
faslına göre eserin Hz. Peygamber' in ha
yatına. gazalarına . daha önceki ve son
raki bazı olaylarla İran hükümdarları , o 
devirlerden kalan tarihfeserler vb. konu
lara dair olduğu anlaşılmaktadır. Sealibf. 
Cürcanf'nin bu eserini Sahib b. Abbact · a 
takdim ettiğini söylemektedir. Bunların 
dışında Resô., il, Tefsirü 'l-Kur ' ô.ni'l-me

cid ve el-Ensô.b adlı eserlerinin bulun
duğu da kaydedilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Ebü'I -Hasan ei-Cürcani, el · Vesa!a beyne'[. 
flllütenebbf ue f)uşam ih ( nş r . Ahmed Arif ez 
Zeyn). Sayda 133 1 /1 91 3 ; Sealibf. Yetfmetü 'd· 
dehr, IV, 3·29; Abdülkahir ei-Cürcanf. Esrara '1· 
belaga (nşr. H. Ritter). Beyrut 1983, s. 216, 
298; Yakut. flllu 'ce mü '1 · üdeba', XIV, 14 · 35 ; 
İbn Hallikan. Ve{eyat, lll , 278·281; Zehebi, A' la· 
mü'n·nübela', XVII , 19; Sübkf. Tabakii t, lll , 459· 
462 ; İbn Kesir. ei.Sidaye, Xl, 331; ibnü'I-İmad. 
Şe?erat, lll , 56· 57 ; Brockelmann. GAL Suppl., 
1, 199; Muhammed Mendür. <"n·f'lakdü'l ·flllen· 
hecf ' inde'I· 'Arab, Kahire 1948, s: 249·307; 
Sezgin. GAS, ll, 488, 639; Mahmud es-Sümre. 
ei·Kii d f ei·Cürcani, Beyrut 1979; A. Ahmed Be
devi. ei ·Kiidf ei ·Cürcani, Kah i re 1980 ; Ömer 
Ferruh, Tarff]u'l· edeb, ll, 585·588 ; G. J. H. Van 
Ge ider. Beyand the Line, Leiden 1982, s. 76 · 
81 ; Abduh Bedevf. f'lücQm { f afak i'f. 'Arab iy· 
ye, Cidde 1983, s. 99· 108 ; ZirikiL ei·A' lam (Fet
hul lah). IV, 300 ; R. B la che re. Ebü'f' Tayy ib el· 
flllütenebbf (tre. ibrahim ei-Kilanil . Dımaş k 1985, 
s. 377 ·387. ı:;:-ı 

L 

Jı!lliliıl FuAT GüNEL 

CÜRCANi, İsmail b. Hasan 
( ._,.;~_r.JI :_r>- :_r. ~ı._,~ ) 

EbCı İbrahim Zeynüddln 
İ s mail b. Hasen e l-Hüseynl el -Cürcanl 

(ö. 531/ 1137) 

Harizmşahlar döneminin 
ünlü hekim ve cerrahı. 

_j 

Bazı kaynaklarda baba adı Hüseyin, 
lakabı Şerefeddin . künyesi de Ebü'l-Fe
zail şeklinde geçmektedir. Hayatının bü
yük bir kısmını Cürcan 'da geçirdi. Kut
büddin Harizmşah zamanında 504 ( 1110-
11 ) yılında Harizm·e giderek orada uzun 
müddet kaldı. Harizm'de bulunduğu sı
rada tedavi ve cerrahi sahalarında bü
yük başarı göstermiş, tıp alanındaki ün
lü eserini de yaşı kırk elli civarında iken 
bu ortamda yazmaya başlamıştı. On ye
di yıl süreyle Muhammed Kutbüddin 
Şah'ın himayesinde bulunan Cürcanf hü
kümdar tarafından büyük ilgi gördü ve 
çalışmaları ödüllendirildi. 521 'de (1127) 
onun ölümü üzerine Atsız b. Muham
med 'in hizmetine girdi. Şehzadeliği sı

rasında arkadaşı olan Atsız Şah ile mü
nasebeti bundan sonra daha da ilerledi 

ve tıp alanında çeşitli kitaplar yazarak 
kendisine takdim etti. Ömrünün sonla
rına doğru Merv'e yerleşti. Beyhaki 531 
( 1137) yılında onu Serahs'ta gördüğünü. 
Yaküt ei-Hamevi ise aynı yıl Merv'de öl
düğünü kaydeder. Cürcanf'nin Xl. yüzyıl 
hekimleri arasında seçkin bir yere sa
hip olduğunu kendi eserlerinden anla
mak mümkündür. 

Eserleri. 1. ?-al]ire-i Ijô.rizmşô.hi. Muh
temelen tıpla ilgili Farsça yazılmış ilk an
siklopedik eserdir. Cürcanf bu eserinde 
hekim adaylarının değişik dillerde sayı
sız kitap okumaya mecbur olduklarını, 
bu külfeti ortadan kaldı rmak için ese
rini Farsça yazdığını söyler. Kitap, biri 
sonradan ekleme olmak üzere on bölüm
den oluşmaktadır. Bu bölümlerde sıra
sıyla tıp ilimlerinin tarifi ve faydaları . de
ğişik hastalıkların tanımlanması . sağlık, 

solunum ve durum tesbiti. hastalıkların 
nasıl teşhis edildiği. ateş ve çeşitleriyle 
sebep ve tedavileri, hastalıkların tedavisi, 
şişiklerin tanımlanması . güzelleştiriciler. 

zehirler ve etkileri. ayrıca ilaç bilgileri 
gibi konular açıklanmıştır. Özellikle ka
tarakt tedavisinde göz merceğinin iç kıs
mını çıkarmayı tavsiye eden ifadeleri. 

cıJRCAN1, İ smai l b. Hasan 

bugünkü tıp tarafından da kabul edilen 
bilgilerle uygunluk göstermektedir. Ese
rin çeşitli kütüphanelerde birçok nüs
hası mevcut olup 1. cildi M. Hüseyin İ ' ti

madf. M. Şerad ve Celal Mustafavf tara
fından neşredilmiştir (Tahran i 344 h ş./ 
1 965) Kitap Arapça'ya ve kısaltılmış ola 
rak İbranice 'ye tercüme edilmiş, Hindis
tan'da da Farsça'dan yapılan Urduca ter
cümesi yayımlanmıştır. Sabuncuoğlu Şe

refeddin (ö 873 / 1468) eserin akraba.
zin* kısmını Türkçe'ye çevirmiş (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 3536; Kılıç Ali Pa
şa , nr. 761 1 ı ı. 1. Murad ve Yıldırım Ba
yezid devri bilginlerinden Murad b. is
hak H avô.ssü '1- ed vi ye 'sinde ll. Mu ra d 
devri bilginlerinden Mukbilzade Mü'min 
de Zahire-i Murô.diyye adlı eserinde 
Cürcanf'nin bu kitabından büyük ölçü
de faydalanmışlardır. Abbas Neffsi de 
?-al]ire ile ilgili olarak Les Fondements 
theoriques de la m edecine persane, 
d 'apn2s I'Encyclopedie m edicale de 
Gorgani, avec un aperçu sommaire de 
la m edecine en Perse (Paris 1933) adlı 
bir çalışma yapmıştır. 2. Ijuffey cAlô. 'i. 
Zal].fre 'nin bir özeti olan eser iki ciltten 
meydana gelmektedir. Şah Muhammed 

Cürcani'nin e/-Agrazü 'l·l ı bbiyye ue'l·mebahisü 'f. 'ala' iyye adl ı eserinin ilk ve son sayfalan 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr . 3566) 
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Kutbüddin zamanında muhtemelen 516 
( 1122) yılında kaleme alınarak Şehzade 
Atsız'a ithaf edilmiştir. Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde çeşitli yazmaları mevcut
tur (mesela bk. Ayasofya, nr. K 3695. 3696. 

3731. 3732) . 3. el-Agra:i.ü't-tıbbiyye ve'l
mebahişü'l- 'ala,iyye. Bu kitap da ?a
{ıire ' nin bir özetinden ibaret olmasına 
rağmen Ijuffey 'Ala, i' den daha geniş 
ve ayrıntılıdır. Konular yeni bir yaklaşım
la ele alınmıştır. Keşfü'z-?unı1n 'dan an
laşıldığına göre Vezir Ebü Muhammed 
el-Buhari'nin teklifiyle Atsız'ın şahlık dö
neminde muhtemelen 521-531 (1127-
1137) yılları arasında yazılıp kendisine it
haf edilmiştir. Farsça yazılan eserin 543 
( 1148-49) yılında istinsah edilmiş bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Aya
sofya. nr. 3566). 934 'te ( 1527-28) istinsah 
edilen bir nüshası Londra'daki lndia Offi
ce Library'de bulunmaktadır. Kitabın bun
lardan başka Kalküta'daki Fort William 
College Library'de ve Haydarabad'daki 
Asafiye Kütüphanesi'nde iki nüshası da
ha mevcuttur (Chandpuri. s. 72) lndia Of
fice Library'deki nüsha iki cilt ve toplam 
1005 sayfa dır. Birinci sayfa ile ll. cildin 
başladığı 405. sayfa çok güzel bir şekil
de tezhip edilmiştir. Kitabın sonunda al
tı adet erkek ve kadın iskelet resmi yer 
almaktadır. Muhtevası bölümler. kısım
lar. fasıllar ve bablar halinde sunulmuş
tur. On dokuz fasıldan oluşan ilk bölü
mün birinci kısmı tıp konuları ile alan
larının tanımlanmasını. yedi fasıldan iba
ret olan ikinci kısım vücudun basit or
gan/arını. üçüncü kısım ise karmaşık or
ganları içerir. Daha sonraki kısımla rda 

sırasıyla hastalık. sağlık. hastalık sebep
lerini araştırma (etyoloji) ve belirtiler. na
bız çeşitleri. solunum. idrar ve diğer vü
cut salgıları anlatılır. İki kısım olan ikin
ci bölümde hastalığın seyir, süre ve so
nuçlarını önceden tahmin etme (prognoz) 
ve buhranlar. üçüncü bölümde ise ilaç
lar ve diyetler anlatılmıştır. Müellifin bu 
eserde tatanozu tartışarak sebebinin si
nir irritasyonu olduğunu söylemesi mo
dern tıbba uygun görülmektedir. Eser 
Kausar Chandpuri tarafından Urduca'ya 
tercüme edilmiş. fakat henüz basılma~ 

mıştır. 

Cürcanf' nin bunlardan başka çeşitli 

kaynaklarda er- Risaletü '1-münebbihe, 
Zübdetü't- tıb, el- Ecvibetü't- tıbbiyye 
( yazmalar için bk. Brockelmann, GAL Suppl., 

ı. 889-890; Ullmann. s. ı 61 ı. Yadigar, et
Teı,kiretü 'l-Eşreiiyye fi'ş-şına 'ati't- pb
biyye adlı eserleri zikredilmektedir. 
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CÜRCANi, Seyyid Şerif 
( _;~ _r.JI Uı:_r.ll ~\ ) 

Ebü'l-Hasen All b. Muhammed 
b. All es -Seyyid eş - Şerif 

el-Cürcanl ei-Hanefl 
(ö. 816/ 1413) 

Arap dili, ketarn ve fıkıh alimi. 
_j 

24 Şaban 740 (24 Şubat 1340) tarihin
de Cürcan yakınlarındaki Takü'de doğ
du. Deylem'deki Zeydi imamlarından olup 
Hz. Peygamber'in soyundan gelen dal 
Muhammed b. Zeyd'in (ö . 287 / 900) on 
üçüncü göbekten tarunu olduğu için Sey
yid Şerif unvanıyla tanınır (Şevkani, 1, 488) 

ilk öğrenimini memleketinde yaptı. Kut-

büddin er- Razi et-Tahtani'nin mantığa 
dair Şer]Ju'ş-Şemsiyye ve Şer]Ju'l-Me
tôli' adlı eserlerini bizzat kendisinden 
okumak için muhtemelen 1362 yılından 
önce Herat'a gitti. Bir müddet sonra yaş
lılığı sebebiyle öğretim faaliyetini sürdü
rerneyen hacası kendisine, Mısır'da ika
met etmekte olan tanınmış mantık ali
mi ve talebesi Mübarek Şah'ın yanına 
gidip ondan okumasını tavsiye etti. Mı
sır yolculuğu sırasında Anadolu 'da şöh
retini duyduğu Cemaleddin Aksarayi'nin 
talebesi olmak arzusuyla onun memle
ketine giderken yolda Aksarayi'nin Şer
hu '1-l:i.ah 'ını inceleme fırsatı buldu. Ese
ri başarısız görerek Aksarayi'den istifa
de ederneyeceği kanaatine vardıysa da 
görüştüğü bazı kimselerden. onun öğ
retimde teliften daha başarılı olduğunu 
öğrenince yoluna devam etti. Ancak Ak
saray'a vardığında hocanın vefat ettiği
ni öğrendi. Bu sırada tanıştığı Aksara
yi'nin talebesi Molla Fenari ile birlikte 
Mısır'a gitti. Yaklaşık on yıl kaldığı Mı

sır'da Şeyh Bedreddin Simavi, şair Ah
medi. hekim Hacı Paşa gibi arkadaşla
rıyla birlikte akli ilimleri Mübarek Şah'
tan. nakli ilimleri de Ekmeleddin el-Ba
berti'den okudu. Bu arada Kutbüddin 
er- Razi'nin Şer]Ju MetCili 'n- envar:ına 
bir haşiye yazdı. Tahsilini tamamladık
tan sonra Bursa ·ya uğrayarak ülkesine 
döndü. Şiraz'da Sa'deddin et-Teftazani 
onu ülkenin hükümdi:ırı Şah Şüca'a tak-

Seyyid Serif el- Cürcjni' nin ljiişiye ' ala Şerhi Hidiiyeti 'l · f:ıikme 'sinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya , m. 2438) 


