ALBUCASIS - On Surgery and Instruments, trans, and com. M. S. Spink and
G. L. Lewis, London 1973, s. 850 + XV (B/8496).
Bu kitap onbirinci yüzy~lda Ispanyada ya~am~~~me~hur bir cerrah~ n, Ebu'l-Kâs~m e'zZehrâvrnin Kitdb e't Tasrff Ii men Acize an e't Te'lif adl~~ eserinin son k~sm~d~r.
Eserin daha önceki k~s~mlannda, devrindeki baz~~ yazarlarda da gördü~ü üzere,
elementlerden, onlar~n kan~~mlanndan, genel anatomiden, mürekkep ilaçlardan, vücut
hastal~ klar~ndan, onlar~n tedavi yöntemleri ve ilaçlar~ndan bahsedilir.
Eserin cerrahi k~sm~~ hariç, di~er k~s~mlar~~onüçüncü yüzy~l ortalar~nda Ibranice ve sonra
da 1519'da Latinceye çevirilmi~tir (Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii).
Eserin ilaçlarla ilgili k~sm~~ise onun hemen hemen yar~s~na yak~n kapsam~na sahip olup,
onüçüncü yüzy~l~n sonlar~na do~ru Liber Servitoris ad~~ alt~nda Latinceye çevirilmi~tir ve çok
me~hur olmu~tur. Ayn~~ k~s~m 1471'de Venedik'te bas~lm~~t~r.
Eserin burada söz konusu olan Cerrahi k~sm~~resimli olup devrinde konusunda yaz~lm~~~
eserlere bir örnek te~kil etmi~tir. Zehrâvl eserinde, sadece kendi devrine kadar gelmi~~olan
cerrahi aletleri vermekle kalmam~~, onlar~n yan~~ s~ra örne~in iltihapl~~ yerlerin aç~lmas~nda
kullan~lacak özel aletler, ~~nngalar, mesane ta~larmda kullan~lan litotomdan da bahsetmi~tir;
bunlar~n gayet güzel resimlerini de vermi~tir.
Zehrâvrnin Cerrahi'si ilk defa onikinci yüzy~lda Cremona'll Gerard tarafindan Latinceye
Liber Alsaharavi di Cirurgia ad~yla çevrilmi~tir. Bu çeviri ilkin Italyan, daha sonra Frans~z
cerrahlann~~büyük ölçüde etkilemi~tir. Ondördüncü yüzy~lda Guy de Chauliac bu yazar~~
Hippocrates ve Galen'le birlikte ayn~~düzeyde tutarken, büyük kan dola~~m~n~~ bulan William
Harvey'in hocas~~Aquanpendente'li Fabricius, Zehravi'yi biri Romal~~(Celsus), biri Yunanl~~
(Paulus Aegineta), ve biri Arap (Zehravi) olmak üzere kendisini etkilemi~~üç bilim adam~~
aras~nda sayar.
Zehravi'nin eserinin Cerrahi k~sm~n~n ilk modern bask~s~, Latince çevirisi ile birlikte
Oxford'da 1778'de bas~lm~~t~r. John Chaning onu iki cilt halinde Albucasis de Chirurgia Arabica et
Latine ad~yla ne~retmi~tir. Bu kitaptaki baz~~dip notlar~, onun Halep'teki bir yazma nüsha ile
1500, 1532 ve 1540 y~llar~nda Venedik'te bas~lm~~~Latince nüshalanndan yararlan~lmak
suretiyle haz~ rlanm~~~oldu~u görülmektedir.
Lucien Leclerc Cerrahi'yi ilk defa modern dillerden birine, Frans~zcaya çevirip, La Chirurgie
d'Albucasis ad~yla 1861 y~l~ nda Paris'te ne~retmi~tir.
Burada söz konusu eserin Ingilizce bir çevirisi Arapça tenkitli metniyle birlikte verilmi~tir.
Eserin tenkitli metninin haz~rlanmas~nda onun mevcut yedi nüshas~~ kullan~lm~~t~r:
1-Topkap~~ Saray~~III. Ahmet Kütüphanesi 1990
numarada kay~ tl~~ nüshas~~
2-Süleymaniye Kütüphanesi, Hac~~Be~ir A~a 502 numarada kay~tl~~ nüshas~~
3-Süleymaniye Kütüphanesi, Hac~~Be~ir A~a 503 numarada kay~tl~~nüshas~~
4-Beyaz~t kütüphanesi, Veliyüddin Efendi 24.9 ~~ 'de kay~tl~~ nüsha
5-Patna'da Khuda Baksh Kütüphanesi 2416'da kay~ tl~~ nüsha
6-Oxford, Bodleian Kütühanesi, H. Huntingtan 156'da kay~tl~~nüsha
7-Oxford, Bodleian Kütühanesi, M. Marsh 54'de kay~tl~~nüsha
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Çevirmenler M. S. Spink ve G. L. Lewis tenkitli metni haz~ rlarken Oxford Bodlenian
Kütüphanesinde bulunan iki nüshay~~ resimleri yönünden de mukayese etmi~lerdir; yazman~n
farkl~~ nüshalar~ndaki resimlerini ayr~~ ayr~~vererek aç~klarm~lard~ r.
Kitapta tenkitli metin ve onun ingilizce çevirisi ile birlikte gerekli görülen yerlerde baz~~
aç~klamalar verilmi~tir. Metnin alt~ nda dip notlar~~~eklinde verilen baz~~aç~ klamalar daha çok
metnin çevirisiyle ilgilidir; örne~in s. 38o'deki dip notlar~nda görüldü~ü gibi. Bunlar~ n yan~~ s~ ra
metni aç~klamak, orada söz konusu edilen konulara aç~kl~k getirmek üzere, yine metnin
alt~nda baz~~ aç~klamalar verilmi~tir. Bunlardan baz~lar~~ tedavide kullan~lan aletlerle ilgilidir.
Bu aç~ klamalara örnek olarak s. 34.6'daki midass, bartd gibi baz~~ aletler hakk~ nda verilen
aç~ klamalar gösterilebilir. Burada verilen aç~ klamalardan anla~~ laca~~~üzere midass bir nevi
i~nedir; onun üç büyüklükte oldu~u görülür (M. Marsh bunlardan yaln~z ikisini vermi~tir).
Aletin bir sap k~sm~~ vard~ r. H. Huntington'da aletin uç k~sm~~ dörtgen ~eklindedin Bu alet
muhtemelen trokar (vücutta birikmi~~olan suyu d~~ar~~ atma~a yarayan alet) olarak
kullan~lm~~t~ r; muhtemelen onu 41. bölümde bezsi yap~daki torbalarda, 45. bölümde ise
iltihapl~~ ~i~lerde ve 44. bölümde yine bezsi yap~daki guitre tedavisinde kullanm~~lard~ r.
Çeviride daha çok ayd~ nlatmak üzere verilmi~~olan di~er baz~~ aç~klamalara örnek olarak
ise 142. sayfada verilmi~~aç~ klamay~~gösterebiliriz. Burada fil hastal~~~ n~ n tedavisinde da~lama
önerilmektedir. Çevirmenler ayn~~ sayfan~ n alt~ nda vermi~~olduklar~~bilgide "Paulus Aegineta'n~ n erken safhalarda kafan~n yak~lmas~n~n (da~lanmas~ n~n) fil hastal~~~n~~önledi~ini söyledi~ini, ancak onun ne da~laman~n tipinden ne de kesin yerinden bahsetmemi~~oldu~unu ifade
etmi~lerdir. Dokuzuncu yüzy~lda ya~am~~~olan Leo Bregma da da~lamay~~ önerir. Di~er Arap
yazarlar bu k~s~ mda verilen da~lama dahil, tedavide geç tarihte ya~am~~~Yunanl~~ yazarlar~ n
aç~ klama ve yönledirmelerini izlemi~lerdir. Maamaf~ h ~üphe yoktur ki Arap yazarlar bu
hastal~~a büyük ilgi göstermi~lerdir, ve ona elephas veya lepra ad~ n~~ vermi~lerdir. Onun ilk defa
söz konusu edildi~i metinler, onu M~s~r'a atfeden Lucretius'a kadar gider. Pliny gibi ondan söz
eden baz~lar~~ onun nakledildi~ini, ta~~ nd~~~ n~~ söylenen 1bn Sina lepran~n gerçek tipini
belirlemi~tir, ve ona baca~~n büyümesine dayanarak elephantiasis ad~~ verilmi~tir. Zehrvi'nin
müteakip k~s~mda verdi~i bilgiden de anla~~laca~~~üzere, tedavide da~lama yeteri kadar yan~k
elde edilene kadar tatbik edilecektir.
Cerrah?nin tenkitli metni ve çevirisi verilmeden önce kitapta bir giri~~k~sm~~ bulunmaktad~ r.
Burada kitab~ n yazan Zehrivi, onun burada söz konusu edilen eserinin tümü, onun çevirileri ve
Cerrahi'nin çevirisi ile tenkitli metninin haz~ rlanmas~ nda kullan~lan yazma ntishalan hakk~ nda
bilgi verilmi~tir.
Cerrahi üç kitaptan meydana gelmektedir. Birinci kitap da~lama ile ilgilidir. Burada ba~tan
ba~lamak üzere vücudun çe~itli yerlerine tatbik edilen da~lamalar hakk~nda bilgi verilmektedir. Örne~in ba~a tatbik edilen da~lama, kronik olmayan migren s~ras~ nda ba~a tatbik edilen
da~lama, a~~z çarp~lmas~nda tatbik edilen da~lama konusunda verilen bilgilerde görüldü~ü
gibi (ss. 2- ~~65).
Ikinci kitap, incinme, delme, kan alma ve yara ve benzeri durumlarla ilgilidir. Burada söz
konusu tedavi ~ekillerinin kullan~ld~~~~ çe~itli hastal~ klar, tedavide izlenecek yollar ve
kullan~lacak aletler hakk~nda bilgi verilir; örne~in katarakt ameliyat~, rektum hastal~klar~ nda
kullan~ lacak aletler bunlardan baz~~örnekler olarak verilebilir. Burada, birinci kitapta da
görüldü~ü üzere, çe~itli konularda verilen bilgiler ba~tan ba~lamak üzere aya~a do~ru bir s~ ra
izlemek suretiyle verilmi~tir. Bu kitapta ayn~~ zamanda çe~itli yaralar~n tedavisi ile ilgili öneriler,
kan alman~n hangi damarlardan yap~labilece~i, ne gibi durumlarda ba~~vurulmas~~
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gerekti~i ve ne gibi bir yöntemle kan al~ nmas~~gerekti~i konusunda bilgi verilmi~tir (ss. ~~ 66677).
Üçüncü kitap "kemiklerin yerine yerle~tirilmesi" ile ilgilidir. Burada iin genel olarak
k~r~ k ç~ k~klarda kullan~lacak alet ve bandaj tarzlar~~ hakk~ nda genel bir aç~ klama yap~ld~ ktan
sonra, k~r~ k ç~ k~ klar ele al~n~p tedavide ne gibi bir yolun izlenmesi gerekti~i anlat~lm~~ t~ r;
örne~in burun kemi~i, alt çene kemi~i k~r~ klar~ nda izlenecek tedavi tarzlar~nda görüldü~ü gibi
(ss. 678-837).
Zehrâvf nin k~saca el-Tasrif diye me~hür olmu~~eserinin Cerrahi k~sm~n~ n çevirisi olan bu
kitap, çeviri ve tenkitli metni kar~~l~kl~~sayfalarda vermektedir. Böylece gerekti~inde orijinal
Arapça metinle çevirisini kar~~la~t~rmak mümkün olmaktad~ r. Ayr~ca gerekti~inde Arapça
metinden de yararlanmak mümkündür.
Bu eser sadece devrinde etkin olmakla kalmam~~, yüzy~llar boyunca hem Do~uda hem de
Bat~da bilim dünyas~n~~ etkilemi~tir. Dolay~s~yla böyle bir eserin çevirisi bilim ve kültür tarihi
aç~s~ndan önem ta~~maktad~r.
Ayr~ca bu hacimli eser bask~s~n~n güzelli~i, temizli~i ve dikkatlili~i ile de ba~ar~l~~olmu~tur.
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