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lýþmalarýnýn müslüman hekimlerce yakýn-
dan takip edilmesi, meselâ Ebû Bekir er-
Râzî’nin el-¥âvî adlý eserinde ona 142
yerde atýfta bulunmasý dikkat çekicidir
(Sezgin, III, 241-242). Ancak Ali b. Abbas
el-Mecûsî, Kâmilü’½-½ýnâ£ati’¹-¹ýbbiyye
adlý eserinin mukaddimesinde (I, 4) Yu-
hannâ’nýn farklý yöntemlerle hastalýðý te-
davi etme konusunda birçok hususu ih-
mal ettiðini, eserinin tertip ve tasnifinde
de aksaklýklar bulunduðunu belirtir.

Eserleri. 1. el-Künnâþü’l-kebîr. Týbbýn
genel prensipleri yanýnda ayný zamanda
ilâç katalogu niteliðindeki eser on iki bö-
lümden (makale) meydana gelmektedir.
Ebû Bekir er-Râzî el-¥âvî’nin XIX. cildin-
de eseri zikretmiþ, Ýbn Sînâ da el-Æånûn
fi’¹-¹ýb’da ölçüler ve tartýlar faslýnda bun-
dan hayli istifade etmiþ, Ebü’l-Hasan Sâ-
bit b. Ýbrâhim el-Harrânî ise kitabýn bazý
bölümlerini gözden geçirerek düzeltmeler
yapmýþtýr (Ýbnü’n-Nedîm, s. 360). Birçok
yazma nüshasý bulunan eserin 287 varak-
tan oluþan bir yazmasý Süleymaniye Kü-
tüphanesi’ndedir (Ayasofya Ktp., nr. 3716;
bk. Þeþen, s. 44). 2. el-Künnâþü’½-½a³¢r.
Önceki eserden daha meþhur olup yedi
bölümden ibarettir. Ebû Bekir er-Râzî bu
esere de birçok atýfta bulunmuþtur. Leclerc
bu atýflarý, ayrýca Ýbnü’l-Baytâr’ýn atýfla-
rýný eserin Latince tercümesiyle karþýlaþ-
týrýp hepsini tercümede tesbit ettiðini kay-
deder (Histoire, I, 115). Eseri Ebû Biþr Met-
tâ b. Yûnus, Ýbnü’n-Nefîs’in kâtibi Mûsâ
b. Ýbrâhim el-Hadîsî ve Hasan b. Behlûl el-
Evânî et-Taberhânî Arapça’ya çevirmiþtir;
bunlardan Hadîsî’nin çevirisi daha baþarýlý
kabul edilmektedir (DMBÝ, III, 479). Fakat
Arapça tercümelerinin hiçbiri tam olarak
günümüze intikal etmemiþtir (çeþitli bö-
lümlerinin yer aldýðý yazmalar için bk. Tro-
upeau, IV/2 [1994], s. 271). Buna karþýlýk
Latince tercümeler metnin tamamýný içer-
mektedir. Avrupa’da yaygýn bir þöhrete
sahip olan bu eserin Gherarda Cremonese
(Gérard Crémone) tarafýndan Practica Jo-
annis Serapionis dicta breviarium adýy-
la yapýlan Latince çevirisi 1497’de, Andrea
Alpagus’un Serapionis Practica adýný ver-
diði çeviri ise 1550’de Venedik’te basýlmýþ-
týr. Moþe ben Mazliah’ýn ilk Latince tercü-
meden yaptýðý Ýbrânîce bir çevirisi vardýr
(Bodleian Library, nr. 2087). 3. el-Ašra-
bâ×în. Zamanýmýza kadar gelmeyen bu
eserin Arapça’ya tercüme edildiði, Râzî’-
nin el-¥âvî’de ve Bîrûnî’nin e½-Øayde-
ne’de yaptýðý atýflardan anlaþýlmaktadýr
(Sezgin, III, 242). 4. Kitâb fî £aþri mašå-
lât li-Câlinûs. Henüz izine rastlanmayan
bu eserin de Ebû Sehl Biþr b. Ya‘kub es-

Siczî’nin er-Resâßilü’¹-¹ýbbiyye’sinde yap-
týðý nakillerden Arapça’ya çevrildiði anla-
þýlmaktadýr (a.g.e., a.y.).
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Resmî adý Helen Cumhuriyeti olup (Elli-
niki Dimokratia) Balkan yarýmadasýnýn gü-
neyinde bir Akdeniz ülkesidir. Adalarla bir-
likte yüzölçümü 131.957 km²’dir. Bu ala-
nýn % 81,2’si (107.196 km²) anakara top-
raklarýndan, % 18,8’i (24.761 km²) sayýlarý
-480’i büyük- 9000’e yaklaþan adalar top-
luluðundan meydana gelir. Güneybatýda
Ýyon (Yunan denizi), güneyde Akdeniz, do-
ðuda Ege denizinin kuþattýðý bir yarýma-
dadan oluþan asýl anakara bölümü kuzey-
batýdan doðuya doðru sýrasýyla Arnavut-
luk, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye ile
çevrilidir. Ülke kýyýlarýnýn toplam uzunluðu
15.000 kilometreyi aþar. Ülkenin nüfusu
10.787.690 (2011 sayýmý), baþþehri Atina
(2012 baþlarýna ait ve âdeta bütünleþmiþ
olduðu Pire þehriyle birlikte 3.918.856),
diðer önemli þehirleri Selânik (1.019.927),
Patras (Balyabadra, 169.000), Heraklion
(Kandiye, 140.000) ve Larissa’dýr (Yeniþe-
hir, 138.000). Yaklaþýk 500 yýl (1364-1829)
Osmanlý hâkimiyetinde kalan Yunanistan
1829’da baðýmsýz bir krallýk haline geldi.
Ülkenin ilk çekirdeði, Mora yarýmadasýn-
dan Golos (Volos) ve Arta körfezleri boyun-
ca çekilecek bir çizginin güney kýsmý ile
Eðriboz ve Kiklad adalarýný kapsar. Bura-
nýn yüzölçümü yaklaþýk 50.000 km²’dir.
Daha sonra elde ettiði toprak kazançlarý
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Süryânî hekimi.
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Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur. Klasik
kaynaklarda adý Yahyâ b. Serâfiyûn (Ýb-
nü’n-Nedîm, s. 354) ve Yuhannâ b. Serâ-
biyûn (Ýbnü’l-Kýftî, s. 380) þeklinde kayde-
dilir. Hekim bir ailenin çocuðu olup baba-
sý Serâbiyûn ile kardeþi Dâvûd da hekim-
dir. Ýskenderiye týp geleneðinin Dýmaþk’-
taki temsilcilerinden olan Yuhannâ baba-
sýndan týp eðitimi alýrken Dýmaþk’taki ki-
lise okullarýnda Süryânîce tercümeleri bu-
lunan Hipokrat, Galen (Câlînûs) ve Desko-
rides’in eserleri vasýtasýyla kadîm Yunan
týbbýný kaynaðýndan öðrendi. Yuhannâ’nýn
yaþadýðý dönem tartýþmalýdýr. Ýbnü’n-Ne-
dîm onun Abbâsîler’in ilk döneminde ya-
þadýðýný söylemekte, Ýbnü’l-Kýftî de bu bil-
giyi tekrarlamaktadýr. Lucien Leclerc ise
Ýbnü’n-Nedîm’in Yuhannâ’yý Yahyâ b. Mâ-
seveyh ile (ö. 243/857) Ali b. Rabben et-
Taberî (ö. 247/861’den sonra) arasýnda zik-
retmesinden hareketle onun III. (IX.) yüz-
yýlda yaþadýðýný ileri sürmektedir (Histoire,
I, 14). Daha sonraki araþtýrmacýlar da bu
görüþü benimsemekte, meselâ Fuat Sez-
gin, Yuhannâ’nýn 250 (864) yýlý civarýnda
öldüðünü kaydetmektedir. Leclerc’in ka-
naatine katýlmayan Gérard Troupeau, Ýb-
nü’n-Nedîm’in biyografileri kronolojik sý-
raya göre vermediðini, Ali b. Abbas el-
Mecûsî’nin, Kâmilü’½-½ýnâ£ati’¹-¹ýbbiyye
adlý eserinin mukaddimesinde (I, 3-5) ken-
di seleflerini Hipokrat’tan Ebû Bekir er-
Râzî’ye kadar kronolojik olarak sýralarken
Yuhannâ’yý VII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþa-
yan Ehrûn el-Kass ile Hârûnürreþîd zama-
nýnda (786-809) faaliyet gösteren Mesîh
ed-Dýmaþký arasýnda ve Ýbn Ebû Usaybia’-
nýn Yuhannâ’yý hemen Ehrûn el-Kass’ýn
ardýndan zikretmesinden (£Uyûnü’l-enbâß,
s. 158) hareketle Ýbnü’n-Nedîm’in de kay-
dettiði üzere onun Abbâsîler’in ilk döne-
minde, yani Mansûr zamanýnda (754-775)
yaþadýðýný ileri sürmektedir. Troupeau, Lec-
lerc’in, kanaatini desteklemek için Yuhan-
nâ’nýn eserinde IX. yüzyýlda yaþamýþ Ceb-
râîl b. Buhtîþû‘, Yuhannâ b. Mâseveyh, Hu-
neyn b. Ýshak gibi hekimlere atýflar yapýl-
dýðýný kaydetmesini de isabetli bulmamak-
ta, bazý örneklere iþaretle bu bilgilerin mü-
tercimler tarafýndan eklenmiþ olabilece-
ðini belirtmektedir (Arabic Sciences, IV/2
[1994], s. 268-269). IX. yüzyýlda eserleri
Arapça’ya tercüme edilen Yuhannâ’nýn ça-
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