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Endülüs Emevî Hükümdarý III. Abdurrahman’ýn baþþehir Kurtuba yakýnlarýnda
325 (937) yýlýnda inþasýný baþlattýðý yeni
hilâfet merkezi Medînetüzzehrâ’ya nisbetle anýlmakta, araþtýrmalarýn çoðunda burada doðduðu belirtilmektedir. Kazandýðý
þöhrete raðmen hayatýna dair kaynaklarda verilen bilgiler yetersizdir. Kendi dönemine en yakýn müelliflerden meþhur Zâhirî fýkýh âlimi Ýbn Hazm (ö. 456/1064), Endülüs ulemâsýnýn çeþitli alanlarda yazdýðý
eserleri zikredip onlarý övdüðü risâlesinde
bizzat gördüðü Zehrâvî’nin et-Ta½rîf adlý

eserini, “Týp sahasýnda bundan daha kapsamlý, ifade ve uygulama bakýmýndan bundan daha güzel bir eser yazýlmamýþtýr desek doðru söylemiþ oluruz” sözüyle anmaktadýr (Fe²âßilü’l-Endelüs ve ehlihâ, s. 18).
Hadis ve biyografi âlimi Humeydî (ö. 488/
1095) Zehrâvî’nin ilim ve fazilet ehli olduðunu, týp alanýnda yetiþtiðini, bu konuda
et-Ta½rîf li-men £aceze £ani’t-teßlîf adýyla
çok bilinen, büyük bir eser kaleme aldýðýný
ve 400 (1010) yýlýndan sonra vefat ettiðini
belirtir, Ýbn Hazm’ýn onunla ilgili yukarýdaki sözünü de kaydeder (Ce×vetü’l-muštebis,
I, 325-326). Bu kýsa bilgi ondan bir asýr sonra gelen Dabbî ve Ýbn Beþküvâl gibi Endülüslü âlimlerce aynen tekrarlanmýþtýr (Bu³yetü’l-mültemis, I, 357; e½-Øýla, I, 264). Ýbn
Beþküvâl, Zehrâvî’yi hocalarý arasýnda zikreden Ebû Ömer Ýbn Sümayk’ýn (ö. 450/
1058) Kurtuba’da (Cordoba) tahsil gördüðünü, týp konusunda mâlûmatý bulunduðunu ve Tuleytula’ya (Toledo) baðlý Talibîre’de kadýlýk yaptýðýný belirtirken (e½-Øýla,
I, 102-103, 264) Ýbn Beþküvâl’in eserine
zeyil yazan Ýbnü’l-Ebbâr (ö. 658/1260) tabip Ýbn Vâfid el-Lahmî’nin biyografisini verirken onun Kurtuba’da Zehrâvî’den týp
tahsil ettiðini söyler (et-Tekmile, II, 551).
Doðu Ýslâm dünyasýndan týp tarihçisi Ýbn
Ebû Usaybia da (ö. 668/1269) Zehrâvî’yi
basit ve mürekkep ilâçlar hususunda tecrübeli, doðru tedavi uygulayan iyi bir tabip diye niteler, onun týp alanýnda çeþitli
eserler kaleme aldýðýný, en büyük ve meþhur eserinin mükemmel bir çalýþma sayýlan Kitâbü’t-Ta½rîf olduðunu kaydeder
(£Uyûnü’l-enbâß, s. 501). Daha sonra gelen Endülüs tarihçilerinden Makkarî, bir
yerde Ýbn Hazm’ýn yukarýda adý geçen risâlesinin metnini verirken onun Zehrâvî ile
ilgili sözlerini de nakletmiþ, bir baþka yerde Ýbn Saîd el-Maðribî’nin Zehrâvî’yi Ýbnü’lBaytâr’ýn kaynaklarý arasýnda saydýðýný belirtmiþtir (Nef¼u’¹-¹îb, II, 691; III, 175, 185).
Endülüs Emevî hükümdarlarýndan III. Abdurrahman, II. Hakem ve II. Hiþâm devirlerinde yaþayan Zehrâvî meþhur bir hekim
olarak bu hükümdarlarýn yakýnýnda bulunduðu kabul edilmekle birlikte ilk kaynaklarda onun saray ve hükümdarlarla iliþkisi hakkýnda herhangi bir mâlûmat yer almamaktadýr. Zehrâvî’nin Batý Avrupa’nýn
en büyük baþþehri ve ilim merkezi olan
Kurtuba’da tahsil gördüðü ve mesleðini
burada icra ettiði anlaþýlmaktadýr. Leo Africanus (Liyûn el-Ýfrîký) diye tanýnan Arap
seyyahý Hasan el-Vezzân (ö. 957/1550’den
sonra) Ýtalyanca yazdýðý ve J. H. Hottinger’in Latince’ye tercüme ettiði (Libellus

de viris quibusdam illustribus apud Arabes), otuz Arap ve yahudi filozofu ve he-

kimi hakkýnda bilgi verdiði eserinde Zehrâvî’nin Mansûr-Billâh’ýn hekimi olduðunu
ve 404 (1013) yýlýnda 101 yaþýnda iken vefat ettiðini belirtir (EI 2, XI, 398). Burada
adý geçen Mansûr-Billâh, II. Hiþâm zamanýnda yönetimi ele alan vezir ve kumandan Ýbn Ebû Âmir olmalýdýr. Ýslâm dünyasýnda Ýbnü’l-Heysem, Bîrûnî ve Ýbn Sînâ
gibi XI. yüzyýl bilim adamlarý arasýnda yer
alan Zehrâvî her ne kadar týbbýn çeþitli
dallarýyla ilgilenmiþse de daha çok cerrah
özelliðiyle tanýnmýþtýr. Avrupa’da Abulcasis Abulcases, Bulcasis, Albucasis, Albuchasius, Albulcasis, Alcarani, Alcaravius, Alzahavi, Ezzahravi, Ezaharagui gibi adlarla anýlmýþ ve cerrahînin babasý kabul edilmiþtir.
Zehrâvî’nin günümüze ulaþtýðý bilinen
tek çalýþmasý olan Kitâbü’t-Ta½rîf li-men
£aceze £ani’t-teßlîf, Batý Ýslâm dünyasýnda týp alanýnda yazýlan en muhtevalý ve
Avrupa’da en çok raðbet gören bir eserdir. Bir týp ansiklopedisi niteliði taþýmakta
olup her biri çeþitli alt bölümlerden (bab)
oluþan otuz kýsýmdan (makale) meydana
gelmiþtir. Ýlk makalede genel týp bilgileri
ve esaslarý, ikinci makalede baþtan ayaklara kadar 325 hastalýk, bunlarýn belirtileri ve tedavileri, üçüncü makaleden yirmi
beþinci makaleye kadar basit ve mürekkep ilâçlar ve hazýrlanmasý, yirmi altýncý
makalede her hastalýða uygun gelen besin maddeleri, yirmi yedinci makalede bitkisel ve hayvansal gýdalarýn ve basit ilâçlarýn özellikleri, yirmi sekizinci makalede
madensel, bitkisel ve hayvansal ilâç tabletlerinin yapýmý, yirmi dokuzuncu makalede ilâç adlarý, ayný özelliðe sahip muadilleri, kullaným süreleri, aðýrlýk ve hacim ölçüleri, otuzuncu makalede cerrahî konusu iþlenmiþtir. Zehrâvî’nin 1000 yýlýnda tamamladýðý Kitâbü’t-Ta½rîf, geniþ ölçüde,
daha önce ortaya konan Yunan ve Ýslâm
týp kaynaklarýna dayanmakla birlikte müellifin yaklaþýk elli yýllýk þahsî tecrübelerinin sonuçlarýný vermesi bakýmýndan önem
taþýmakta, özellikle cerrahî operasyonlara
dair açýklamalarý ve içerdiði alet resimleriyle öne çýkmaktadýr (bk. et-TASRÎF).
Kitâbü’t-Ta½rîf Ýslâm dünyasýndan çok
Batý’da etkili olmuþ, birçok Batýlý hekim
bu eserden alýntý yapmýþtýr. Eserin özellikle cerrahîye dair otuzuncu bölümü Latince’ye çevrildikten sonra yazma nüshalarý Ýspanya, Ýtalya ve Fransa’da yayýlmýþ,
XV ve XVI. yüzyýllarda defalarca basýlmýþtýr. Fransa’da cerrahînin babasý kabul edi189
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mýþ (el-Cirâ¼a: el-Mašåletü’¦-¦elâ¦ûn mine’l-mevsû£ati’¹-¹ýbbiyye et-Ta½rîf, nþr. Abdülaziz Nâsýr en-Nâsýr – Ali Süleyman etTüveycîrî, Riyad 1993; Kitâbü’z-Zehrâvî fi’¹¹ýb li-£ameli’l-cerrâ¼în, nþr. Muhammed Yâsir Zekkûr, Dýmaþk 2009), Ahmed Ârâm
ve Mehdî Muhakkýk tarafýndan Farsça’ya
çevrilmiþtir (Cerrâ¼î ve Ýbzârhâ-yi Ân, Tahran 1374 hþ./1996). Kitâbü’t-Ta½rîf’in yirmi beþinci bölümünün bir kýsmýný Sami K.
Hamarneh, G. Sonnedecker’le birlikte Ýngilizce’ye (A Pharmaceutical view of Abulcasis al-Zahråw¢ in Moorish Spain with
Special Reference to the Adhån, Leiden
1963); on altýncý (Un tratado de polvos medicinales, Almeria 1994), on yedinci (Tradato de pestillas medicinales segun Abulcasis, Almeria 1996), on dokuzuncu (Un
tradato de estética y cosmética en Abulcasis, Granada 2010), yirminci (Un tratado de oftalmología en Abulcasis, Almeria
2000) ve yirmi birinci bölümü (Un tratado
de odontoestomatología en Abulcasis, Al-

Zehrâvî’nin et-Ta½rîf adlý eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Hacý Beþir Aða, nr. 502, vr. 2a, 525b )

len Guy de Chauliac (ö. 1368), 1363’te yayýmladýðý cerrahîye dair eserinde 200’den
fazla yerde Zehrâvî’nin adýný zikretmektedir. Daha sonra da yaygýn biçimde kullanýlan eser XVIII. yüzyýla kadar etkisini sürdürmüþtür. Zehrâvî’den alýntý yapanlardan
biri de 1628’de neþrettiði De Motu Cordis et Sanguinis adlý eserinde büyük kan
dolaþýmýný ilk defa açýklayan William Harvey’dir. Kitâbü’t-Ta½rîf, kendi etkisi yanýnda Batý’da diðer Ýslâm bilginlerinin eserlerine ilgi duyulmasýnda oynadýðý rol bakýmýndan da önem taþýr. Ýslâm dünyasýnda Zehrâvî’den etkilenen birçok hekim arasýnda XV. yüzyýlda yaþayan Osmanlý âlimi
Sabuncuoðlu Þerefeddin’in ayrý bir yeri vardýr. Birçok týp tarihçisi, Sabuncuoðlu’nun
Cerrâhiyye-i Ýlhâniyye adlý eserini Kitâbü’t-Ta½rîf’in bir tercümesi olarak deðerlendirmiþtir. Ancak iki eser mukayese edildiðinde temel bilgiler ayný olsa da ayrýntýlarda önemli farklar belirlenmektedir.
Bazý yazma nüshalarý Ýstanbul, Kahire,
Þam, Baðdat, Rabat, Londra, Oxford, Paris, Vatikan, Venedik ve Bolonya kütüphanelerinde bulunan Kitâbü’t-Ta½rîf’in otuzuncu bölümü Cremonalý Gerard (ö. 1187)
tarafýndan Chirurgia adýyla çok erken ta190

rihlerde Latince’ye tercüme edilmiþ ve Batý cerrahîsini etkilemiþtir. XIII. yüzyýlýn ortalarýnda eserin ilk iki bölümü Ýbrânîce’ye
çevrilmiþ, ardýndan Latince’ye aktarýlarak
yayýmlanmýþtýr (Liber theoricae nec non
practicae Alsaharavii, Ausburg 1519). XIII.
yüzyýlýn sonlarýnda eserin eczacýlýða dair
yirmi sekizinci bölümünü Cenovalý Simon
ve Turtuþalý Abraham Judaeus Latince’ye
tercüme etmiþtir (Venice 1471). Marianne Engeser bu Latince versiyonu Almanca’ya tercümesi ve açýklamalarla birlikte
yeniden neþretmiþtir (Der Liber servitoris
des Abulkasis [936-1013]: Übersetzung,
Kommentar und Nachdruck der Textfassung von 1471, Stuttgart 1986). et-Ta½-

rîf’in otuzuncu bölümü J. Channing tarafýndan da Latince tercümesiyle birlikte yayýmlanmýþtýr (I-II, Oxford 1778). Lucien Leclerc’in ayný bölümün önemli bir giriþle birlikte yaptýðý Fransýzca tercümesi (Paris
1861) Zehrâvî’nin cerrahlýðýnýn modern bilim tarihçilerince tanýnmasýnda önemli rol
oynamýþtýr. Yine otuzuncu bölümün M. S.
Spink ile G. L. Lewis tarafýndan gerçekleþtirilen Ýngilizce tercümesi Arapça metinle beraber açýklamalarý da içerir (London
1973). Bu bölümün çeþitli neþirleri yapýl-

meria 2003) Luisa Maria Arvide Cambra
tarafýndan Ýspanyolca’ya tercüme edilmiþtir. Concepocion Gil Ganguita Almeria Üniversitesi’nde eserin on sekizinci bölümü
üzerine bir doktora tezi hazýrlayarak Ýspanyolca’ya çevirmiþtir (La Magåla XVIII
del Kitåb el-Ta½r¢f de al-Zahråw¢, 1995). Fuat Sezgin, Ýstanbul kütüphanelerinde beþ
tam nüshasý bilinen eserin Süleymaniye
Kütüphanesi’nde Hacý Beþir Aða (nr. 502)
yazmasýnýn týpkýbasýmýný gerçekleþtirmiþtir (bk. bibl.). Zehrâvî’nin týp tarihindeki
yeri ve önemi konusunda yapýlan çok sayýda araþtýrma genellikle eserinin baþta
cerrahî olmak üzere bazý bölümleriyle sýnýrlý kalmýþ, kitabýn bütünü, Zehrâvî’nin
daha önceki bilginlerle veya kendi çaðdaþý
olan müslüman týp âlimleriyle iliþkisi yeterince incelenmemiþ, diðer Ýslâm týp kaynaklarýyla karþýlaþtýrýlmasý yapýlmamýþtýr
(et-Ta½rîf, nþr. Fuat Sezgin, neþredenin giriþi, I, 7).

Zehrâvî genellikle cerrahî tedavilerin basit daðlama, kan alma, bazý urlarýn kesilip
alýnmasý, bazý yaralarýn ve kesiklerin dikilmesiyle çeþitli kýrýk çýkýklarýn tedavisinden
ibaret olduðu ve bu tedavilerin berber-cerrah denen kiþiler tarafýndan yürütüldüðü
bir dönemde cerrahîyi týbbýn bir dalý olarak
görmüþ, cerrahînin ve o dönemdeki cerrahî teknolojisinin geliþmesine büyük katký
saðlamýþ, cerrahî makas ve býçaklarý ile bistüriyi, uçlarý deðiþik aletleri bulmuþ, aletlerin þekilleri kadar onlarýn imalinde kullanýlacak metallerin özellikleri üzerinde de
önemle durmuþtur. Göz ve göz hastalýk-
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larýyla da ilgilenmiþ, günümüzde de etkili
olabilecek bir tedaviyi “triciasis” için önermiþ, “ptergium”u da ameliyatla uygun bir
þekilde tedavi etmiþtir. Bu iki hastalýkla
benzeri birçok göz hastalýðý ameliyatýnda
zamanýmýza göre de baþarýlý sayýlacak tedaviler uygulamýþtýr. Mezopotamyalýlar’dan
beri çok iyi bilinen katarakta limbusta bir
kesme (inzisyon) yapmak suretiyle bir tedavi önermekte, “Kesmede eðer katarakta -kompaktlaþan lense kadar- ulaþýlýrsa
hasta ameliyattan sonra tekrar görmeye
baþlar” demektedir. Zehrâvî’nin baþarý ile
tedavi ettiði hastalýklar arasýnda “tracheostomi” uygulamalarý da zikredilebilir. Burada soluk borusuna yapýlacak müdahalelerde soluk borusunun yapýsýný, ona komþu yapýlarý ve bu tip müdahalelerde nereden kesme yapýlacaðýný tarif etmekte, yine boðazla ilgili olarak tonsilektomi uygulamalarýný da tanýmlamaktadýr. Diþ çekimini, gevþemiþ diþin sabitleþtirilmesini,
yerinden oynamýþ diþlerde ne gibi tedavilerin uygulanabileceðini ayrýntýlý biçimde
anlatmakta, bu sýrada kullanýlacak aletler
hakkýnda bilgi vermektedir. Ayrýca takma
diþleri, bunlarýn yapýmýný, düþen diþin yerine nasýl konulacaðýný açýklamakta, diþ etlerinde meydana gelen iltihaplý hastalýklarda bunlarýn kesilerek alýnmasýný ve daha sonra o kýsmýn daðlanmasýný önermektedir. Burun, çene ve omurga kýrýklarý dahil kýrýk çýkýklarla da ilgilenen Zehrâvî kýrýk patella kemiði için ilk defa cerrahî bir
müdahale uygulamýþtýr. Damarlarý ve özelliklerini çok iyi bilen Zehrâvî arterlerin enine kesilmesi halinde çok kanama olacaðýný, kesiðin küçük olmasý durumunda parmakla kesilen yere bastýrýlmasý, daðlama
uygulanmasý ve ardýndan soðuk su ile yýkayýp kan dindiren bazý merhemlerin sürülmesiyle kanamanýn durdurulabileceðini söylemektedir. Daðlama yoluyla tedavi Yunanlýlar’dan beri bilinmekle beraber
Zehrâvî daðlamanýn sýnýrlarýný çizmiþ, nerelerde kullanýlabileceðini daha kesin biçimde tesbit etmiþtir.
Ýdrar yollarý hastalýklarýnda da cerrahî
tedavi tavsiye eden Zehrâvî mesane taþýnýn urethra kanalýndan dýþarýya atýlamamasý durumunda perineal bir kesik yapýlarak taþýn bulunduðu yerden çýkarýlmasý
gerektiðini belirtmektedir. O, kadýnlarda
litotomi uygulamasý yapan ilk hekim ve
günümüzde “obstetrike Walcher pozisyonu” denen uygulamayý öneren ilk cerrahtýr. Bunun için yeni tip bir forseps önermiþtir (Hamarneh, DSB, XIV, 584). Ayrýca
zor doðumlarda fötusün nasýl alýnacaðý-

ný, özellikle de baþýn dýþarýya çekilmesinde karþýlaþýlan zorluklarda nasýl bir uygulama yapýlmasý gerektiðini göstermiþtir.
Bu ameliyatlarda daha sonra Chamberlan
ailesinin önerdiði forsepslerin bir ön modelini vermiþtir. Bu cerrahî uygulamalarýn yaný sýra Zehrâvî’nin fýtýk ameliyatlarý
(kasýk ve göbek fýtýðý), hidrosel, varikosel,
basur memeleri, çeþitli yerde oluþan fistüller, çýkmayan týrnaklar, erkeklerde memelerin büyümesi, kadýnlarýn memelerindeki anormal büyümeler ve çift cinsiyetlilik (hermafroditizm) konularýnda çeþitli cerrahî tedavi önerileri bulunmaktadýr.
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Ebû Ýshak el-Husrî’nin
(ö. 413/1022)
Arap edebiyatý antolojisi.

™

Tam adý Zehrü’l-âdâb ve ¦emerü’l-elbâb’dýr (¡imârü’l-elbâb). Husrî’nin þöhretini saðlayan kitap Arap edebiyatýnýn temel eserlerinden biridir. Birçok kaynakta
müellif, Husrî nisbesiyle anýlan diðer âlimlerden ayýrt edilmesi için “Zehrü’l-âdâb
sahibi el-Husrî” diye nitelendirilir. Bazý kaynaklarda eserin 450 (1058) yýlýnda Kayrevan’da yazýldýðý ileri sürülürse de tarihî bakýmdan bunun doðru olmadýðý açýktýr. Ayrýca bu tarihten bir yýl önce Kayrevan Hilâloðullarý’nýn istilâsýna uðrayýp tahrip edilmiþtir. Husrî’nin bu eserini 405’te (1014)
kaleme aldýðý yolundaki görüþ genelde benimsenmektedir. Kitabýn mukaddimesinde Husrî, Kayrevan’da devlet adamý Ebü’lFazl Abbas b. Süleyman’ýn Doðu’dan o döneme ait manzum ve mensur zengin bir
edebî malzeme derleyip getirdiðini, kendisinden bunlardan bir seçme yapmasýný ve
daha önceki eserlerden de benzer parçalar seçip ilâve etmesini istediðini belirtir.
Husrî de titiz bir ayýklama ile Zehrü’lâdâb’ý meydana getirir. Eser, IV. (X.) yüzyýlýn sonlarý ile V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýna ait
manzum ve mensur önemli parçalardan
oluþur. Kitaba, yine mukaddimede dile getirilen “zevkle okunma” prensibi doðrultusunda uzun parçalar alýnmamýþ; kýsa,
nâdir, ilginç ve bilinmeyen örneklere yer
verilmiþ, bazý uzun parçalar bölünerek eserin içine serpiþtirilmiþtir. Eserde ciddiden
nükteye, hikmetten espriye, nazýmdan
nesre, kýssadan fýkraya, haberden biyografiye geçilmiþ, bunlarýn arasýna dinlendirme ve ilgiyi sürdürme amacýyla deðiþik metinler yerleþtirilmiþtir. Bu metot Câhiz’in el-Beyân ve’t-tebyîn’i, Ýbn Kuteybe’nin Edebü’l-kâtib’i, Müberred’in elKâmil’i ve Ebû Ali el-Kalî’nin el-Emâli’sinde de izlenmiþtir. Arap edebiyatýnýn dört
temel eseri kabul edilen ve fazlaca ilgi gösterilen bu kitaplarla karþýlaþtýrýldýðýnda
Zehrü’l-âdâb’ýn onlardan geri kalmadýðý,
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