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Onbirinci yüzy~l ~slam Dünyas~nda, bilimsel çal~~malar~ yla son derece önemli bir yer
tutmu~~ve daha sonraki yüzy~llarda da etkinli~ini sürdürmü~~bilim adamlar~ n~ n ya~ad~~~~bir
dönem olmu~tur. Örne~in 1bn Sina ve Beyruni bu yüzy~lda ya~am~~~bilim adamlar~ na güzel
birer örnek te~kil ederler. Bu yüzy~lda ya~am~~~önemli hekimlerden biri de ~ bn Jazlah't~ r. Yazar
onun me~hur eseri Takwim al-Abdan vas~ tas~yla devrinin t~ p bilgisini sergilemek istemi~tir.
Eserin ba~~nda Sami H. Hamerneh taraf~ ndan yaz~lm~~~bir önsöz bulunmaktad~ r. Burada
~~bn Jazlah'~n ya~ad~~~~onbirinci yüzy~l, onun t~bbi yaz~lar~~ ve Islam hekimlerinin genellikle
t'serlerinde rastlanan unsurlar teorisi hakk~ nda k~saca bilgi verilmi~tir (ss. i-ix).
Yukar~da bahis konusu olan önsöze ilave olarak, eserde bir önsöz, bir giri~~ve üç bölüm
bulunmaktad~ r. Eserin giri~inde Graziani ~ bn Jazlah'~ n t~ bla ilgili eserleri Takwim al-Abdan,
Minhac al-Bayan ve muhtemelen ona ait oldu~unu söyledi~i Muhtasar min Mitfredat ~bn jazlah'~ n
yazma nüshalar~~ hakk~ nda bilgi vermektedir. Ancak bu yazma nüshalar~~ aras~ nda bu eserlerin
yurdumuzda bulunan nüshalar~ndan söz edilmedi~i görülmektedir (ss. 1-9).
Kitab~ n birinci k~sm~ nda, onbirinci yüzy~la kadarki t~ p çal~~malar~yla ilgili pilgi
verilmi~tir. ~slam t~p çal~~malar~ n~ n ba~lang~c~ nda, ilk aç~lan hastahaneler k~saca ele al~ n~r.
Daha sonra, di~er bilim dallar~nda oldu~u gibi, t~p bilim dallar~nda da onun temelini olu~turan
tercüme çal~~malar~ndan bahsedilir. Kitapta tercüme çal~~malar~ na ili~kin olarak Isha,k b.
Hüneyn'in çal~~malar~ ndan bahsedilir. Bu tercüme çal~~malar~n~~izleyen çal~~malar aras~ nda ise
Razi, ~shak ~bn Süleyman al-~sraili, Ahu Cafar Ahmed ~~bn ~ brahim 1bn Halid ~ bn Cazzar, alTabarl, ~ bn Sina ve onun ö~retmeni Abu Sahl Isa ~ bn al-Masihl al-Curcani gibi onbirinci
yüzy~lda ve sekizinci yüzy~ldan onbirinci yüzy~la kadar ya~am~~~ve Islam t~ bb~ n~ n temellerini
olu~turmu~~belli ba~l~~hekimlerin çal~~malar~, eserleri hakk~ nda bilgi verilir (ss. 9- ~~o).
Graziani, onbirinci yüzy~ l t~ p çal~~malar~ n~~ !bn Jazlah'~ n Takwin al-Abdan adl~~ eserile
örneklendirmek suretiyle vermi~tir. Takwim al-Abdan'da 1bn Jazlah'~n ba~tan aya~a kadar
bütün hastal~ klar~~ 44 grupta toplamak suretiyle ele ald~~~~görülmektedir. O, her bir hastal~ k
hakk~ nda sekiz ana noktada aç~ klama yapar. Graziani, ~~bn Jazlah'~ n böylece mümkün oldu~u
kadar yo~unla~t~ rarak ve özetlemek suretiyle verdi~i hastal~ k tablolar~ n~, bir ölçüde klasik
Islam t~ bbi bilgisi içinde de~erlendirmek suretiyle, ve ~erh ederek vermi~tir. Örne~in ast~m
hakk~nda verilen bilgi bunu bize aç~kça göstermektedir. Ayr~ca Graziani'nin bu aç~ klamalar~ ndan ~ bn Jazlah'~ n devri t~ p bilgileriyle yetinmeyip, bizzat kendi yapm~~~ oldu~u klinik
deneylerden de yararlanm~~~oldu~u görülür. Örne~in böbrek ta~lar~ n~ n tedavisi ile ilgili olarak
onun vermi~~oldu~u bilgi bize bunu kan~ tlamaktad~ r (ss. 51-104)•
Eserin son k~sm~ nda ~ bn Jazlah'~ n yaz~lar~ n~ n tefsir ve de~erlendirilmesi yer al~ r. Burada
daha çok, biz önceki bölümde yer alan Takwim al-Abdan'a dayanmak suretiyle, onun
farmakoloji. patoloji ve klinik t~p tatbikatlar~ n~ n de~erlendirildi~ini görüyoruz. Bu arada
yazar, ~ bn Jazlah'~ n verdi~i bilgiyi di~er konuyla ilgili olarak mevcut bulunan bilgiyle de
mukayese etmi~tir. Örne~in ~~bn Jazlah'~ n optik sinir hastal~ klar~ n~ n tedavisinde kulland~~~~
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ilaçlarla Dioscorides'in, ~ bn Baytar'~ n, Galen'in, Gafiki'nin ve Semerkandr nin bu konudaki
mütalaalar~ n~~ k~saca kar~~ la~t~ rm~~or (ss. ~~ o5-163).
Eserin sonunda, tedavi ve ilaçlarla ilgili bir lugatçe bulunur (193-203). Bu k~s~m sadece
eseri de~erlendirmekte de~il, ayr~ ca bu konuda çal~~ma yapacak olanlara da yararl~~ olabilecek
niteliktedir. Ayr~ca bir de aç~ klamal~~ olarak verilmi~~k~sa bir terimler indeksi ilave edilmi~tir (ss.
226-229).
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