olan bölümün ba lang ç sat rlar  (12). 

 

ekil 4b: a re-i ’ rezm h ’nin Türkçe çevirisi an nu’l- l c ve if u’l-Emr  li-Külli Miz c’da “Ya l lar n tedbiri” üzerine 
olan bölümün devam n n ve sonunun bulundu u sayfa (12). 
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BULGULAR 

[Üçüncü kitab n ikinci k sm ndan] 
alt nc  makale: Ya l lar tedbirinin 
beyan ndad r ve bu makale be  
bölümdür. 

Birinci bölüm: Ya l lar n mizac n n 
anlat lmas  ve onlar n tedbirinin 
beyan ndad r. 

Ya l l k mizac  so uk ve kurudur. Asli mizaç 
sebebi ile, uygun ve uygun olmayan tedbirler 
sebebi ile, nefsani arazlar sebebi ile, ortaya 
ç kan hastal klar sebebi ile ve ki inin yapt -

 sanatlar sebebi ile baz  ki ilerde ya l l k 
çabuk ortaya ç kar ve baz s nda daha geç. 
Asli mizaç çok kuvvetli oldu unda ya da 
daha s cak oldu unda, onun tedbirleri uy-
gun oldu unda, nefsani arazlar mizaca göre 
oldu unda ve hastal klar daha az ortaya 
ç kt nda ya l l k mizac  daha geç görünür. 
Bunun tersine oldu u her zaman, çabuk or-
taya ç kar. Bu nedenle ki i ya l l a eri ti-
inde ve onun mizac  ortaya ç kt nda, 

onun tedbirlerinin hepsinin uygun olmas  ge-
rekir. Keder ve buna benzer ya l l k miza-
c nda artan nefsani arazlardan kendini ko-
rumas  gerekir ve ya l l k mizac n n z dd  
olan sevinç ve gönül ho lu u gibi eyleri is-
temesi gerekir. Sonuç olarak onun tedbirleri 
s cakl k verici ve s cakl kla nem art r c  ol-
mal d r. Bu nedenle banyo gibi, sade arap 
ve l ml  ovmak gibi, yasemin ya , sûsen 
ya  ve bunun d nda iyi kokulu olan s cak 
ya lar gibi s cak ve nemli olan her nesne, 
l ml  güzel kokular, yumu ak yatakta 
dönmek ve beklemek, hepsi yararl d r ve uy-
gun olur. Mide ve ba rsa nda tuhaf nem 
toplan rsa, savman n tedbirini idrar yapt r-
ma yoluyla ya da ishal yoluyla almak gere-
kir. Sabah egzersizi, ata binmek ve yürü-
mek çok yararl d r, ama yorulmamak gere-
kir. Yorgunluktan önce egzersizden al kon-

sunlar. Kötü hava, buharlar, dumanlar ve 
ho  olmayan kokular ya l larda fazla iz b -
rak r, kendisini ondan korumas  gerekir ve 
ondan uzak olmas  gerekir [ve kötü g dalar 
yememelidir] (12,13). 

Üçüncü kitab n [ikinci k sm n n] 
alt nc  makalesinden ikinci bö-
lüm: Ya l lar n g das n n tedbi-
rinde ve onlar n tabiat n  yumu-
atman n beyan ndad r. 

Ya l  ki ilere g day  bir defada yemek zararl -
d r, belki bölümler halinde ve her defa az -
c k yemek gerekir.  E er bir kimsenin tabi-
at , bir defada çok yemeye dayan kl  olmaz-
sa, tamam n  banyodan d ar  ç kt  za-
man yemesi gerekir. Yemek yiyip banyoya 
girmek olmaz, özellikle bir ki i s nam sa 
ve t kan kl ktan do an hastal klar  çekmi -
se. Kâmeler1 gibi keskin yemekler ve ona 
benzer, sevda ve balgam art ran yap kan ve 
kaba g dalar  yememek gerekir, oysa onun 
vücudunda fazla nemler toplanm sa, tedavi 
yönü ile faydas  vard r ve süt çok yararl d r, 
özellikle hava almam  ve ek imemi se. Bu 
nedenle sütlü pirinç, özellikle balla ya da 
ekerle yararl d r. Açl k çok zararl d r. P -

rasa kalyesini, âb-kâme2 ile ve zeytinya yla 
yemekten önce yemek uygundur ve tabiat  
yumu at r. Sarma  su ve tuz içinde pi ir-
sinler ve zeytinya  ve âb-kâme ile yesinler, 
tabiat  yumu at r. Be  dirhem miktar  e rel-
tiyi, bir deste lahana yapra  ile pi irsinler 
ve süzsünler, bir avuç ya da iki avuç dö-
vülmü  mu‘asfer tohumunu onun içinde 
kaynats nlar ve yesin, yine tabiat yumu at-
mas  için. Bir dirhem ya da iki dirhem 
miktar  sak za ac  ya l lar n tabiat n  yu-
mu at r ve ba rsaklar n  temizler. Tuzla 
beslenmi  zeytin, yemekten önce bu konuda 
yarar  vard r. Dört dirhem eftîmûnu, bir 
kaç tane kuru incirle, bir miktar mu‘asfer 
tohumu ile dövsünler ve yesin, tamam  gider. 

Bal suyunda bulanm  kuru incir, yemekten 
önce, hem bu konuda uygundur. Bu bildiri-
len nesnelerden her zaman bir di erinden ye-
sin, birini yaln z adet edinmesin. Yiyecek 
içinde pancar ve kereviz kullans n. Yaz 
meyvelerinden incir uygundur [ve zencefil so-
uklu a uygun olur], ama onu s tacak ve 

kuruluk vermeyecek kadar. E er çok zo-
runlu de ilse, kadir oldukça, damardan 
kan al nmas n [kuvveti dü ük olur] (12, 13). 

Üçüncü kitab n [ikinci k sm n n] 
alt nc  makalesinden üçüncü bö-
lüm: Ya l lar n arab n n tedbiri 
beyan ndad r. 

Ya l lar n arab  bedeni s ts n diye eski olmal -
d r. Beyaz arap ve ince arab  içmemek ge-
rekir, e er susamam sa. Tatl  arap yel ya-
par ve zarar  vard r. arab  çok içmek be-
yin ve sinirlerde dolgunluk yapar. Mide içe-
risinde ek imesi mümkündür ve çok zarar 
verir. Az içmek ne e getirir, yeme i sindirir 
ve fazlalar  vücuttan savar (12).3 

Üçüncü kitab n [ikinci k sm n n] 
alt nc  makalesinden dördüncü 
bölüm: Ya l larda olan t kan kl -

n tedbiri beyan ndad r. 

Her ne zaman t kan kl k karaci erde olursa, 
felâfilî ya da yarpuz ya da asânsâyâ ya da 
emrûsyâ macunu, haz r olan , az c k yesin. 
Ya l  ki ilere, özellikle t kan kl k nedeniyle 
ve bu macunlardan bir ey kullanm  olur-
sa, nesnelerin en iyisi büyük tiryakt r. Vü-
cudu hamamda ya la ovmay  ve et suyu, 
bu day çorbas  ve ona benzer nesneler ile s -
cak ve nemli g day  taahhüt etmelidir. E er 
t kan kl k akci er ve solunum organlar nda 
olursa, zûfa, persiyâvu ân ve selîha erbetle-
rinden kullans n. Zûfa arab  uygundur. 
Temizlenmi  kuru üzüm yararl d r (12,13).

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kâme: “...Ayran ile kar k süte dahi kâme denir. Bir nevi kat k ismidir ki sfahan halk  beyninde müteariftir. Reçele de k me derler. nde’l-ba’z kâme, kâg 
ismidir ki hakiki bir ek i nesnedir. Yürük Türkleri ederler. Bu diyarlarda müte’arif de ilidir. Acem ve Ba dat havalisinde, Kürdistan’da bunsuz taam etmezler. Bir 
kaç nevi olur. Bundan mukaddem münasebetiyle tafsil olundu. Araplar buna m rra derler, haz m oldu u hasebiyle...” s. 401 (18). 
2  Âb-kâme: “Kâr-nâme vezninde. Bir nevi kat kt r. sfahan diyar nda maruftur. Yo urt, süt, ekmek kurusu, üzerlik tohumu ve sirkeyle tertip ederler. Arabîde 
merî derler. Beyanlar na göre bu kat k Ba dat ve Kürdistan’da dahi olur. Bir kaç nevi yaparlar. Bir nevine yaln z kâme derler. Kâmeh bunun muarrebidir. Dere 
otundan, yarpuz ve fesle enden yaparlar. Türklerde piyaz derler, bunsuz taam etmezler. Bir nevi ek i ayran ve menevi  a ac n n taze ahlar ndan tarhun vesair 
baz  ho -bû nebatlardan tertip ederler. Güya ki taamlarda salata ve salamura menzilesindedir. Mu’in-i taamd r derler. Buna bezirgân a  dahi derler.” s. 6 (18). 
3  a re-i ’ rezm h ’nin Farsça nüshas nda yazan bilgiler Defter ’nin çevirisinden daha farkl  olup, yazarlarca yap lan çeviri burada sunulmaktad r: “Ya l lar 
bilmelidirler ki ya l lar n içece i en iyi arap eski olmal d r, renkli olmal d r, kokusu ho  olmal d r ki hem vücudu s ts n, hem idrar getirsin ve hem vücudun 
normal s cakl n  art rs n ve kuvvet versin. nce arab  ya l lar n içmesi iyi de ildir, e er susuzluk rahats z etmezse. Ayr ca tatl  arap ya l lara gaz yapar ve zarar 
verir. arab  çok içmek beyin ve sinirlerde dolgunluk yapar. Mide içerisinde ek imesi mümkündür ve ondan zararlar ortaya ç kar. arab  itidalle içmek ne e 
verir, vücudun normal s cakl n  azaltmaz, ortaya ç kar r, yeme i sindirir ve vücuttaki fazlalar  idrar ve di erleri ile atar (13).”  
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Üçüncü kitab n alt nc  makalesinden 
be inci bölüm: Ya l lar n kendile-
rinin kirlerini ve vücutlar n n ko-
kusunu ho  etmek tedbirinin be-
yan ndad r. 

Banyoda kendisi y kam  oldu unda, selvi 
yapra n  reyhanî arapla ve balla yo ursun-
lar, onunla kendisini ovsun ve y kas n. 
E er kust, ebhel, merzencü  ve hind sâzesi-
ni de bu ekilde kullan rlarsa, uygun olur. 
Ya l  kad n ki iler kendilerini bakla unuy-
la, et ve dövülmü  kavun çekirde iyle y ka-
s nlar. [Sonuç olarak hamam vücudun 
normal s cakl n  ortaya ç kar r. Allah bi-
lir] (12,13). 

TARTI MA VE SONUÇ 

sm l Cürc n ’nin a re-i ’ rezm h ’de 
ya l lar n tedbiri üzerine yazd  bö-
lüm be  k s mdan olu maktad r. Bu-
rada, humoral paradigman n kavram-
lar yla, ya l l k mizac n n so uk ve ku-
ru oldu u ve al nacak tedbirlerin ise 
ya l l n mizac n n tersine s cakl k ve-
rici ve rutubet artt r c  olmas  gerekti-
i bildirilmektedir. Yine ya l  ki ilerin 

g day  bir defada yemeyip, bölüm bö-
lüm yemeleri; sevda ve balgam h ltla-
r n  art r c  g da yememeleri; zorunlu 
olmad kça damardan kan al nmamas ; 
arab n iyisinin renkli ve eski arap 

oldu u, beyaz ve ince araptan uzak 
durulmas  gerekti i; karaci er ve akci-
er gibi organlarda ortaya ç kan t ka-

n kl klar için tiryak kullan lmas  ve 
vücudun hamamda ya la ovulmas  
gibi a re-i ’ rezm h ’de yer alan 
aç klamalar (12,13) bn S n ’n n el-

n n f ’ - bb’ nda yer alan bilgilerle 
örtü mekte ve a re-i ’ rezm h ’nin 
ilk dört bölümü ile el- n n f ’ -

bb’da ilgili konunun ilk dört bölümü 
ko utluk göstermektedir (19). bn 
S n ’n n el- n n f ’ - bb’ nda yer alan 
ya l  ki ilerin ovulmas  ve egzersizleri 
üzerine olan 5. ve 6. bölümlerde yer 
alan ayr nt l  bilgiler, a re-i 

’ rezm h ’nin ilgili bölümünde yer 

almamaktad r. a re-i ’ rezm h ’de 
ya l l k üzerine olan makalenin 5. bö-
lümünde k sa bir ekilde vücut temiz-
li i ve vücut kokusunun ho  hale ge-
tirilmesi ele al nm t r. Sonuç olarak 
sm l Cürc n ’nin a re-i 
’ rezm h ’de ya l lar n tedbiri üzeri-

ne yazd klar  baz  farkl l klar gösterse 
de bn S n ’n n el- n n f ’ - bb’ nda 
yer alan bilgilerin k salt lm  gibidir. 

a re-i ’ rezm h ’nin Orta Ça  slam 
dünyas n n bilimsel dili olan Arapça 
ile kaleme al nmamas  ve Orta Ça  
Bat  dünyas n n bilimsel dili olan La-
tinceye çevrilmemi  olmas  onun el-

n n f ’ - bb gibi evrensel bir kitap 
olmas n  engellemi  gibi görünmekte-
dir. Öte yandan, eserin yazar n bu-
lundu u co rafyan n yerel dili olan 
Farsça ile yaz lmas  ve yak n co raf-
yada Fars diline olan a inal k, eserin 
Türkçe, Urduca, branice gibi dillere 
çevrilmesine ve bölgesel olarak etkin 
olmas n  sa lad  söylenebilir (20).  

Anadolu Selçuklu Devleti’nde divan 
dilinin S hib Fahredd n Ali’nin vezir-
li i döneminde Arapçadan Farsçaya 
çevrilmesi (21) Fars dilinin Anado-
lu’daki etkinli ini göstermesi aç s n-
dan önemli bir bulgudur. Yine Ana-
dolu’da telif/tercüme edilen ilk eser 
olan Hek m Bereket’in Tuhfe-i 
Müb riz  adl  eserinin ba lang çta 
Lub bu’n-Nuh b ad yla Arapça yaz l-
mas , sonra Tuhfe-i Müb riz  ad yla 
Farsçaya çevrilmesi ve sonunda Hali-
fet Alp Gazi’nin iste i ile Türkçeye 
çevrilmi  olmas  (22) Arapça ile bir-
likte Farsçan n Anadolu’daki etkinli-
ini gösteren önemli örneklerden bi-

risidir.  

sm l Cürc n ’nin Farsça kaleme ald  
a re-i ’ rezm h  adl  eserinin XVI. 

yüzy lda bn S n ’n n el- n n f ’ - bb 
adl  eserinden daha önce Türkçeye 
çevrilmi  olmas n  (20) belki de Fars-
çan n Anadolu topraklar nda kom u-
luk nedeniyle daha etkin ve daha bili-
nen bir dil olmas  ile aç klamak 

mümkün olabilir. Eserin bu Türkçe 
tam çevirisinden önce, hekim ve cer-
rah erefeddin Sabuncuo lu’nun XV. 
yüzy lda a re-i ’ rezm h ’nin ilaç-
lar hakk ndaki 10. kitab n  Türkçeye 
çevirmesi de önemli bir bulgudur 
(11). Bunlardan ba ka sm l 
Cürc n ’nin a re-i ’ rezm h  adl  
eserinin, makalenin de konusunu 
olu turan, ya l  ki ilerle ilgili olarak 
yazd  bölümün daha erken bir dö-
nemde yap lm  bir Türkçe çevirisinin 
de bulundu u ara t rmalar m z s ra-
s nda fark edilen önemli bir bulgudur. 

s  bin Mur d taraf ndan 792 H. 
[1389/1390] tarihinde kaleme al nan 
ve Osmanl  Beyli i döneminde yaz l-
m  ilk eser olarak kabul edilen Edviye-
i Müfrede’de bulunan “Bu b b Za re-i 

rezm h ’den na l ol nm dur 
p rlerüñ mi c n bey n eyler ve da  
anlaruñ tedb rin bildürür” adl  ya l  
ki ilerin mizac n  ve tedbirlerini aç k-
layan bölüm, ba l ktan da anla ld  
sm l Cürc n ’nin a re-i 
’ rezm h  adl  eserinden al nd na 

i aret etmektedir (23). Bu makaleye 
esas olu turan a re-i ’ rezm h ’nin 
ya l l kla ilgili bölümlerinin Türkçe 
çevirisi ile bu bölüm kar la t r ld n-
da, Edviye-i Müfrede’de yer alan bölü-
mün ilk k sm nda a re-i 

’ rezm h ’nin ilgili bölümünün tam 
çevirisinin yer ald  görülmektedir. 
Edviye-i Müfrede yazar  s  bin 
Mur d a re-i ’ rezm h ’den çevir-
di i bu k s mdan sonra ad  geçen bö-
lüme tiy rat ve tiz r t’tan yapt  
bir al nt  ile devam etmi  ve Eb  
Y suf’un “müselles-i Eb  Y sufiyye” 
adl  ilac n n tarifi ile bölümü sonlan-
d rm t r (23). Bu bulgu da a re-i 

’ rezm h ’nin ya l l k ve ya l lar üze-
rine yaz lm  olan bölümünün en er-
ken Türkçe çevirilerinden birisinin 
Edviye-i Müfrede’de bulundu unu söy-
lememize olanak vermektedir. 
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Ek-1: Alt nc  ma le p rler tedb riñ bey n ndad r ve bu ma le bi  b bd r 

evvelk  b b p rler miz c n ñ ikrinde ve 
anlar ñ tedb riniñ bey n ndad r 

p rlik  miz c  b rid ve y bisdir ve ba  
demlerde p rlik t z uh ra gelür ve 

ba s nda gicrek a l  miz c sebebi ile 
ve muv f  ve ayr-  muv f  tedb rler 
sebebi ile ve a r -  nefs n  sebebi ile 
ve dis olan mara lar sebebi ile ve 

dem i ledigi an atlar sebebi ile ve 
her g h ki a l  miz c a v  ola y  r-
rek ola ve an ñ tedb rleri muv f  ola 
ve a r -  nefs n  miz ca göre olur ve 

astal lar az dis olur p rlik miz c  

gicrek uh ra gelür ve her g h ki bu-
nuñ il f nca ola t z uh ra gelür bu 
sebebden her g h ki dem p rlige iri-
e ve an ñ miz c  uh ra gelse an ñ 

tedb rleri cümle muv f  olma  gerek 
ve a r -  nefs n den ki p rlik 
miz c nda artar amm gibi ve aña 
m nend kendüyi a lama  gerek ve 
ol nesne ki p rlik miz c n ñ dd d r 
sür r ve göñül o l  gibi aleb itmek 
gerek f ’l-cümle an ñ tedb rleri ar ret 
virici ve ar retle ru bet artur c  ge-
rekdir ve bu sebeb ile her nesne ki 

rr-  ra bd r amm m gibi ve ar b-  

rf ve i tid lle ovma  gibi ve rr 
ya lar ki eyü r yi alu ola y sem n 
ya  gibi ve s sen ya  ve bunuñ ay-
r  gibi ve mu tedil rlar ve yum a  
dö ekde a nama  ve a lanma  cüm-
lesi n fi dir ve muv f  olur ve an ñ 
ma de ve em s nda ar b ru bet 
cem  olur def iniñ tedb rin itmek ge-
rek idr r-  bevl ar iyle y  ish l 
ar iyle ve ab  riy eti ve ata bin-

mek ve yürümek at  n fi dir l kin yo-
rulmama  gerek ve yor unlu dan 
mu addem riy etden al onalar ve 
yaramaz hav  ve bu rlar ve dütünler 
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ve n - o  r yi alar p rlerde artu  eser 
ider kendüyi andan a lama  gerek 
ve andan ra  olma  gerek (12) 

ikinci b b ücünci kit b ñ alt nc  ma le-
sinden p rleriñ d s  tedb rinde ve 
anlar ñ ab  yum aman ñ bey n n-
dad r  

p r demlere d y  bir def ada yemek 
yaramaz belki tef r  ile yemek gerek 
ve her b r azac  ve eger bir kimseniñ 
ab  müte ammil olmaya ki bir 

def ada ço  yiye tam m a m ol va t 
yemek gerek ki amm mdan a ra 
ç a ve a m yeyüb amm ma gir-
mek olmaz u  ki bir kimse tecri-
be itmi  ola ve süddeden tevellüd 
iden mara lar  çekmi  ola ve lezic ve 

al  d lar ki sevd  ve bal am artu-
rur yemek olmaz ve iddetlü a mlar 
k meler gibi ve aña m nend meger ol 
va t ki an ñ bedeninde z yid ru bet-
ler cem  olmu  ola il c ciheti ile nef i 
vard r ve süd at  n fi dir u  eger 
yil inmeye ve ek imeye ve bu sebeb 
ile südlü birinc u  asel ile y  e-
kerle f ydaludur ve c  at  arar-
ludur ve genden  alyas n  b-k me 
ile ve zeyt ya yla a mdan mu ad-
dem yemek muv f d r ve ab  yum-
ad r ve lebl b u ve uz içinde ab  

ideler ve zeyt ya  ve b-k me ile yi-
yeler ab  yum ad r ve bi  direm 
mi d r  besb ic bir deste kerenb 
yapra  ile bi üreler ve süzeler ve bir 
avuc ve y  iki avuc dögülmü  

mu a fer to m  an ñ içinde aynada-
lar ve yiye yine ab  yum atmas çün 
ve bir direm y  iki direm mi d r  
ilkü’l-bu m p rler ab n  yum ad r ve 

a s  p k ider ve zeytun uzla bes-
lenmi  a mdan mu addem bu 
b bda nef i vard r ve dört direm 
eft m n bir ac d ne uru enc rle bir 
mi d r mu a fer to m  ile dögeler ve 
yiye tam m ic bet ider ve uru enc r 
m ü’l- aselde bulanm  a mdan 
mu addem hem bu b bda 
muv f d r bu ikr olunan nesneler-
den her va t bir irden yiye ve biri-
sini yalñuz det edinmeye ve d  
içinde çügündür (çu under) ve kerefs 
isti m l ide ve ayf meyvelerinden 
enc r muv f d r l kin ol deñlü ki an  
s da ve yub set virmeye ve dir ol-

du ca fa d itmeye meger at  bir 
ar retle (12) 

ücünci b b ücünci kit b ñ alt nc  ma le-
sinden p rler ar b n ñ tedb ri 
bey n ndad r  

p rler ar b  eski gerek t  hem bedeni 
germ ide ve a  ar b ve ra  ar b  
içmek olmaz meger ol va t ki a a  
içinde ve atlu ar b r  ider ve arar  
var ve ar b  ço  içmek dim  ve 
a ablar  mümtel  ider ve mümkin ki 

ma de içinde ek iye ve at  arar ide 
ve az içmek ne  getürür ve a m  
ha m ider ve fa lalar  bedenden def  
ider (12) 

dördünci b b ücünci kit b ñ alt nc  
ma lesinden p rlere v i  olan süd-
deniñ tedb ri bey n ndad r  

her g h ki südde cigerde ola ma c n-  
fel fil  y  f denc  y  as n sy  y  
emr sy  ol ki r ola azac  yiye p r 

demlere nesneleriñ yet eyüsi 
tiry -  keb rdir eten südde se-
bebi ile ve her va t ki bu 
ma c nlardan bir nesne isti m l itmi  
ola bedeni amm mda ya la ovma  
ve d -i rr u ra b ile ta ahhüd ey-
leye m ü’l-la m gibi ve bu day or-
b s  ve aña m nend nesneler ile ve 
eger südde öyken ve nefes çekmek 
a s nda ola z f  ve persiy vu n ve 
sel a erbetlerde isti m l ide ve z f  
ar b  muv f d r ve müna  uru 

üzüm n fi dir (12) 

bi inci b b üücünci kit b ñ alt nc  ma le-
sinden p rler kendülerini ve lar n ve 
bedenleri r yi as n o  itmek tedb ri-
niñ bey n ndad r   

ç n amm mda kendüsi yumu  ola serv 
yapra n  dögeler ve rey n  ar bla 
ve aselle yo uralar ve kendüyi an ñla 
süre ve yuya ve eger us  ve ebhel ve 
merzeng  ve s e-i hind  da  bu 
vech ile isti m l ideler muv f  olur 
ya lu t n ki iler kendülerini ba la  
un yla ve et ve dögülmü  avun çe-
kirdegiyle yuyalar (12) 

 

Ek-2: a re-i ’ rezm h ’nin Türkçe çevirisi an nu’l- l c ve if u’l-Emr  li-Külli Miz c’da “Ya l lar n tedbiri” üzerine olan 
bölümde geçen ve ilaç olarak kullan lan baz  maddelerin Türkçe- ngilizce ve Latince kar l klar  (14-17).  

sim Türkçe ngilizce Latince 
F. Besb ic E reltiotu The common polypod fern Polypodium vulgare 
A. Bu m Sak z a ac  tohumu The seeds of the mastic tree Pistacia terebinthus, Pistacia lenticus

F. 
Çügündür/ 
çu undar 

Pancar Beet, beet-root Beta vulgaris 

A. Ebhel Ard ç yemi i Juniper berries
Y. Eft m n Ba bo an, küsküt The lesser dodder Cuscuta epithymum 
F. Enc r ncir The tree and fruit of ficus carica Ficus carica 
F. Genden  P rasa The leek Allium porum 
A. lk Sak z, damla sak z  A masticatory; mastic etc.
A. Kerefs Kereviz Celery Apium graveolens 
F. Kerenb Lahana The cabbage Brassica oleracea 

A. ust  Three or four kinds of aromatic root; 
especially, the Arabian costus Costus arabicus 

A. Lebl b Sarma k Any twining, climbing plant
F. Merzeng  Mercankö k Marjoram Origanum 

A. Mu a fer 
Aspur, yalanc  safran, 
papa anyemi Safflower Carthamus tinctorius 

F. Persiy vu n Bald r kara Maiden’s hair Adiantum 
F. S e-i hindi Hint sümbülü Indian spikenard Nardostachys jatamansi
A. Sel  Çin tarç n  kabu u Cassia bark
F. Serv Selvi The cypress Cupressus sempervirens
F. S sen Zambak, süsen Any iridaceous plant, the iris, ixia, gladiolus etc.
A. Y sem n Yasemin The jessamine Jasminium officinale 
A. Zeyt Zeytinya  Olive oil
A. Z f  Zufaotu, çördükotu Hyssop Hyssopus officinalis 
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