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1013): Übersetzung, Kommentar und
Nacdruck der Textfassung von 1471
ismiyle Marianne Enseger tarafýndan ya-
pýlmýþtýr (Stuttgart 1986).

Sabuncuoðlu Þerefeddin, et-Ta½rîf’in
otuzuncu bölümünü 870 (1465) yýlýnda Fâ-
tih Sultan Mehmed’e sunulmak üzere Cer-
râhiyye-i Ýlhâniyye adýyla Türkçe’ye çe-
virmiþtir. Ancak bu çalýþmayý gerek Sabun-
cuoðlu’nun kendi görüþ, müþahede ve tav-
siyelerini içermesi gerekse et-Ta½rîf’te bu-
lunmayan cerrahî aletlere yer vermesi se-
bebiyle bir tercümeden ziyade et-Ta½rîf’in
Türkçe bir versiyonu olarak deðerlendir-
mek gerekir. Kitabý neþreden Ýlter Uzel iki
eseri karþýlaþtýrmýþ ve Sabuncuoðlu’nun
Zehrâvî’nin eserinde yer almayan 137 fark-
lý müþahedede bulunduðunu tesbit etmiþ-
tir (Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye, I, 26). Ayrýca
Sabuncuoðlu’nun cerrahî müdahalelerde
kullandýðý aletlerin resimlerini vermesi ya-
nýnda Zehrâvî’den farklý þekilde hekim ve
hastayý ameliyat sýrasýnda resmettiði de
görülmektedir. et-Ta½rîf’in otuzuncu bölü-
münün diðer bir Türkçe çevirisi Manisa Ýl
Halk Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 1845).
Yazma nüshada ismi Kitâb-ý Zehrâvî (Zeh-
râvî ve Ýlm-i Cerrâh) þeklinde belirtilen bu
çevirinin kimin tarafýndan ve ne zaman
yapýldýðý konusunda bir kayýt yoksa da dil
özelliklerinden hareketle söz konusu ter-
cümenin XV. yüzyýla ait olabileceði tahmin
edilmektedir (Uzel, LII/203 [1988], s. 445-
459).
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Ýbn Cinnî’nin
(ö. 392/1002)

sarf ilmine dair eseri.
˜ ™

Eserin ismi kaynaklarda el-Mülûkî fi’t-
ta½rîf, MuÅta½arü’t-ta½rîf, MuÅta½arü’t-
ta½rîfi’l-mülûkî, Cümelü u½ûli’t-ta½rîf,
Cümelü u½ûli’t-ta½rîfi’l-mülûkî, el-Cü-
mel min u½ûli’t-ta½rîf, Mušaddimâtü
ebvâbi’t-ta½rîf ve el-Mülûkî þeklinde de
kaydedilir. Kitabýn adýnda geçen “mülûkî”
nisbesi “kral” anlamýndaki melikin çoðulu
ise “krallara hediye edilmeye lâyýk kitap;
sarf kitaplarýnýn öncüsü” gibi mânalara ge-
lir. “Melûkî” þeklinde mübâlaða sîgasý olan
“melûk”ün nisbeti ise sarfýn önemli konu-
larýný içerme hususunda abartý ifade eder.
Eserin Ýbnü’þ-Þecerî, Muhammed b. Ah-
med Ýbn Tabâtabâ, Ömer b. Sâbit es-Se-
mânînî senediyle Ýbn Cinnî’ye nisbeti ke-
sindir; buna göre Abdülkadir el-Baðdâdî’-
nin eseri Ebû Osman el-Mâzinî’ye izâfe
etmesi (ƒizânetü’l-edeb, I, 240; IV, 132;
VII, 205, 228), doðru deðildir.

Sarf ilminin bütün konularýný kapsama-
makla birlikte bu ilmin temel ilkelerini ele
alan baþarýlý bir muhtasar diye nitelendiri-
len eser bir mukaddime ile sekiz bölüm-
den oluþur. Mukaddimede tasrifin (sarf)
anlamý, tanýmý, kapsamý ve kýsýmlarý açýk-
lanmýþtýr. Birinci bölümde ziyade harfleri
ele alýnarak bu harfleri içeren kliþe ifade-
ler, asýl ve ziyade harf kavramý, sarfî mî-
zan (GH?), on ziyade harfin delilleri belir-
tildikten sonra “� ،� ،� ،\ ،# ،G ،_ ،� ،W ”א،
þeklindeki bu harflerin yerleri kaydedilmiþ-
tir. Ýkinci bölümde bedel / ibdâl konusu ele
alýnmýþ, on bir ibdâl harfinin ،� ،q ،� ،W (א،
(� ،� ،� ،p dönüþüm kurallarý örneklerle
anlatýlmýþtýr. Üçüncü bölüm hazif mese-
lesine ayrýlmýþ, hazif olgusu kýyasî (illete
dayalý) ve gayri kýyasî (lafzî hafiflik saðlamak
amacýyla yapýlan hazif) þeklinde ikiye ayrýla-
rak bunlara dair bilgiler verilmiþtir. Dör-
düncü bölümde “Hareke ve Sükûnla Tað-
yîr” baþlýðý altýnda ecvef fiil ve isimlerde
görülen hareke ve sükûn deðiþimiyle ilgili
bazý i‘lâl kurallarý ve yerleri açýklanmýþtýr.
Beþinci bölümde idgam ele alýnmýþ, altýncý
bölümde “Tahfîf ve Ýtbâ‘” baþlýðýyla “ -�+���f�”-
nin ^ --����f�- (en-Nûr 24/52); “Sm����
”nün
^ “Sm���f�
” þeklinde tahfifi gibi örnekler
zikredilmiþtir. “Ukud ve Kavânîn” baþlýðý-
ný taþýyan yedinci bölümde “vâv”ýn “yâ”ya
ve hemzeye dönüþtürülme (kalb) þartlarý
ve yerleri anlatýlmýþtýr. Eserin son bölümü
olan “Binâ / Mesâil” kýsmýnda sahih ve il-

Albucasis’in daha sonraki dönemlerde bir-
çok defa istinsah edildiði, Fransýz cerrahi-
sinin kurucusu sayýlan Guy de Chauliac’ýn
Chirurgia parva adýný taþýyan ve Zehrâ-
vî’nin etkisini Avrupa’ya yayan eseriyle bir-
leþtirilerek basýldýðý (Venedik 1497, 1499,
1500, 1506, 1530, 1531) bilinmektedir. Ter-
cümenin 1532’de Strasbourg’da Theodo-
rus Priscianus’un Rerum Medicarum Lib-
ri Quatuor adlý eseriyle birlikte yeni bas-
kýsý yapýlmýþ ve 1541’de Albucasis met-
hodus medendi ... baþlýðýný taþýyan ünlü
Basil neþri gerçekleþtirilmiþtir. XVIII. yüz-
yýlda Oxford hocalarýndan Johannis Chan-
ning’in kitabýn cerrahî kýsmýný iki cilt ha-
linde Arapça ve Latince olarak neþretme-
si (Albucasis de Chirurgia, Arabice et La-
tine, Oxford 1778) esere duyulan akade-
mik ilginin o yýllarda da sürdüðünü gös-
termektedir. Bunu XIX. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda týp tarihçisi Lucien Leclerc’in La
chirurgie d’Abulcasis baþlýklý Fransýzca
çevirisi izlemiþ (Paris 1861), Hindistan’da
yapýlan taþbaskýsýndan sonra da (Leknev
1329) M. S. Spink ve G. L. Lewis tarafýn-
dan Albucasis On Surgery and Instru-
ments adýyla tenkitli neþri ve Ýngilizce ter-
cümesi yayýmlanmýþtýr (London 1973). Söz
konusu cerrahî kýsmýn Ahmed Ârâm ve
Mehdî Muhakkýk’ýn gerçekleþtirdiði et-
Ta½rîf li-men £aceze £ani’t-teßlîf: BaÅþ-i
Cerrâ¼î ve Ýbzârhâ-yý Ân adlý bir de Fars-
ça çevirisi bulunmaktadýr (Tahran 1996).

Eserin kýsmî Ýbrânîce tercümelerinin il-
kini Marsilya’da 1261-1264 yýllarý arasýnda
Þem-Tov ben Yitshak yapmýþ ve bu çalýþ-
ma büyük bir ihtimalle daha sonra gerçek-
leþtirilen Liber servitoris adlý kýsmî Latin-
ce çevirinin de kaynak metnini oluþturmuþ-
tur. 1288’de kitabýn ilk iki bölümü Meþu-
lam ben Yona tarafýndan tekrar Ýbrânîce’-
ye çevrilmiþ ve giriþte kitabýn tamamý hak-
kýnda bilgi verilmiþtir. Yine ilk iki bölümün
Latince tercümesini Sigismund Grimm ve
Marc Wirsung yapmýþ, bu tercüme Liber
theoricae necnon practicae Alsahara-
vii adýyla 1519 yýlýnda Augsburg’da basýl-
mýþtýr. Eserin kadýn hastalýklarýyla ilgili
bölümü Caspar Wolf’un hazýrladýðý Collec-
tions de gynaesis adlý derlemede yer al-
mýþtýr (Basil 1555). et-Ta½rîf’in ilâçlarla il-
gili yirmi sekizinci bölümü Avrupa’nýn týp
çevrelerinde ilgiyle okunmuþtur. Genova-
lý Simon ve Tortosalý Abraham Judeus’un
XIII. yüzyýlýn sonunda Latince’ye çevirdiði
bu bölüm XV. yüzyýlda Liber servitoris
sive liber XXVIII Bulchasin Benabera-
cerin adýyla basýlmýþ (Venice 1471), mo-
dern neþri ve Almanca tercümesi, Der
Liber servitoris des Abulkasis (936-
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Pers aðýrlýk ve uzunluk ölçü birimi.
˜ ™

Arapça’da tassûc, tassûce ve nâdiren
settûc þeklinde söylenen kelimenin Arap-
çalaþtýðý kabul edilmekte, aslýnýn Farsça
tesû (Pehlevîce tesûk) olduðu ileri sürül-
mektedir. Ýslâmlaþma’nýn etkisiyle Arapça
yazýlýþý tekrar Farsça’ya geçmiþtir. Farsça /
Pehlevîce’deki aslýnýn etimolojisiyle ilgili ik-
na edici bir açýklamaya rastlanmamakta-
dýr. Buna karþýlýk, tassûcun sekiz arpaya ve
dirhemin otuzda birine eþitlendiðini gös-
teren bazý bilgilerden hareketle Sumerce
ussu (sekiz) veya uþu (otuz) kelimeleriyle
iliþkilendirilmesi mümkündür. Ayrýca keli-
me Ýran, Irak ve Suriye gibi Pers hâkimi-
yeti altýna girmiþ bölgelerde iklîm, istân,
kûre, rustâk vb. idarî / coðrafî birimi ifa-
de etmek için hem cins ismi hem de özel
isim olarak kullanýlmýþtýr. Bunun ise Fars-
ça’da uzaklýk bildiren “tâ” ile “yön, taraf”
anlamýndaki “sû” kelimelerinden müteþek-
kil bir birleþik isim olduðu iddia edilmek-
tedir (Eddî Þîr, s. 112). Bu kelimenin aðýr-
lýk birimini ifade eden Sumerce sözcüðü
de kapsayacak þekilde anlam geniþleme-
sine uðradýðý düþünülebilir. Ayrýca günün
yirmi dörtte birini (saati) belirtmek için
tesû kullanýlmýþtýr (Dihhudâ, IV, 5895).

Bir aðýrlýk birimi olarak tassûcun kulla-
nýmdaki ast ve üst katlarý sýrasýyla þöyle-
dir: Habbe, arpa, pirinç, hardal; kýrat, dâ-
nek, dirhem / miskal (miskal / dinar ve dir-
hem tassûclarýnýn önceki aðýr, diðeri ha-
fif olmak üzere birbirinden ayrýldýðý anla-
þýlmaktadýr). Sâmânî kâtibi Muhammed
b. Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 387/997) kay-
dettiði mâlûmattan 1 tassûc = k miskal-
dinar = 0,25 dânek = t kýrat = 1,5 habbe
= 4,5 arpa eþitliði elde edilmektedir (Me-
fâtî¼u’l-£ulûm, s. 74). Matematikçi Ebü’l-
Vefâ el-Bûzcânî de (ö. 388/998) Horasan
ve Suriye civarýnda kullanýlan dirhem tas-
sûcunun 1,5 habbeye denk geldiðini bil-
dirmektedir (el-Menâzilü’s-seb£, s. 174). Ha-
life Abdülmelik b. Mervân devrinde piya-
saya sürülen 4,25 gramlýk miskal-dinar
esas alýnýrsa tassûc 0,1770833 gr. demek-
tir. Ayrýca 0,2125 gramlýk kýrattan hare-
ketle ayný sonuca (0,2125 gr. × 5 ÷ 6 =
0,1770833 gr.) ulaþýlýr. Osmanlý þeyhülislâ-
mý Çatalcalý Ali Efendi de (ö. 1103/1692)

1 tassûc = k dirhem = 0,25 dânek = 1,5
habbe = 3 arpa eþitliðini veren açýklama-
sýyla muhtemelen buna iþaret etmekte-
dir (Fetâvâ-yý Ali Efendi, I, 12). Ancak Arap
dili ve edebiyatý âlimi Ýsmâil b. Hammâd
el-Cevherî (ö. 400/1009’dan önce) ve Han-
belî fakihi Burhâneddin Ýbn Müflih (ö. 884/
1479) gibi bazý âlimler þu denklemi ver-
mektedir: 1 tassûc = k dirhem = s dâ-
nek = 0,5 kýrat = 2 habbe (e½-Øý¼â¼, “mkk”
md.; el-Mübdi£, VI, 189). Þerîf el-Ýdrîsî’nin
(ö. 560/1165) aktardýðý bilgilerden 1 Irak
tassûcu = k dirhem = 0,5 dânek = t ký-
rat = 2,5 habbe = 60 hardal eþitliði çýk-
maktadýr (el-Ekyâl, III, 341, 342, 345). Nite-
kim 0,070833 gramlýk habbeden hareket-
le yine ayný metrik deðer (2,5 × 0,070833
gr. = 0,1770833 gr.) elde edilir. Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî (ö. 518/1124) 108
arpalýk dirheme atýfla tassûcun deðerini
(108 ÷ 24 =) 4,5 arpaya çýkarmaktadýr (es-
Sâmî fi’l-esâmî, s. 370).

Hanefî fakihi Ýbnü’l-Hümâm (ö. 861/
1457) Semerkant dinar kýratýnýn 1,2 tassû-
ca (= 4,8 arpa) eþit olduðunu bildirmekte-
dir ki buradan tassûcun 4 arpaya karþýlýk
geldiði anlaþýlmaktadýr. Bu da Hârizmî’-
nin aktardýðý 6 tassûc = 5 kýrat orantýsýný
vermektedir; yani arpanýn metrik deðeri
0,044270833 gr. kabul edildiðinde o kýra-
týn 0,2125 gr. olduðu, Semerkant tassû-
cununsa 0,1770833 gramlýk kýrata denk
düþtüðü görülmektedir (Fet¼u’l-šadîr, II,
211-212; krþ. KIRAT). Kuhistânî (ö. 962/
1555) ve Abdurrahman Þeyhîzâde (ö. 1078/
1667) gibi Hanefî fakihleri de verdikleri 1
Semerkant tassûcu = 2 habbe = 4 arpa =
0,25 dânek = k miskal þeklindeki eþitlik-
le Ýbnü’l-Hümâm’ý doðrulamaktadýr (Câ-
mi£u’r-rumûz, I, 191; Mecma£u’l-enhur, I,
304). Hasan b. Ýbrâhim el-Cebertî’nin (ö.
1188/1774) aktardýðý verilerden (el-£Ýšdü’¦-
¦emîn, vr. 29a) 1 dirhem tassûcu = 0,5 ký-
rat = 2 habbe = 140 hardal = 0,2 dânek =
ö dirhem eþitliðine ulaþýlmaktadýr. XII.
(XVIII.) yüzyýlýn sonlarýnda Mustafa ez-Ze-
hebî, Hanefîler’e göre yarým tassûcun 150
hardal tanesine eþdeðer olduðunu bildir-
mektedir (Sauvaire, JRAS, XIV/2 [1882], s.
274). Þiî fakihi Ýbnü’l-Murtazâ’nýn (ö. 840/
1437) aktardýðý bilgiden çýkan 1 tassûc =
ý dirhem = 0,5 dânek = 2 arpa eþitliðini
(el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr, II, 151) yukarýdaki alýn-
týlarla uzlaþtýrmak güçtür.

Tassûcun týp literatüründe de geçtiði gö-
rülmektedir. Endülüslü hekim Zehrâvî’-
ye göre (ö. 404/1013) dirhem settûcu /
tassûcu (60 ÷ 24 =) 2,5 habbedir (et-Ta½-
rîf, s. 458-459, 460). Ýbnü’l-Kuf (ö. 685/1286)
bunu tekrarlarken (el-£Umde, s. 234) Bed-

letli isim ve fiillerden bir model kelimenin
veznine uygun biçimde anlamlý ya da ço-
ðu defa anlamsýz, fakat kelime köklerini
belirlemede yardýmcý olan yedi mesele ile
bazý örnekler kaydedilmiþtir.

et-Ta½rîfü’l-mülûkî ilk defa G. Hoberg
tarafýndan Latince tercümesiyle birlikte ya-
yýmlandýktan sonra (Leipzig 1885) Arap
ülkelerinde birçok defa neþredilmiþtir (not
ve açýklamalarla nþr. Muhammed Saîd en-
Na‘sân, Kahire 1331, 1332, 1970; nþr. Ah-
med el-Hânî – Muhyiddin Cerrâh, Kahi-
re 1913; Dýmaþk 1970; nþr. Dîzîrîh Sakkal,
Beyrut 1998; nþr. Bedevî Zehrân, Cîze 2001;
nþr. Ýrfân Matracî, Beyrut 2005). Eser üze-
rine yazýlan dört þerhten Ýbnü’þ-Þecerî ile
Kasým b. Kasým el-Vâsýtî’nin çalýþmalarý gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Ýbn Cinnî’nin öðren-
cisi olan Ömer b. Sâbit es-Semânînî tara-
fýndan yazýlan, asýl metinle açýklamalarýn
iç içe girdiði þerhi Ýbrâhim b. Süleyman el-
Buaymî doktora tezi olarak incelemiþ ve
Þer¼u’t-Ta½rîf adýyla yayýmlamýþtýr (Ri-
yad 1419/1999). Þerhte görüþler arasýnda
tercihler yapýlmýþ, sarf meselelerinin illet-
leriyle garîb kelimeler açýklanmýþ, þevâhid-
le ilgili notlar düþülmüþ, bazý münferit þe-
vâhide yer verilmiþtir. Ebü’l-Beka Ýbn Ya-
îþ’in kaleme aldýðý, asýl metin kýsýmlarýnýn
“2� א�� � r�7
/�=א M�R
א G�0” veya K:�< G�0”,
“C��4
א þerh kýsýmlarýnýn Q(=� ]��R
א M�R
א G�0”
“���
א veya “]��R
א G�0” ifadeleriyle ayrýldý-
ðý þerh Þer¼u’l-Mülûkî fi’t-ta½rîf adýyla
Fahreddin Kabâve tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (Halep 1393/1973, 1406/1985; Bey-
rut 1987). Ýbn Yaîþ þerhinin, et-Ta½rîfü’l-
mülûkî hâmiþinde de basýldýðý kaydedil-
mektedir (Ömer b. Sâbit es-Semânînî, neþ-
redenin giriþi, s. 122). Eseri ayrýca Mu-
hammed Nu‘mân el-Hamevî kýsa notlar
halinde þerhetmiþtir (Kahire 1331).
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