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slam tbb manevî gdasn slam’n mesajndan alm ve beslenmesini
Grek-skenderiye, Hint ve ran tbbnn zengin toprandan salamt. Sonuç,
tp ilimlerinin neredeyse bütün dallarn içine alan, tarihin yaklak on dört
asrn kapsayan ve Güney spanya’dan Bengal’e geni bir corafî alana
yaylan kapsaml bir sahann oluumuydu.
Osmanllar, sosyal ve kültürel açdan olduu gibi bilim kurumlar
itibariyle de slam medeniyetinin temel özelliklerini muhafaza etmekle
birlikte slam dünyasnn kültürel ve ilmi hayatna yeni bir dinamizm ve
zenginlik katmlardr. Böylece slam bilim gelenei zirveye ulamtr.
Osmanllardan önceki dönemlerde, Türk dünyasnda ilim dili devrin
geleneklerine uygun olarak sadece Arapça idi. Bu yüzden tp eserleri
genellikle Arapça ve ksmen de Farsça yazlmt. Anadolu Selçuklularnn
1308 ylnda tarih sahnesinden silinmesinden sonra Türkçe devlet ve ilim dili
olarak öne çkmaya balad. XIV. yüzyldan itibaren Türkçe olarak edebiyat,
tp, tarih, astronomi, slam dini ve felsefeyle ilgili eserler yazlmaya
balanmtr. Bu dönemde Osmanoullar’nn yannda Germiyanolu,
Candarolu, Aydnolu, Menteeolu, Karamanolu Beyliklerinin de
katklaryla telif ve tercüme bir çok eser Türkçe’ye kazandrlmtr. Bu
dönem Türkçe tp kitaplarnda göze çarpan ilk nokta, özenti ve sanat endiesi
gütmeden, yalnz örenmek ve halka faydal olmak amacyla, mümkün olduu
kadar sade bir dille yazlm olmalardr. Ayn dönemde yine Arapça ve
ksmen Farsça eserler de verilmeye devam edilmitir.
Hezarfen Hüseyin b. Cafer’in Fihris Ervam fi Lisani’t-Tbaa isimli
eserinin mukaddimesinde yazl gerekçesi u ekilde açklanr:
Besmele ve hamdeleden sonra Diyar- Rum (Anadolu)’da bulunan
‘aab (eczac) ve attarlarn (koku satan) çounun ervamdan (Rum diyarndan,
Türk) olup Türkçe’den baka luat bulmamalar dolaysyla, satn aldklar
bütün ilaçlar Türkçe isimleriyle bildikleri halde fayda ve zararlarn
örenebilmek için hekimlerin yazm olduklar müfredat- tbb kitaplarna
bavurduklarnda Türkçe isimleri ile yazlmadndan bir sözlüe ihtiyaçlar
olmas sebebiyle bu kitab yazdn belirtir. Kendisini ‘abd-ü fakir Hüseyin
el-Mülakkab be-Hezarfen’ olarak tantr. Alfabetik sra ile Türkçe isimleri
yazp müfredat kitaplarndaki Arapça, Farsça ve Yunanca karlklarn
yazdn ve fihris ervam diye ad verdiini bildirir. Böylece Türkçe yazlan
isimleri, dilindeki luat ile müfredat kitablarnda bulunmasnn kolay
olacan yazar.

Osmanl Dönemi’nde Türkçe tbbi eserler matbaa öncesinde elyazmas,
matbaa sonras basl eserler olarak karmza çkmaktadr. Osmanl
Dönemi’ne ait Türkçe tp yazmalar çounlukla Süleymaniye, Millet, Topkap,
Nuruosmaniye, Bayezid, Konya, Bursa, Manisa, st. Üniv., Paris, Londra
kütüphanelerinde bulunmaktadrlar.
Tp Terminolojisi açsndan Osmanl Dönemi’ni
x
x
x
olarak üçe ayrmak mümkündür.
Türkçe kelimeler çounluktadr.
’dan bir örnek verecek olursak “
ikisi dah bir
cinsdür” diye balayan bölümde ikisinin de kandan ve kan kaynamasndan
olduu, çiçek maddesinin azrak (daha az) ve safravi kan olduu, kurulua
mayil (meyilli) olmas sebebiyle beerelerinin (besereleri eklinde okunursa
döküntüleri anlamna gelebilir ki bu daha uygundur) hasbe (kzamk
döküntüleri) gibi ufack olup deriden yukar (belirgin) kalkk olduu, yumru
olmad ve hatarlurak (hatarlca, biraz tehlikeli) olduu, bu yüzden çiçein
maddesinin azgnrak (biraz azgn, takn, sapkn) olduu belirtilir.
“ikisinün dah sebebi kandan ve kan kaynadundan olur likin
çiçek maddesi azrakdur ve safravi kandur kurula mayildür bu
sebebden beereleri hasbe gibi uvacuk olur deriden yukar olur
ve kalkuk olur yumr olmaz ve hatarlurak olur andan ötüri kim
anun maddesi azunrak olur” (Y 162b)
Arapça ve Farsça kelimeler girmeye balamtr.
bn-i erif’in
adl eserinden: “anun ‘ilac müteassirdür ve illa
evvelki ... sonra ‘arazidür ol mu‘alece ile shhat bulur bi-iznillah bu fakir çok
miskinlere sebeb olub ol ‘illetden halas itmiüzür bi-iznillah-i te‘ala…”
ise

Arapça

ve

Farsça

kelimeler

çounluk

kazanmtr.
anizade’nin
adl eserinden:
“bedenin mücerred âzâsn ve âzâ-i mezburun keyfiyyet-i terkîb ve inâlarn
ve tenâsub ve vaz’larn bilmek kifâyet etmeyüp belki tenâsüb-i mezkureden
tereddüb iden…”
Son dönemlerinde ise Franszca eserler de kaleme alnmaya balamtr.

Bu eserlerde yer alan baz terimlerden örnekler verelim:
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Aslnn “kurha” olduunu söylenir.
“Yara, ülser, vücudun d örtüsünde
mukozada veya organlarn d
yüzeylerinde açk bir doku yar.”
eklinde açklamalar da vardr.

(A) es-Seratân
(F) Amâs- saht
(T) Kat i
(Fr) Cancer

Âbile

Z7³ð

Âbile : (F) Küçük çban, sivilce, su
kabarc. Vücutta kanmak ve
scak yüzünden çkan kabart.
Kabarck (Kabarcuk), Yankara,
Kabagan

Nefata

^049¾ð

Nafata : (A) Vücutta çkan sivilce,
kabarck; Çocuklarda çkan çiçek.
Nefta : (Nifta) (C: Nefat)
Çalmaktan dolay elde çkan
kabarck. Bül.
en-neffâtatü : çi su ile dolu el
kabarc; içi cerahatl sivilce.

Âbile
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“alâmetleri oldur ki stma duta azim
tasalanmagla ve arka ve ba agrya ve kamu
endamlar agr ve süst ola ve armaklk ve dü
içinde korkmak ve yüz kzll ve göz
yaarmak ve burunu gicimek ve öksürük ve
bogaz ars ve nefes darl ve ün dutlmak
belüre” (Müntehab- ifa 133b).

Seratân

–!*

Yengeç. Kanser. Habis ur.
Yutmak. Çaanoz. Yenirce.
Ma‘ruf bir tehlikeli çban ki yengeç
eklinde bir lahm- za’id suretinde
olub ma‘de ve rahimde vesair
ameliyat mükil yerlerde dahi çkar,
yinürce ki îr pençeden küçükdür.

(A) en-nafata
(F) Âbile
(T) Kabarcuk

Âbile
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Müntehab- ifa’da geni bir ekilde
anlatlan âbile, aslnda genel
anlamndaki bül’den ziyade
çocuklarda büllü döküntüleri olan
(su çiçei gibi) deri hastaldr.

Âbile
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“Belirtileri: iddetli krgnlkla beraber ate,
arka (srt veya ense) ve ba ars, bütün
bedenin ar ve süst (gevek) olmas,
armaklk (yorgunluk) ve dü içinde (uykuda)
korkmak, yüz kzarkl, göz yaarmas,
burnun gidimesi (kanmak), öksürük, boaz
ars, nefes darl, ses kskl belirir.

Cüderi
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Hasbe

Bütün lugatlerde cüderi karl
olarak çiçek hastal verilmektedir.
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Hasbe ya da hasba karl olarak
kzamk hastal verilmektedir.

Edviye-i Müfrede’deki balk:
“hasbe ve cüderi ki çiçek
çkarmakdur” (255b)

Divanü Lûgati’t-Türk’te “Kzlamuk,
Kzamk.” olarak geçmektedir.

Cüderi ve Hasbe

Cüderi ve Hasbe

Çiçek hakknda ilk olarak eser yazan ve
en açk tarifini veren büyük slam hekimi
Ebubekir Zekeriya Razi (852-932)’dir.
Razi’nin Kitabü’l-Cüderi ve’l-Hasbe
ismini verdii bu eser De Variolis et
Morbillis ismiyle de Latinceye
çevrilmitir.

Yadigâr’da ise cüderi tabiri kullanlmayp
çiçek denilmektedir.
“çiçek ve hasbe ikisi dah bir cinsdür”
Daha sonra ise
“ve kzamkda bir mücerreb nesne”
eklinde ayrca kzamk tabiri
kullanlmaktadr

Günümüzde kullandmza benzer ekilde kullanlanlar da vardr:

Sivilcü
Sivilci
Siil
Çban
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Kurdeeni
Temriye
Cüzam
Uyuz

Ayn kelimenin farkl ekilde yazlanlar da vardr:

U<%¹
Giciyük :<%<¹
Giciyik

Gicük
Gicik

:%<¹
U%<¹

Gici

]%<¹

