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anadolu kapılarının XI. yüzyılda Türklere açılmasıyla, tıp tarihimiz açısından çok
önemli bir yere sahip olan ve ilk kez Mahmud Mes’ud Koman tarafından tanıtılan1 ilk
Türkçe tıp kitabımız Tuhfe-i Mübârizî’nin XIII. yüzyılın başlarında yazılması2 arasında oldukça uzun bir süre geçmiştir. hekim Bereket’in kitabının girişinde yaptığı açıklamaları
hem bunun nedeni hakkında ipuçları vermekte, hem de anadolu topraklarında tıp kitaplarının yazım sürecini ve kitaplarda kullanılan dilin seçimini yansıtmaktadır. Dönemin bilim
dilinin arapça,3 anadolu Selçuklu Devleti’nin resmi dilinin Farsça4 ve halkın konuştuğu
dilin de Türkçe5 olduğu göz önüne alındığında, hekim Bereket’in kitabını önce arapça
yazarak Lubâbu’n-nuhâb adını vermesi, daha sonra anadolu Selçuklu Sultanları I. Gıyaseddin Keyhusrev ve I. ‘alâeddin Keykubâd devirlerinde amasya emirliğinde bulunmuş olan
Mübârüzi’d-dîn halifet alp Gâzî’nin isteği ile kitabını arapçadan Farsçaya çevirerek Tuhfe-i
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Mahmud Mes’ud Koman, “Tuhfe-i Mübârizî (Lübab-ün nuhab tercümesi),” İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, XVIII/3 (1955), ss. 689-719.
2
M.C. Şehabeddin Tekindağ, “İzzet Koyunoğlu Kütüphânesinde bulunan Türkçe yazmalar üzerinde
çalışmalar I,” Türkiyat Mecmuası, XVI (1971) s. 134.
3

a. Süheyl ünver, Selçuk Tababeti XI-XIV üncü Asırlar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, ankara 1940,

s. 6.
4
Kenan Süveren, İlter Uzel, “İlk Türkçe yazmalarına genel bir bakış,” Tıp Tarihi Araştırmaları, II (1988):
127; Mikail Bayram, “anadolu’da telif edilen ilk Türkçe eser meselesi,” Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları
Merkezi, V. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri (25-26 Nisan 1995), Selçuk araştırmaları Merkezi
Yayınları, Selçuk üniversitesi Basımevi, Konya 1996, s. 95.
5

Süveren, Uzel, a.g.e., 127.
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Mübârizî olarak adlandırması ve yine adı geçen kişinin işareti ile Türkçeye çevirmesinin,6
dönemin tıp kitaplarının telif süreci ve dil seçimiyle çok uyumlu olduğu görülmektedir.
Mikail Bayram’ın yaptığı bir araştırma anadolu Selçuklu Dönemi’nde telif edilen eserlerin
büyük çoğunlukla Farsça, ikinci sırada arapça olarak yazıldığını, Türkçe telif edilen eser
sayısının ise oldukça az olduğunu göstermiştir.7 anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra ortaya çıkan Beylikler Dönemi’nde ise resmi dilin Türkçe olması ile Türkçe kitap yazımındaki
artışa bağlı olarak, Türkçe tıp kitaplarının sayısında ve çeşidinde artış olduğu görülmektedir. 8 Osmanlılarda da Türkçenin hem bürokrasi hem de bilim dili olması nedeniyle XV.
yüzyıl başlarından başlayarak çeşitli bilim dallarında Türkçe kitap yazma ya da Türkçeye
kitap çevirme girişimleri artmıştır.9
İlk Türkçe tıp yazmaları arasında sayılan Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn10
de anadolu’da telif ve tercüme edilmiş iki önemli tıbbî yazma eserdir. Yapılan çalışmalara
göre abdülvehhâb bin Yûsuf ibn-i ahmed el-Mardânî’nin Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ının
telif tarihi 1420 yılına tarihlendirilirken,11 Cerrâh İbrâhîm’in ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’inin saptanabilen en eski nüshası ise 1505 tarihini taşımaktadır.12
Abdüvehhâb bin Yûsuf ibn-i Ahmed el-Mârdânî ve Kitâb-ı Müntehab fî’tTıbb
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb Türk Tıp Tarihi literatürüne ilk kez M. Mesud Koman tarafından tanıtılmıştır.13 ahmet İzzet Koyunoğlu koleksiyonunda bulunan “Müntehab” nüshasını tanıttığı yazısında yazarının ismini abdurrahman oğlu ahmed oğlu Kadı Cemalüddin
Yusuf oğlu abdülkahir olarak veren Koman, eseri, yazıldığı yer ve tarihin belli olmamasına karşın, Çelebi Sultan Mehmed’e ithaf edilmesinden yola çıkarak Sultan Mehmed

6

Tekindağ, a.g.e., s. 134.

7

Bayram, a.g.e., 95.

8

Süveren ve Uzel, a.g.e., 127.

9
Ramazan Şeşen, “On beşinci yüzyılda Türkçeye tercümeler,” XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara: 5-9 Eylül
1990, Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt. atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu
Yayınları-Türk Tarih Kurumu Basımevi, ankara 1994, ss. 899-900.
10

Süveren, Uzel, a.g.e., 136, 140-141.

a. Süheyl ünver, “abdülvahâb’ın Çelebi Sultan Mehmed’e Müntahabı,” İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası, XIII/2 (1950), s. 108.
11

12
nuran Yıldırım, “alâ’im-i Cerrâhîn üzerine bazı yeni bilgiler,” I. Uluslararası Türk-İslam-Bilim ve
Teknoloji Tarihi Kongresi 14-18 Eylül 1981 [I. International Congress on the History of Turkish-Islamic Science and
Technology 14-18 September 1981], Tıp-Diş Hekimliği-Eczacılık Tarihi [History of Medicine-Pharmacy-Dental
Medicine], Bildiriler, Cilt II [Proceedings, Volume II]. İ.T.ü. Mimarlık Fakültesi Baskı atölyesi, İstanbul 1981, s.
170.
13
M. Mes’ud Koman, Abdülkahir, Müntehab, Çelebi Sultan Mehmed’e İthaf Olunan Türkçe Tıp Kitabı, İstanbul
üniversitesi Tıb Tarihi enstitüsü, Kemal Matbaası, İstanbul 1949.
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I’in saltanat dönemi olan 816/1413-824/1421 yılları arasına tarihlendirmiştir. Koman,
eserin mukaddimesinden yola çıkarak abdülkahir’in dedesinin “Mâlikî” mezhebinden
olduğunu düşünmüş, bu mezhebin anadolu’da yaygın olmadığından bahisle, Mısırlı ve
Mısır’da yerleşmiş Türklerden olduğunu bildirmiştir.14 Bu konuda araştırmalar yapan a.
Süheyl ünver ise yayınladığı incelemesinde Tire ahmet necippaşa Kütüphanesi, no:
591’de bulduğu “Müntehab” nüshasının zahriyesinden yola çıkarak, “Kitabü’l-Müntehab fî’ttıbb” adlı eserin müellifininin ismini “abdülvahhâb bin Yusuf ibni ahmet ül Mardânî” olarak vermiş, eserin müellifinin abdülkâhir olmayıp abdülvahhab olduğunu, eserin Çelebi
Sultan Mehmed’e ithaf olunmayıp, doğrudan onun ismi ve özel kütüphanesi için yazıldığı
açıklamalarında bulunmuştur. eserin zahriyesinde yazarın kendisi ya da silsilesi için geçen
“Mardânî” kelimesinin, doğdukları şehrin ismi olması gerektiği düşüncesinden yola çıkan
ünver, “Mârdanî”nin “Mardinli” anlamına gelip gelemeyeceğini ve bir dönem “Mardin”e
“Mardan” denmiş olup olamayacağını sorgulamış; ayrıca abdülvahhab’ın dedesinin ya
da kendisinin anadolu’da Mâlikî mezhebinde bulunan âlimlerden olduğunu, ama bundan
yola çıkarak Mısırlı olduğu hükmüne varılamayacağını bildirerek Koman’ın öne sürdüğü
düşüncelere karşı çıkmıştır. ünver, Tire’de bulunan nüshanın 823/1420 tarihini taşıdığını
bildirerek, eserin telif tarihini de netleştirmiştir.15 ali haydar Bayat ise Kitâb-ı Müntehab fî’ttıbb üzerine yaptığı ayrıntılı incelemesinde Madîn, Madân, Madâ’în, Madyân, Madyûn,
Mâridîn yöre-isimlerini bulmasına karşın Mârdân’ın yerini saptayamadığını bildirmektedir.16 Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ın günümüzde saptanmış yedi nüshası bulunmaktadır.17
Cerrâh İbrâhîm ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn
“Osmanlı tıbbında Cerrahname ismi ile tanınan asıl eser”18 olarak tanımlanan ‘Alâ’im-i
Cerrâhîn’i haber veren en erken kaynaklardan birisi Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zunûn adlı eseridir.19 “İlm-i cerâhat” başlığı altında ele aldığı bölümde İbrâhîm bin abdullah el-Cerrâh

14

Koman, “Abdülkahir,” s. 5-6.

15

ünver, “abdülvahâb’ın Müntahabı,” s. 107-108.

16
abdüvehhâb bin Yûsuf ibn-i ahmed el-Mârdânî, Kitâbu’l-Müntehab fî’t-Tıb (823-1420), İncelemeMetin-Dizin-Sadeleştirme-Tıpkıbasım (hazırlayan: ali haydar Bayat), Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği,
Mart Matbaacılık Sanatları, İstanbul 2005, s. 11.
17
Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi; Köprülü Kütüphanesi, Fazıl ahmet Paşa Koleksiyonu, no:
184; Tire ahmet necip Paşa Kütüphanesi, no: 591; Manisa İl halk Kütüphanesi, Türkçe Tıp Yazmaları,
no: 6517; Bursa İnebey Yazma eser Kütüphanesi haraçcıoğlu Kitaplığı, no: 1149/5; İstanbul Süleymaniye
Yazma eser Kütüphanesi, hekimoğlu ali Paşa Koleksiyonu, no: 585 [595]; İstanbul Süleymaniye Yazma
eser Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu, no: 3638. Bkz. Koman, “abdülkahir,” s. 4-5; Sedat Kumbaracılar,
“Beşbuçuk asır önce yazılmış iki önemli tıb kitabı,” Dirim XXIV/10 (1949), s. 250; ünver, “abdülvahâb’ın
Müntahabı,” 107; el-Mardânî, a.g.e., 9-10 .
18

Türk Ansiklopedisi, “Cerrahname,” Cilt X, Milli eğitim Basımevi, ankara 1960, s. 248.

Kâtib Çelebi, Keşf-el-zunun, Birinci cilt. Maarif Matbaası, [Bas. yer yok] 1941, s. 581; Kâtip Çelebi,
Keşfü’z-Zunûn An Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn, 2. Cilt, arapçadan tercüme eden Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 2007, s. 491.
19
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tarafından yazılmış Türkçe bir Cerrâhnâmeden bahseden Kâtip Çelebi, Cerrâh İbrâhîm’in
Moton Kalesi’nin fethedildiği sırada, adı geçen yerde Cindâr adında Yunanca bir kitap bulduğunu, bu kitabı tercüme ettiğini ve 23 bâb olarak düzenlediğini bildirmiştir. Buna karşın
elimizde bulunan en eski ‘Alâ’im-i Cerrâhîn nüshası olan hekimoğlu ali Paşa Koleksiyonu,
no: 568’de bulunan nüsha ise 22 bâbdan oluşmaktadır.20
adıvar, Cerrâh İbrâhîm’in babasının adının abdullah olarak kaydedilmesi ve büyükbabasının adının söylenmemesi nedeniyle bir dönme olabileceğini bildirir.21 Yıldırım,
sefere çıkılırken saray cerrahlarının en ehliyetlisinin orduya cerrahbaşı olarak atandığından bahisle, II. Bayezid’in Mora seferinde bulunan Cerrâh İbrâhîm’in bir saray cerrahı
olduğunu ve bu sefere de cerrahbaşı göreviyle katılmış olduğu sonucunu çıkarmaktadır.22
Osmanlı tıbbında ateşli silah yaralanmalarından23 ve frengiden bahseden ilk eser
olan ‘Alâ’im-i Cerrâhîn, Osmanlılarda teşrîh tarihini 1505 yılına kadar indirmesi nedeniyle,
anatomi tarihimiz bakımından çok önemlidir.25 nöroşirürji tarihi açısından da büyük önem
taşıyan ve kraniyoplasti tarihine çok değerli bir katkıda bulunan ‘Alâ’im-i Cerrâhîn, kafatası
kemiklerinin defektlerinde xenogreftlerin kullanıldığını gösteren ve günümüze kadar bulunmuş olan halen en eski belgedir.26
24

‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in halen bilinen yedi nüshası27 ve “fi nebzeti’n min el-cerrâhîn” adlı
bir özeti28 bulunmaktadır.

20
Cerrâh İbrâhîm, Alâ’im-i Cerrâhîn, hekimoğlu ali Paşa Koleksiyonu, no: 568, Süleymaniye
Kütüphanesi Yazma eserler, 911 h./1505, v. 2a-3b.
21

a. adnan adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000, 6. bs, s. 61.

nuran Yıldırım, “İbrâhim b. abdullah, alâim-i Cerrâhîn adlı Türkçe eseriyle tanınan Osmanlı
cerrahı,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi, Cilt XXI. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000; s.
284.
22

23

nuran Yıldırım, “alâ’im-i Cerrâhîn üzerine bazı yeni bilgiler,” s. 174.

Fuat Kamil Beksan, “avrupada frengi tarihini alakadar eden Türkçe bir vesika,” Türk Tıb Tarihi
Arkivi III/10 (1938) 49-51; Yıldırım, “alâ’im-i Cerrâhîn üzerine bazı yeni bilgiler,” s. 174; nuran Yıldırım,
“alâ’im-i Cerrâhîn’de (1505) Frengi,” İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası LIV/2 (1991), s. 358.
24

25

Yıldırım, “İbrâhim b. abdullah,” s. 285.

ahmet acıduman, Deniz Belen, “The earliest document regarding the history of cranioplasty from
the Ottoman era,” Surgical Neurology, LXVIII/3 (2007), p. 352.
26

27
Süleymaniye Kütüphanesi Yazma eserler, hekimoğlu ali Paşa Koleksiyonu, no. 568; İstanbul
üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü, Y. 125; İstanbul üniversitesi
Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no: 7147; İstanbul Millet Kütüphanesi, ali emiri Tıp, no: 205; Manisa
İl halk Kütüphanesi, no: 1844; Manisa İl halk Kütüphanesi, no: 1851; Gotha nüshası. Bkz. Yıldırım,
“alâ’im-i Cerrâhîn üzerine bazı yeni bilgiler,” s. 170; Yıldırım, “İbrâhim b. abdullah,” s. 284.

Süleymaniye Kütüphanesi Yazma eserler, hamîdiye Koleksiyonu, no: 1027/2. Bkz. nuran
Yıldırım, “alâim-i Cerrâhîn’in bilinmeyen bir özeti: Fi nebzeti’n min el-cerrâhîn,” Tıp Tarihi Araştırmaları
I (1986), ss. 100-104.
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Yaptığımız araştırmalar sırasında, her iki eser arasında oldukça önemli bir zaman farkı bulunmasına rağmen, birbiriyle çok benzerlik gösteren ortak bazı bölümlerin bulunduğu
görülmüştür. ‘Alâ’im-i Cerrâhîn ile Cerrâh Mes‘ûd’un Kitâb-ı hülâsa-i tıbb adlı eseri arasında
benzer şekilde bazı bölümlerin ortak olduğu, Hulâsa-i tıbb’ın önemli bir bölümünün ‘Alâ’im-i
Cerrâhîn içerisinde “yinür yaraları beyân ider” başlıklı onuncu bölümde yer aldığının29 daha
önce sunulmuş olması da göz önüne alınarak, Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn
arasında saptanan bu oldukça ilginç ve araştırmaya değer bulguların karşılaştırılarak değerlendirilmesi bu yazının konusunu oluşturmuştur.
Gereç ve Yöntem
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb üzerinde ayrıntılı bir araştırma yapmış ve bu çalışmasını
“İnceleme – Metin – Dizin – Sadeleştirme - Tıpkıbasım” şeklinde kitaplaştırmış bulunan
Prof. Dr. ali haydar Bayat’ın hazırladığı bu eser,30 çalışmalarımız sırasında Kitâb-ı Müntehab
fî’t-tıbb’ta yer alan bölümlerin karşılaştırılmasında ana kaynaklardan birisini oluştururken,
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in 1505 tarihli ve İstanbul Süleymaniye Yazma eserler Kütüphanesi, hekimoğlu ali Paşa Koleksiyonu, no: 568’de31 bulunan nüshası da ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer
alan bölümlerin karşılaştırılması için kullanılan ana kaynaklardan diğerini oluşturmuştur.
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan on ikinci bölüm “el-bâbu’s-sânî ‘aşer tıbbun haddindedür ki
ana umûrı tabî‘iyye dirler” başlığını taşımaktadır ve yazar bu “bâb”ın altı fasıldan oluştuğunu
söylemektedir.32 adı geçen “bâb”da yer alan fasıllar ise sırasıyla şöyledir:
fasl umûrı tabi‘iyye beyân ider33
fasl mizâcı bildürür34
fasl ahlât bildürür35
fasl a‘zāyı bildürür ki umûrı tabî‘iyyedür36

ahmet acıduman, Berna arda, “alâ’im-i Cerrâhîn ve Kitâb-ı hulâsa-i Tıbb üzerine bazı çalışmalar
ve bulgular: İstanbul üniversitesi TY 7147 ve Fatih 3550 [Recent studies and findings on alâ’im-i Cerrâhîn
and Kitâb-i hulâsa-i Tıbb: İstanbul üniversitesi TY 7147 and Fatih 3550],” İçinde: Demirhan erdemir
a, Öncel Ö, Küçükdağ Y, Okka B ve erer S (eds.). 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp
Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı [1st International Congress on the Turkish History of Medicine, 1oth National Congress on the
Turkish History of Medicine Proceedings Book]. Konya, 20-24 Mayıs 2008 [20-24 May 2008]; Cilt 2 [Vol.2], s. 1413.
29
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abdülvehhâb, a.g.e.

31

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e.

32

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 114a-b.

33

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 114b.

34

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 115a-116b.

35

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 116b-119b.

36

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 119b-121a.
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fasl kuvvâyı bildürür37
fasl umûrı tabî‘înün kalanındadur38
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’da aynı konuları içeren bölüm ve fasılları ise aşağıdaki başlıkları taşımaktadır:
El-makâletü’l-ûlâ fî’l-umûru’t-tabî‘iyye Kitâb-ı Müntehab’un evvelgi makâlesinde umûr-ı tabî‘iyyeyi
bildirelüm, tıbbun haddi ile bile ve bu makâle yidi fasldur39
el-faslü’l-evvel evvelgi faslında tıbbun haddini bildirelüm40
el-faslü’s-sânî ikinci faslında erkânı bildirelüm41
el-faslü’s-sâlis üçünci faslında mizâcı bildirelüm42
el-faslü’r-râbi‘ dördünci faslında ahlâtı bildirelüm43
el-faslü’l-hâmis bişinci faslında â‘zâyı bildirelüm44
el-faslü’s-sâdis altıncı faslında kuvâyı bildirelüm45
el-faslü’s-sâbi‘ yidinci faslında umûr-ı tabî‘iyyenün bakıyyesini bildirelüm46
Bölümlerde yer alan fasılların sayısının altı ve yedi olmasının nedeni ‘Alâ’im-i
Cerrâhîn’de bâb sonrası verilen açıklamanın Kitâb-ı Müntehab’da ilk faslı oluşturmasıdır.
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de on ikinci bâb’da yukarıda adı geçen fasıllardan sonra “fasl teşrîhi
beyân ider on bir fasldur evvelki fasl sünükler bildürür” başlığı ile teşrîh kısmına geçiş yapılmaktadır.47 Teşrîhle ilgili diğer başlıklar ise şöyle sıralanmaktadır:
fasl ikinci fasl sinirler teşrîhindedür48
fasl üçünci fasl hareketsüz tamarlar şerhindedür49

37

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 121a-123b.

38

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 123b-125a.

39

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 42,347, 354, 481/5a, 487/10b.

40

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 42, 347, 354, 481/5a, 487/10b-11a.

41

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 42, 347, 354, 481/5a, 487/11a.

42

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 42-44, 347, 354-356, 481/5a, 487/11a-489/13a.

43

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 44-46, 347, 356-358, 481/5a, 489/13a-492/15b.

44

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 46-48, 347, 358-359, 481/5a, 492/15b-494/17b.

45

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 48-50, 347, 359-360, 481/5a, 494/17b-496/19b.

46

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 50-51, 347, 361-362, 481/5a, 496/19b-497/21a.

47

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 125a-129b.

48

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 129b-134b.

49

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 134b-138b.
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fasl dördünci fasl şerâyinde ve müteharrik tamarlardadur50
fasl beşinci fasl ‘adalâtda ya‘nî sacanak etleri teşrîhindedür51
fasl altıncı fasılda deri teşrîhin bildirür52
fasl yedinci fasılda a‘zâyı mürekkebe bildirür53
fasl sekizinci fasl gögüs perdesin ve ma‘ide ve bagarsukları bildirür54
fasl tokuzıncı fasl öykeni ve yüregi bildirür55
fasl onuncı fasl bagır ve öd ve talak teşrîhlerindedür56
fasl a‘zâyı mürekkebenün bakiyyesi teşrîhindedür57
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ın ikinci makalesi ise teşrîhle ilgilidir. Makalenin ve fasıllarının
başlıkları aşağıda verilmektedir:
el-makâletü’s-sânî fî’t-teşrîhi Kitâb-ı Müntehab’un ikinci makâlesinde teşrîhi bildirelüm bu makâle
on bir fasldur58
el-faslü’l-evvel evvelgi faslında sünüklerün teşrîhini bildirelüm59
el-faslü’s-sânî ikinci faslında sinirlerün teşrîhin bildirelüm60
el-faslü’s-sâlis üçünci faslında hareketsüz tamarları bildirelüm61
el-faslü’r-râbi‘ dördünci faslında müteharrik tamarları bildirelüm62
el-faslü’l-hâmis bişinci faslında ‘adali ya‘nî saçanakları bildirelüm63
el-faslü’s-sâdis altınci faslında derinün teşrîhin bildirelüm64

50

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 138b-141b.

51

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 141b-143b.

52

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 143b-145a.

53

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 145a-146b.

54

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 146b-147b.

55

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 147b-148b.

56

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 148b-149a.

57

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 149a-150a.

58

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 52, 348, 362, 481/5a, 497/21a-498/21b.

59

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 52-55, 348, 362-365, 482/5b, 498/21b-501/25a.

60

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 55-59, 348, 365-368, 482/5b, 501/25a-506/29b.

61

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 59-62, 348, 368-371, 482/5b, 506/29b-510/33b.

62

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 62-64, 348, 371-372, 482/5b, 510/33b-512/35b.

63

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 64-66, 348, 372-374, 482/5b, 512/35b-514/38a.

64

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 66-67, 348, 374, 482/5b, 514/38a-515/39a.
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el-faslü’s-sâbi‘ yidinci faslında â‘zâ-i mürekkebeyi bildirelüm ve evvel dimâgı ve iki
gözi ve iki kulagı beyân idelüm65
el-faslü’s-sâmin sekizinci faslında gözgüzün perdesin ve ma‘ideyi ve bagarsukları bildirelüm66
el-faslü’t-tâsi‘ tokuzuncı faslında öykeni ve yüregi beyân idelüm67
el-faslü’l-‘âşer onuncı faslında bagır ve ödi ve talakı beyân ider68
el-faslü’l-hâdî ‘aşer on birinci faslında âzâ-yı mürekkebenün bakıyyesini bildirelüm69
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de bundan sonra “insân bedeni ahvâlinden beş fasl üzerine beyân idelüm”
ile başlayan bir kısım bulunmaktadır.70 Bu bölümün önünde “fasl” kelimesi yoktur, ama
bunu düşündürtecek bir boşluk bulunmaktadır. Bundan sonra gelen bölüm “fasl ikinci fasl
zarûriyyât sebebleridür” başlığı altındadır.71 Bu bölümden sonra ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de on üçüncü
bâb’a geçilmektedir.
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan bu bölümlerin de çok benzer şekilde Kitâb-ı Müntehab fî’ttıbb’da bulunduğu bununla birlikte Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’da bulunan bölümlere bakıldığında, ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de noksan olduğu görülmektedir.
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ın üçüncü makalesinin başlığı ve fasılları şöyledir:
el-makâletü’s-sâlisetu fî ahvâli bedeni’l-insân ve esbâbihâ ve ‘alâmatihâ ed-dalâletü ‘aleyhâ Kitâb-ı
Müntehab’un üçünci makâlesinde insân bedeninün ahvâlini esbâbıyıla ve ana delâlet iden ‘alâmetleriyile
bile bildirelüm72
el-faslü’l-evvel evvelgi faslında sıhha ve marazı bile bildirelüm73
el-faslü’s-sânî ikinci faslında zarûriyât-ı sitteyi bildirelüm74
el-faslü’s-sâlis üçünci faslında esbâb-ı mümrizeyi bildirelüm75

65

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 67-69, 348, 374-375, 482/5b, 515/39a-517/41a.

66

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 69-70, 348, 376, 482/5b, 517/41a-518/41b.

67

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 70-71, 348, 376-377, 482/5b, 518/41b-519/42b.

68

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 71, 348, 377, 482/5b, 519/42b-43a.

69

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 71-72, 348, 377-378, 482/5b, 519/43a-520/44a.

70

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 150a-151b.

71

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 151b-153b.

72

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 72, 348, 378, 482/5b-6a, 520/44a.

73

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 72-74, 348, 378-379, 482/6a, 520/44a-522/45b.

74

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 74-77, 348, 379-381, 482/6a, 522/45b-525/49a.

75

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 77-79, 348, 381-383, 482/6a, 525/49a-528/51b.
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el-faslü’r-râbi‘ dördünci faslında mizâc cihetinden bedene delâlet iden ‘alâmetleri bildirelüm76
el-faslü’l-hâmis bişinci faslında ahlât cihetinden bedene delâlet iden ‘alâmetleri bildirelüm77
Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ta ilgili bölümün beş fasıldan ibaret olduğu görülmektedir.
Buna karşın aralarında çok benzerlik saptadığımız bu bölüm ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de de “beş
fasıl üzerine beyân edileceği” söylendiği halde ikinci fasılla sonlandırılmıştır ve bu faslın
da, Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ta yer alan benzer bölümle karşılaştırıldığında, tam olmadığı
görülmektedir.
Okuyucunun yararlanabilmesi amacıyla ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan ve Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ta bulunan bölümlerle çok benzerlik saptanan bölümlerin çevriyazısı metnin
sonunda verilmiştir (ek-1).
Benzer bir çalışmanın yapıldığı Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ta yer alan tablo ile karşılaştırılması açısından okuyucunun ilgisini çekebileceği düşünüldüğünden, ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de
yer alan anatomi bölümlerinde saptanan anatomik terimler de tablo halinde yazının sonunda sunulmuştur (ek-2). Tablonun 2. ve 3. sütunlarda yer alan terimler ‘Alâ’im-i Cerrâhîn
yazarı Cerrâh İbrâhîm tarafından metin içerisinde kullanılan ve birbirine karşılık olarak
verilen terimler ya da açıklamalar olup, 4. sütunda yer alan Latince karşılıklar ise makalenin yazarlarınca, arıncı ve elhan’ın Anatomi Terimleri Kılavuzu’ndan78 yararlanılarak yerleştirilmiştir.
Değerlendirme
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan 12. Bölüm ile Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ın ilk üç makalesinde yer alan konuların karşılaştırılması, her iki kitapta yer alan bu bölümlerin büyük ölçüde
birbiriyle benzerlik gösterdiğini ortaya koymuştur.
Bu bölümlerde rastlanan benzerliğin nasıl açıklanabileceğine ilişkin yanıtlar şunlar
olabilir:
Yazılış tarihleri göz önüne alındığında ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de bulunan bölümlerin Kitâb-ı
Müntehab fî’t-tıbb’tan alınmış olması akla gelen ilk olasılıktır. ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in 12. Bölümü
oluşturulurken Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ta yer alan 1. ve 2. makalenin tamamı ile 3. makalenin 1. Faslının tamamıyla 2. Faslı’nın bir kısmı alınarak, ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan alıntı
tamamlanmış görünmektedir.

76

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 79-80, 348, 384, 482/6a, 528/51b-529/53a.

77

abdülvehhâb, a.g.e., s. 36, 80-81, 348, 384-385, 482/6a, 529/53a-530/53b.

78

Kaplan arıncı, alâittin elhan, Anatomi Terimleri Kılavuzu, Yargıçoğlu Matbaası, ankara 1980, 4. bs.
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Bir başka olasılık ise Kitâb-ı Müntehab fî’t tıbb ve ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de yer alan bu ortak bölümlerin, aynı kaynaktan alınmış olmasıdır. Bu olasılığı düşündürten ipuçları Kitâb-ı
Müntehab fî’t-tıbb ile ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in girişlerinde eserlerin yazarlarınca bildirilmiştir.
abdülvehhâb eserinin girişinde, Kitâb-ı Müntehab fî’t-tıbb’ı nasıl yazdığını şöyle dile getirmektedir:
“pes diledüm kim tıbbun külliyâtından ve cüz’iyâtından ve teşrîhlerün acâyiblerinden
ve mu‘âlecâtun garâyiblerinden ve mürekkebâtun mücerrebâtlarundan ve
müfredâtlarun müsta‘mellerinden bu nefis hâşiyeleri üyürtleyen ve Türkî dilince
terceme kılam ve adını Müntehab koyam ve zamâne pâdişâhîlerinün bihterine ve
‘Osmân şâhenşâhlarınun serverine tuhfe getirem”79

Bir başka yerde ise şu satırları yazmaktadır:“bilgil kim bu nefîs kitâb tıbbun güzîde
kavâ‘idlerine müştemildür mütekaddîm hakîmlerün kitâblarından cem‘ itmişim ve ihtisârında key mübâlaga
kılmışam ve on makâle üzerine tertîb itmişim”80
Bu ifadelerde yazarın tıp külliyatından iyi olan açıklamaları seçerek Türkçe diline
çevirdiğini ve bu eseri geçmiş hekimlerin eserlerinden topladığını ya da bir başka deyişle
derlediğini bildirmektedir. Bu açıklamalar Kitâb-ı Müntehab’ın önceki dönemlerde yazılmış
çeşitli tıp eserlerinden çeviri ve derleme yoluyla oluşturulduğuna delil kabul edilebilir.
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in girişinde ise Cerrâh İbrâhîm eserinin kaynağına şöyle açıklık getirmektedir:
“ammâ ba‘dehu bilgil ki Sultâni’s-selâtîn hulâsatu el-mâ’i ve’t-tîni Sultân Bayezid
bin Mehmed han ebadallahu devletehu ve eyyede mülkehu devuletile ve saltanat birle Mora seferine müteveccih olub Moton nâm kal’asın feth eyledüğinde bu
cerrâhnâme ol kal’a içinde bulundı līkin Yunan ve Süryan dilinde yazılmış idi adına
Çindâr dirlerdi ammâ hükemâ-i mütekaddimînden ve etıbbâ-i müte’ahhirînden eflatun ve Calinus ve ebukırat ve ebû alî Sînâ kavillerince olduğı sebebden fakîrü’lhakîr cerrâh İbrahîm Yunan ve Süryan dilinden habîr olduğı sebebden diledi ki bu
kitâbı ‘alâîm-i Cerrâhîn deyu ad virüb Türkîye tercüme ide tâ ki mübtedâîlere asân
olub bununla menfaat dutub mü’ellîfini hayr du’â ile yâd ideler…”81

Bu açıklamadan da eserin aslının, geçmişin önemli hekimlerden eflâtûn (Platon),
Câlînûs (Galenos), ebûkırât (hippokrates) ve ebû ‘alî Sînâ’nın sözlerince yazılmış Çindâr
isimli Yunanca ve Süryânîce yazılmış bir kitap olduğu ve bu dillerden Türkçeye çevrildiği
anlaşılmaktadır.
Çindâr’ın Yunanca ve Süryânîce yazılmış olması, bu kitabın da alıntılandığı bir başka
kaynak olabileceğini düşündürtmektedir. Bunun nedeni 431 yılında toplanan efes Konsu-

79

abdülvehhâb, a.g.e., s. 32-33, 479/3a.

80

abdülvehhâb, a.g.e., s. 35, 481/4b.

81

Cerrâh İbrâhîm, a.g.e., v. 1b-2a.
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lünden sonra nestorios’un aforoz edilerek sürülmesi ve yandaşlarının da takibata uğramaları sonucu Yunanca ve Süryânîceyi iyi bilen nestûrîlerin önce edesa’ya yerleşip, burada
bulunan üniversitede ve sonra da göç ettikleri Cundişâpur’da Yunancadan Süryânîceye
çeşitli eserlerin çevirilerini yapmış olmalarıdır.82 ama bu açıklama Çindâr’ın Yunanca ve
Süryânîce yazılmış olmasını ve eflâtûn, Câlînûs ve ebûkırât’ın sözlerinin kaynak olarak
alınmasını açıklamakla birlikte, eserde ebû ‘alî Sînâ’nın sözlerinin de bulunduğu bilgisini
açıklamakta zorlanmaktadır. eğer gerçekten ebû ‘alî Sînâ’nın sözlerinden alıntı varsa, bu
durum eserin yazılış zamanını İslâm tıbbının tercüme dönemi olarak adlandırılan dönemin
sonrasına, en azından İbn Sînâ’nın yaşadığı döneme ve sonrasına tarihlendirir ki, o zaman
da, tersine yani arapça’dan Yunanca ve Süryaniceye bir tercümenin söz konusu olduğu
düşünülebilir.
Bu durumu da dikkate alarak, aşağıdaki noktaları ileriki çalışmalarla analiz etmek/
tartışmak mümkün görünmektedir;
Göz önünde bulundurulması gereken öncelikli nokta Çindâr’ın bulunduğu Moton’un
Mardin’den coğrafi konum itibariyle oldukça uzakta olduğudur. Çindâr’ın YunancaSüryânîce aslının bulunabilmesi durumunda, bu soruların da yanıtlanacağı öngörülebilir.
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de karşılaştığımız, hem yaralar, hem kırıklar ve hem de çıkıklar ile
ilgili bölümlerde ve yine bu yazıda ele alınan ve içinde “teşrîh” ile ilgili bölümlerin de bulunduğu 12. bölümde konulara başlarken hemen daima ebûkırât, Câlînûs ve ebû ‘alî Sînâ
gibi isimlere gönderme yapılması, ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de benzer şekilde yazılmış konuların,
eserin de başında Cerrâh İbrâhîm tarafından bildirildiği gibi, Çindâr’dan alınmış olan bölümlerin göstergesi olduğunu düşündürtmektedir. Daha önce sunulmuş olan çalışmamızda,
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’in Cerrâh Mes‘ûd’un Hulâsa-i tıbb’ından alınmış olduğunu gösterdiğimiz
bölümlerinde yukarıda adı geçen isimlere bir gönderme yapılmadığı görülmektedir. Öte
yandan ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de incelediğimiz 12. bölümde Câlînûs’un adı 9, ebûkırât’ın adı 9
ve ebû ‘alî Sînâ’nın adı da iki kez alıntılanırken, Kitâb-ı Müntehab’ın eşdeğer bölümlerinde
yalnızca bir kez Câlînûs’un ismi ilk makalenin başlangıcında geçmektedir. Bu duruma ilişkin olarak şu yorumlar yapılabilir:
her iki müellif, farklı zamanlarda aynı kaynaktan yararlanmış olabilirler; fakat bu
sırada abdülvehhâb, ilgili bölümlerde yukarıda adı geçen hekimlerin isimlerini bir kez
alıntılama dışında göz ardı ederken, Cerrâh İbrâhîm, bu bunların eserini güçlendireceğini
düşünerek, pek çok kez zikretmeyi tercih etmiştir.
Bu isimler, ilgili bölümlerde Kitâb-ı Müntehab’da geçmediğinden, Cerrâh İbrâhîm’in
‘Alâ’im-i Cerrâhîn’i yazarken/çevirirken, bu kitaptan yararlanmamış olabileceğini düşündürtebilir.

82
Guido Majno, The Healing Hand, Man and Wound in the Ancient World, harvard University Press 1991,
First Paperback edition, p. 420.
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Cerrâh İbrâhîm, eserinin başında bildirdiğine uygun olarak adı geçen müelliflerin
isimlerini Kitâb-ı Müntehab’dan alıntı yaptığı bölümlerde eserini güçlendirmek için kullanmış olabilir. Gerçek durumun ne olduğu ise ancak Çindâr’ın Süryânîce metnine ulaşmakla
açığa kavuşturulabilir.
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Ek-1
5
el-bābus̠ -s̠ ānī ᶜaşera • 6ṭıbbuñ ḥaddindedür ki aña umūrı ṭabīᶜiyye dirler • altı
faṣl 7üzere binā olunmışdur • ve daḫı Cālīnūs buyurur kim ṭıb 8bir ṣanᶜatdur ki ten-dürüst
bedenüñ ṣıḥḥatini nice ṣaḳlamaḳ gerek 9anı beyān ider • ve daḫı ṣıḥḥati zāyil olıcaḳ nice
döndürmek 10gerek anı daḫı beyān ider • ammā bilgil ki ṭıb didükleri 11bir ṣanᶜatdur ki
ṣıḥḫat ve daḫı ṣıḥḥate mensūb ve muttaṣıl olan [114a] 1nişanları beyān ider • ve daḫı ḥādis̠ i
mutavassıṭa ki ne bellü 2ṣıḥḥat ve ne bellü marażdur anı daḫı beyān ider • ve daḫı 3bu bābda
ᶜaẓīm baḥs̠ vardur • bu muḫtaṣarda anı edā itmek 4mümkin degildür • ammā elden geldügi
ḳadar beyān idelüm • 5faṣl • umūrı ṭabiᶜiyye 6beyān ider • ammā bilgil ki umūrı
ṭabīᶜiyyenüñ evveli erkāndur 7ve erkān basīṭ cismlerdür • ve insān bedeninüñ ve ġayrısınuñ
8
daḫı cismleri ve uzvları83 beyānındadur • ve daḫı erkān didükleri 9dört şeydür • biri oddur
kim ṭabiᶜatı ḥārı yābisdür • ve biri yeldür kim 10ṭabiᶜatı ḥārı raṭbdur • ve biri ṣudur kim
ṭabiᶜatı bāridi raṭbdur • 11ve biri daḫı ṭopraḳdur kim ṭabiᶜatı bāridi yābisdür [114b] • 1faṣl •
mizāc bildürür 2Cālīnūs eydür mizāc bir keyfiyyetdür kim anuñ ḥudūveti 3keyfiyyātı
mutażādanuñ tefāᶜülindendür ve keyfiyyātı 4mutażānuñ biri ḥarāret ve biri burūdet ve biri
ruṭūbet 5ve biri yubūsetdür • zīrā burūdet keyfiyyeti biri biriyle kim ḳarışur 6ve mümzec
olur • ḥarāretüñ ḳuvveti burūdet ḳuvvetinüñ eks̠ erīn ṣır 7ve burūdetüñ ḳuvveti ḥarāreti
ḳuvvetinüñ eks̠ erīn ṣır pes ol 8mümzecüñ cemīᶜisi eczāsından bir müteşābih keyfiyyet ḥāṣıl
olur 9kim mizāc oldur • ve bil ki ᶜaḳl ḥādis̠ mūcebince bu mizāc iki 10ḳısmdur • biri muᶜtedil
bi’l-ḥaḳīḳadur ve ol oldur kim keyfiyyātı 11mutażāduñ miḳdārları mümtezicde mütesāvī
yaᶜnī berāber olur [115a] • 1ve biri iᶜtidālden ṭaşıradur ve ol oldur kim ḳısmuñ vücūdı
2
mümkin degildür līkin mizāclarda mevcūd olan mizāc ol ṣoñraġı 3mizācdur kim iᶜtidāli
ḥaḳīḳatden ṭaşıradur ve eṭıbbā ıṣṭılāḥınca 4bu mizāca bi’l-farż dirler ve bu daḫı iki ḳısmdur
• biri ol mizācdur kim 5bir mevżūᶜ māye olıcaḳ ḫodı beden ve ḫodı ᶜużv olsun ol 6mevżūᶜ
māye andan enseb ve andan elyaḳ mizāc olmaya • 7ve biri bu iᶜtidālden ṭaşıradur • imdī
ḳıyāsıla iᶜtibār 8idicek bu evvelkī ḳısma sekiz vech ᶜārıż olur • birine muᶜtedili 9nevᶜī dirler
zīrā envāᶜından ḫāric olan mizāclara göre bu 10muᶜtedildür • ve bu mizāc ol şaḫṣa ḥāṣıl olur
kim ol şaḫs aᶜdeli 11eşḫāṣı nevᶜ insāndur • ve üçünciye muᶜtedil ṣınfı dirler [115b] 1zīrā
ṣınfından ḫāric olan mizāclara göre bu muᶜtedildür ve bu 2ol mizāclardur ki iḳlīmüñ
ḳavmine ḥāṣıl olur zīrā ayruḳ 3iḳlīm ḳavminüñ mizāclarına göre bu muᶜtedildür • ve dördüncisine muᶜtedil 4ṣınfı dirler zīrā ṣınfına dāḫil olan mizāclara göre bu muᶜtedildür 5ve bu
mizāc ol şaḫṣa ḥāṣıl olur kim ol şaḫṣ bu ṣınf 6muᶜtedilinüñ aᶜdeli eşḫāṣıdur • beşincisine
muᶜtedili şaḫṣī dirler 7ve bu mizāc eşḫāṣı insānuñ bir şaḫṣına ḥāṣıl olıcaḳ ḳalan 8şaḫṣlaruñ
mizācalarına göre bu muᶜtedildür zīrā ol şaḫṣuñ 9beḳāsı ve ṣıḥḥati ol mizācla mevcūd olur
• ve altıncısına daḫı muᶜtedil 10şaḫṣī dirler zīrā nefsī şaḫṣuñ aḥvāline göre bu ḫod

Orijinal metinde, “uzvları” kelimesinde bulunan “vav” harfi üzerinde hem “cezm” , hem de
“üstün/fetha” bulunmaktadır. “Vav”ın üstündeki işaret “cezm” olarak kabul edilmiş ve öyle okunmuştur.
“üstün/fetha” olarak okunduğunda anlamlı bir kelime olmamaktadır.
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KİTÂB-I MÜNTEHAB FÎ’T-TIBB ‘ALÂ’İM-İ CERRÂHÎN’İN KAYNAKLARINDAN 445
BİRİSİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

muᶜtedildür 11ve bu ol mizācdur ki bir şaḫṣa ḥāṣıl olıcaḳ ol şaḫṣun [116a] 1cemīᶜī aḥvāline
göre bundan enseb ve elyaḳ mizāc olmaya • 2ve yedincisine muᶜtedili ᶜużvī dirler zīrā her
bir ᶜużvuñ bir 3mizācı vardur kim ol mizāc kendüye maḫṣūsdur • ve sekizincisine 4daḫı
muᶜtedil ᶜużvī dirler zīrā nefsi ᶜużvuñ aḥvāline göre 5bu muᶜtedildür ve bu ol mizācdur ki
nefsi ᶜużvuñ cemīᶜī aḥvāline 6bundan enseb ve bundan elyaḳ mizāc olmaya • faṣl • 7aḫlāṭ
bildürür • ve daḫı Ebūḳırāṭ eydür • bilgil ki ḫılṭ bir 8cismdür ki hem raṭb ve hem seyyāldür
ve ġıdā evvel aña müsteḥīl olur 9yaᶜnī aña döner • ve aḫlāṭ dörtdür • biri ḳandur ve ḳanuñ
ṭabīᶜatı 10ḥār-ı raṭbdur • ve biri ṣafrādur ve ṣafrānuñ ṭabīᶜatı hārı 11yābisdür • ve biri daḫı
balġamdur ve balġamuñ ṭabīᶜatı bāridi raṭbdur [116b] • 1ve biri daḫı sevdādur ve sevdānuñ
ṭabīᶜatı bāridi yābisdür • 2ve bu dört ḫılṭuñ her birinüñ ṭabīᶜsi ve ġayrı ṭabīᶜsi daḫı 3vardur •
ṭabīᶜī budur ki ḳan rengi ḳızıl olur ve ṭaᶜmı ṭatlu 4ve ḳoḳusı ḫoş olur • ve ol kim ġayrı
ṭabīᶜīdür ḳoḳusı 5yiyir ve levni ve ṭaᶜmı müteġayyir olur • ve ammā ol ṣafrā kim ṭabīᶜidür
6
dört nevᶜdür • birine mürreᵓi ṣafrā dirler ve bu nevᶜe ṣuluca 7raḳīḳ ruṭūbet ḳarışur • ve
ikincisine mirreᵓi muḥī dirler ṣarusına 8beñzedügicün ve bu nevᶜe balġamdan bir ġalīẓ
ruṭūbet ḳarışur • 9ve ücüncisine kerrānī dirler kendeneye beñzer ve bu nevᶜ 10ol mezbūr iki
nevᶜden terkīb olunur ve maᶜidede mütevellid 11olur • ve dördüncisine jencārī dirler zīrā
jencār rengine [117a] 1beñzer ve ol üc nevᶜden bunuñ ḥarāreti artuḳdur ve 2ṭabīᶜatı aġu
ṭabīᶜatına yaḳındur • ve ammā balġam ṭabīᶜatı bir ḫılṭ 3dur kim ḳan olmaġa yarar zīrā aṣılda
ḳandandur līkin ṭabīᶜat 4anı tamām bişürmeyüb durur • ve ġayrı ṭabīᶜisi beş nevᶜdür • birine
5
balġamı ḥuluv dirler ve bu nevᶜe ḳan ruṭūbetinden birez ḳarışur 6anuñiçūn ṭaᶜmı ṭatlu olur
• ve birine balġamı mālıḥ dirler 7ve bu nevᶜe birez göyünmiş ṣafrā ḳarışur anuñiçūn ṭaᶜmı
ṭuzlu 8olur ve balġamuñ ḳamu envāᶜından bu nevᶜi issidür • ve birine 9balġamı ḫāmıż dirler
ve nevᶜ balġamı ḥuluvdandur līkin ḥarāret 10taḳṣīrinden ḳaynamadı ekşiligi bu sebebdendür • ve birine balġamı 11ᶜafṣī dirler ve bu nevᶜe ekşi sevdādan birez ḳarışur [117b]
1
anuñiçūn ṭaᶜmı kekredür māzū gibi ve balġamuñ ḳamu envāᶜından 2bu nevᶜi keşfīdür • ve
birine balġamı tefih dirler zīrā ṭaᶜmı yoḳdur 3ve bu nevᶜe burūdet ve ruṭūbet ġālib olubdur
ve ḳamu envāᶜından 4bu nevᶜi ṣovuḳdur • ve ammā sevdāyı ṭabīᶜīdür her ḫılṭ kim göyner
5
ġalīẓ sevdāsı ġayrı ṭabīᶜī olur • bes aḫlāṭuñ iᶜtibārınca 6taḳsīm itmek gerek çūn aḫlāṭı bildürdük aḫlāṭ ġıdādan ne 7keyfiyyetile mütevellid olur • bilgil ki ġıdā maᶜideye varıcaḳ 8ol
ḳadar bişer ki cevāba döner ve bu ḥālde aña keylūs dirler • andan 9ṣoñra maᶜideyi baġıra
defᶜ ider • ve maᶜideyile baġır arasında ince 10ṭamarlar vardur aña māsarīḳā dirler • bes
keylūs māsarīḳādan 11süzilür ve baġır anı ḳabūl ider ikileyin bişürür • andan ṣoñra [118a]
1
laṭīfī köpük olur yüzine gelür ṣafrāyı ṭabīᶜī oldur ve 2kes̠ īfī s̠ ifl olur dibine çöker • imdī
eger artuḳ bişerise 3ol s̠ ifl de bir göynük nesne olur ve eger eksük bişerse 4içinde bir ḫām
nesne ḳalur • bes ol s̠ ifl sevdāyı ṭabīᶜīdür ol 5göyünmiş laṭīfī ṣafrāyı ki ġayrı ṭabīᶜidür ve
keyfiyyeti sevdāyı ġayrı 6ṭabīᶜidür ve ol ḫām nesne ḫoẕ balġamdur ve bu cümleden ḥāṣıl
7
olan sāfıraḳ kim tamām müsteḥaḳḳında bişmişdür ol ḳandur • 8ve Ebūḳırāṭ buyurur • bilgil ki bu aḫlāṭuñ her birine sebebi 9fāᶜilī ve sebebi māddī ve sebebi ṣūvī ve ġāyıṭī vardur •
ḳanuñ sebebi 10fāᶜilisine muᶜtedil ḥarāretdür ve sebebi māddīsi hem ṣāliḥ ve hem 11muᶜtedil
ġıdālar ve şarāblardur ve sebebi ṣūvīsi nażic fāżıldur yaᶜnī [118b] 1müsteḥaḳḳında bişmekdür ve sebebi ġāyisi bedenüñ tefdīsi ve tarṭībidür • 2ve ṣafrāyı ṭabīᶜinüñ sebebi fāᶜilisi
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muᶜtedil ḥarāretdür ve ṣafrāyı 3ġayrı ṭabīᶜinüñ sebebi fāᶜilisi yaġlu ve tīz ve issi ġıdālardur
ve sebebi 4ṣūvīsi ifrāṭı nużc yaᶜnī çoḳ bişmekdür ve aᶜżāda ᶜużv vardur 5kim anuñ tefdīsinde
ṣafrādan bir miḳdār gerekdür kim elbette ḳanı 6hem laṭīf ve hem raḳīḳ ḳıla tā ki ṭar yirden
āsānlıġıla geçe bes 7ṣafrānuñ sebebi ġāyısı budur • ve balġamuñ sebebi fāᶜilisi taḳṣīri
8
ḥarāretdür ve sebebi māddisi bārid ve raṭb ve ḫām ve lezic ġıdālardur 9ve sebebi ṣūvīsi
taḳṣīri nużc yaᶜnī az bişmekdür ve sebebi ġāyisi 10budur kim bedeni hem tarṭīb ide ve hem
bedende ġıdā bulunmayıcaḳ bedene 11ġıdā ola • ve sevdāyı ṭabīᶜinüñ sebebi fāᶜilisi muᶜtedil
ḥarāretdür [119a] 1ve ġayrı ṭabīᶜinüñ sebebi fāᶜlisi ifrāṭı nużcdur ve sebebi māddisi 2ḥarāret
çoḳ ve ruṭūbet az ve ġalīẓ ġıdālardur ve sebebi ṣūvīsi 3s̠ ifl olmaḳdur ve seyelān ve taḥlīl
olmaḳdur ve aᶜżāda ᶜużv 4vardur ki anuñ tefdīsinde sevdādan bir miḳdār gerekdür elbetde
5
bes sevdānuñ sebebi ġāyisi budur ki ol aᶜżāya ġıdā vire • 6faṣl aᶜżāyı bildürür ki umūrı
7
ṭabīᶜiyyedür • Cālīnūs eydür bilgil ki aᶜżā didügümüz cismlerdür 8ki anuñ tevellüdi aḫlāṭ
mizācınuñ evvelindendür • nitekim aḫlāṭ 9daḫı cismlerdür ki tevellüdleri erkān mizācınuñ
evvelindendür • 10ve aᶜżānuñ bir ḳısm reᵓīsler ve ġayrı reᵓīslerdür daḫı iki 11ḳısmdur • bir
ḳısmı reᵓīslerüñ ḫiẕmet-kārıdur ve bir ḳısmı [119b] 1reᵓīslerüñ ḫiẕmet-ḳārları degüldür • ve
bu ḳısm ikidür • bir ḳısmı 2merūsdur ve bir ḳısmı ġayrı merūsdur • ammā ol aᶜżā kim
3
reᵓīslerdür anlardur kim her beḳāyı şaḫṣdan ötürü ve hem beḳāyı nevᶜden 4ötürü mebādī-i
ḳuvveye aña yavlaḳ muḥtācdur • imdī ol reᵓīs 5ᶜużvlar kim beḳayı şaḫṣdan ötürü ve hem
mebādī-i ḳuvā aña 6yavlaḳ muḥtācdur anlar üc ᶜużvdur • biri yürekdür zīrā 7ḳuvveti
ḥayvānuñ mebdeᵓidür • ve biri dimāġdur zīrā ki ḥiss 8ve ḥareket ḳuvvetinüñ mebdeᵓidür •
ve biri baġırdur zīrā ki taġdiye 9ḳuvvetinüñ mebdeᵓidür • ve ol reᵓīs ᶜużvlar kim beḳāᵓi
nevᶜden 10ötüri mebādī-i ḳuvā aña yavlaḳ muḥtācdur yine bu üc 11ᶜużvdur līkin üns̠ eyeyn
daḫı biledür zīrā beḳāᵓi nevᶜ aña [120a] 1mensūbdur • ve ol ᶜużvlar kim reᵓīs ᶜużvlaruñ
ḫiẕmet-kārıdur 2ve ḥissüñ ve ḥareketüñ ḳuvvetlerin dimāġdan tā cemīᶜī aᶜżāya degin 3anlar
iledürler • ve biri avirde yaᶜnī ġayrı müteḥarrik ṭamarlardur kim 4baġıruñ ḫiẕmet-kārlarıdur
ve taġdiye ḳuvvetin baġırdan 5tā cemīᶜī aᶜżāya degin anlar iledürler • ve biri evᶜiyeᵓi menī
6
yaᶜnī menī ḳablarıdur zīrā üns̠ eyeynüñ ve ẕekerüñ ḫiẕmet-kārlarıdur • 7ve ammā aᶜżayı
merᵓūse oldur kim ḳuvā aᶜżāyı reᵓīseden 8aña cārī olur iki bögrek ve ṭalaḳ ve öyken gibi •
ve ammā ol 9aᶜżā ki ḥādim degül ve merᵓūs daḫı degül süñükler ve kemirdekler 10gibi • zīrā
bunlaruñ her birinde bir ġarīzī ḳuvvet vardur ki kendüye 11maḫṣūṣdur līkin aᶜżāyı reᵓīsden
daḫı anlara bir dürlü ḳuvvet [120b] 1ᶜāyid olur • ve daḫı bilgil ki cemīᶜi aᶜżā iki ḳısma
münḥaṣırdur • 2bir ḳısm aᶜżāyı münferidedür ve aña müteşābih daḫı dirler • 3ve bir ḳısm
aᶜżāyı mürekkebedür ve aña ilye daḫı dirler • 4ve aᶜżāyı müfrede anuñ maḫṣūṣ cüzvine key
naẓar ḳılasın 5ve göresin külliye müteşārikdür isimde daḫı ḥadde daḫı • ve aᶜżāyı 6mürekkebe bunuñ ᶜaksincedür yaᶜnī ne isimde müteşārikdür ve ne ḥadde • 7faṣl • ḳuvāyı bildürür • Ebūḳırāṭ eydür • 8bilgil ki ḳuvā üc ḳısımdur • ṭabīᶜdür 9biri baġırdur • ve ḥayvānidür
biri yürekdür • ve nefsānīdür biri dimāġdur • ve ammā ḳuvvāyı 10ṭabīᶜinüñ kimi ḫādime ve
kimi maḫdūmedür • ve maḫdūmesi iki 11ḳısmdur ikisi daḫı ġıdāda taṣarruf ider kimi beḳāᵓi
şaḫṣdan ötüri [121a] 1ve kimi beḳāᵓi nevᶜden ötüri • ol kim beḳāᵓi şaḫṣdan ötüri taṣarruf
2
ider iki ḳuvvetdür biri ġāziye ve biri nāmiyedür • ve ol kim 3beḳāᵓi nevᶜden ötüri taṣarruf
ider ol daḫı iki ḳuvvetdür 4biri müvellide ve biri muṣavviredür • imdī beḳāᵓi şaḫṣdan 5ötü-
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ri taṣarruf iden iki ḳuvvetüñ biri ki ġāẕiyedür ġıdāyı 6taġyīr ider ve her bir ᶜużva ġıdāyı
müşābehetile virir tā ki 7ol ġıdāyı aña bedel mā-yetaḥallel ola • ve biri ki nāmiyedür
8
bedenüñ aḳṭārın tenāsübi ṭabīᶜinüñ mūcibince ziyāde ḳılur 9tā ki neşvüñ tamāmına degin
irişe • ve beḳāᵓi nevᶜden ötüri 10taṣarruf iden iki ḳuvvetüñ biri ki müvellidedür iki ḳısmdur
• 11bir ḳısmı meniyi ẕekerde ve daḫı üns̠ eyeynide ḥāṣıl ḳılur • ve bir [121b] 1ḳısm menī
icindeki ḳuvāyı tafṣīl ider ve temzīcleri ᶜużvlar 2mūcibince mizac mezac ḳarışdurmaḳ ve
bu ḳuvvetü’l-muġayyiret 3ü’l-ulā dirler • ve biri muṣavviredür ki ᶜużvlaruñ 4taḫṭīṭleri ve
teşkiyyeleri andan ṣādır olur ve bu ḳuvvet 5ü’l-muġayyeret’ü’s̠ -s̠ āniye dirler fe-tebarik Allahü ahsenül’l-ḫāliḳīn • 6ve ammā ol ḳuvvāyı ḫādime biri cāẕibe ve biri māsike ve biri
7
hāẓıme ve biri dāfiᶜadur • ve ḳuvvāyı ṭabīᶜiyyete bunlardur • 7ve ammā ḳuvāyı ḥayvānī ki
vardur yüregün müteḥarrik ṭamarlarınuñ 8inbisāṭları ve inḳıbāẓları ṭaşıradan yürege ṣovuḳ
yil 10doḳınur ve inbisāṭ vasıṭayıla yüregüñ dütünlü buḫārları 11ṭaşıraya çıḳar • ḫavf ve ġażab
ve feraḥ ve hüzn ve muḥabbet [122a] 1ve baᶜż yine bu ḳuvā fiᶜlinden olur • ammā ḳuvāyı
nefsāniyye 2iki ḳısmdur • biri müdrike ve biri muḥarrikedür • ve müdrike iki ḳısmdur • 3bir
ḳısm ẓāhirdedür ki semᶜ ve baṣar ve şem ve ẕevḳ ve lemsdür • 4ve bir ḳısm bāṭınadur ki
ḥissi müşterek ve ḫayāl ve mutaṣarrıfa 5ve ḥāfıẓadur • imdī ḥissi müşterek oldur kim cemīᶜī
ṣuvire-i 6maḥṣūsa aña müteᵓeddī olur ve bu ḳuvvetüñ maḥalli muḳaddemi dimāġ
7
tecvīfinüñ84 evvelidür • ve ḫayāl oldur kim hiss müşterek ṣuvire-i 8maḥṣūṣdan ḳabūl itdügi ġāyib olduġından ṣoñra anı ṣaḳlar 9ve bu ḳuvvetüñ maḥalli muḳaddem-i dimāġ tecvīfinüñ
āḫiridür • ve mutaṣarrıfa 10oldur kim ṣūvire-i maḥsūsda anūn cüzvi maᶜānīlerinde hem
11
terkībile ve hem tafṣīlile taṣarruf ider şöyle ki bir kişi [122b] 1taḥayyülile fehm ider ki iki
başlu kişinüñ bedeninde iki baş terkīb 2olubdur ya şöyle fehm ider ki başsuz kişinüñ başı
bedeninden 3gidibdür ve bu ḳuvvetüñ maḥalli dimāġuñ mutavassıṭ tecvīfindedür • 4ve
vehm oldur ki maḥsūsāta taᶜalluḳ olan cüzvi maᶜānīler 5anuñıla idrāk ola yaᶜnī muvāfıḳat
ve muḫālifet ṣadāḳat 6ve ᶜadāvet gibi ve bunuñ maḥalli daḫı dimāġuñ mutavassıṭ
tecvīfindedür • 7ve ḥāfıẓa oldur kim vehmle idrāk maᶜāniyi ḥıfẓ ider 8ve bu kuvvetüñ
maḥalli muᵓaḫḫarı dimāġdur • ve ḳuvveti müteḥarrike daḫı iki 9ḳısmdur • biri bāᶜite ve biri
fāᶜiledür • ḳuvveti oldur kim 10insānuñ ḥareketin menfaᶜatinden yaña yāḫod ẓannı
menfaᶜatden 11daᶜvet ider ve tecennübi mażarratdan yaña daḫı daᶜvet ider [123a] 1ḫ’oh
ẓannıla olsun ḫ’oh taḥḳīḳile • ve fāᶜile oldur kim ᶜaḳlı 2istiᶜmāl ider ve müdebbiri aᶜẓām
ḳuvveti fāᶜileᵓi bāᶜitenüñ emrine 3muṭīᶜ ḳılıbdur elā lehu’l-ḫalḳu ve’l-emru fe-tebārek Allahu rabb 4ü’l-ᶜalemīn • fasl umūrı ṭabīᶜīnüñ 5ḳalanındadur • Cālīnūs eydür • bilgil ki
umūrı ṭabīᶜiyye baḳiyyesinüñ 6biri ḳuvādan ṣādır olan fiᶜllerdür ve biri ervāḥdur 7ve biri
esnāndur yaᶜnī ādem başları ve biri elvān ve biri 8saḥne ve biri ẕekerle üns̠ ā arasında farḳ
itmekdür • ammā 9efᶜāl ibtidāsı iᶜtibārınca iki ḳısmdur • bir ḳısm müfred ve bir 10ḳısm
mürekkebdür • müfredi fiᶜl oldur kim bir ḳuvvetile tamām olur 11ḳuvveti cāẕibenüñ ceẕbi
gibi ve ḳuvveti māsikenüñ imsāki gibi [123b] • 1ve daḫı mürekkebi fiᶜl oldur kim iki

84 metinde “tecrīfinüñ” olarak yazılıdır.
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ḳuvvetile tamām olur • biri ḳuvveti 2cāẕibe ve biri ḳuvveti dāfiᶜadur • ve ammā ervāḥ laṭīf
3
cismlerdür aḫlāṭuñ laṭīf buḫārlarından ḥāṣıl olur • 4ve ervāḥ üc ḳısmdur • biri ṭabīᶜīdür ve
maḥalli baġırdur ve ᶜurūḳı 5ġayrı ḍavārib yaᶜnī ḥareketsüz ṭamarlar içinden nüfūż ider 6tā
cemīᶜī bedene degin • ve biri ḥayvānīdür ve maḥalli yürekdür ve ᶜurūḳı 7ḍavārib yaᶜnī
ḥareketlü ṭamarlar icinden nüfūż ider tā ki 8cemīᶜī bedene degin • ve biri nefsānīdür ve
maḥalli dimāġdur ve siñirler 9içinden geçer tā cemīᶜī aᶜżāya degin • ve ammā esnān yaᶜnī
10
insānuñ yaşı dört baḫşdur • evvelkī baḫşı sinnūnü’n-nümuvvdur 11ve nümuvv artuḳdur
zīrā bu sinde insānuñ bedeni ve ḳuvveti ve hüsni dāyimā [124a] 1artuḳdur • ve bu sinnüñ
intihāsı yigirmi yaşuñ yaḳınına degindür 2ve bu sinde ḥarāret ve ruṭūbet ġālib olur • ve
ikinci baḫşı sinn 3u’l-vuḳūfdur yaᶜnī durmaḳ zīrā beden bu sinde kemāline irişür 4daḫı
durur ne artar ne eksilür • bu sinnüñ intihāsı 5otuz altı yaşuñ yaḳınına degindür ve bu sinde
ḥarāret ve yubūset 6ġālib olur • ve ücünci sinnu’l-kuhūle yaᶜnī ḳırġıllıḳ ve bu sinde 7insān
gerüye döner • bu sinnüñ intihāsı altmış yaşuñ yaḳınına 8degindür ve bu sinnde burūdet ve
yubūset ġālib olur • ve dördünci 9baḫşı sinnu’ş-şuyūḫe yaᶜnī ḳocalıḳ bu sinde noḳṣānuñ
es̠ eri 10aşikāre olur • ve bu sinnüñ intihāsı ᶜömrüñ āḫirine degindür 11ve bu sinnde hem
burūdet ve hem ġarīb ruṭūbet ġālib olur [124b] • 1ve ammā elvān yaᶜnī beñizlerdedür beden
aḳlıġı balġamdan ve ḳızıllıġı 2ḳandan ve ḳaralıġı sevdādan ve ṣarulıġı ṣafrādan • ve ammā
3
saḥne85 bedenüñ cildidür86 semüzlik ve aruḳlıḳ cihetinden • imdī 4semizlik eger et cihetinden olursa bes ḥarāret ve ruṭūbet 5ġālibdür eger yaġ cihetinden olursa burūdet ġālibdür •
6
ve aruḳlıḳda eger beñiz kararaġısa ḥarāret ve yubūset ġālibdür 7eger ki aḳ ise burūdet ve
yubūset ġālibdür • ve ammā ẕekerile üns̠ ā 8arasında farḳ itmek oldur kim erüñ ḥarāreti ve
yubūseti 9artuḳdur ve dişinüñ burūdeti ve ruṭūbeti artuḳdur • 10faṣl • bu faṣl 11teşrīḥ beyān
ider on bir faṣldur evvel ki faṣl süñükler [125a] 1bildürür • ve daḫı Cālīnūs ḥakīm buyurur kim süñüklerüñ birbiriyle 2iki dürlü ittiṣālleri vardur • bir dürlüsi oldur kim ḥareket
3
anuñıla temām olur ve buña mafṣal dirler yaᶜnī bendükşe • 4ve bir dürlüsi oldur kim
ḥareket anuñıla temām olmaz ve buña 5laḥām dirler yaᶜnī bitişük • ve mafṣal daḫı iki dürlüdür • birinüñ 6ḥareketi āşikāre degüldür baş süñügünüñ derzleri yaᶜnī 7yivleri gibi •
ammā ol mafṣal kim ḥareketi āşikāredür üc 8ṣınfdur • bir ṣınfı oldur kim iki süñügüñ birisinde bir ucı 9çuḳur olur ve birisinüñ dügmeye beñzer degirmi olma başı 10vardur ve ol bir
süñügüñ degirmi başı ol bir süñügüñ çuḳurına 11girür ve çegzinür yan başınuñ süñüki gibi
• ve süñüklerde [125b] 1süñük vardur ki ḳatıdur ve içi ṭoludur ve başı kendüdendür 2ulama
degüldür • süñük var kim yumşaḳdur ve içi mücevvefdür 3ve başı ulamadır kendüden degildür • ve bir ṣınfı oldur kim 4iki süñük birisinüñ çuḳurına seheldür deriñ degildür 5ve
birisinüñ başı alçaḳdur ve süñük var kim başı sivridür 6degirmi degildür • ve bir ṣınf oldur
kim iki ḳanatludur 7ve ḳanatları birbirine kilidlenmişdür oñurġa süñükleri gibi • 8ammā ol
mafṣal kim ḥareketi āşikāre degildür ol daḫı 9üc ṣınfdur • bir ṣınfına şāne dirler ve bir ṣınfı

85 Orijinal metinde “saḥfe” olarak yazılıdır.
86 Orijinal metinde “celdidür” olarak yazılıdır.
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ancılayındur kim 10iki bıcaḳuñuñ87 dişleri birbirine gire kilidlene yaḫod ḳazan 11dendānesi
gibi nitekim alın süñükidür • ve bir ṣınfı ancılayındur kim [126a] 1iki yufḳa ucları biri biri
üstine binmiş ola ve laḥamlanmışdur 2ḳulaḳ üstindeki süñügüñ birisi gibi • ve bir ṣınf şuncılayındur 3kim iki süñügüñ birisi birisinüñ çuḳurında eşlenmiş ola 4dişler gibi • ve bilgil
ki insān bedeninde boġurtlaḳdaġı ve 5bögrekdeki kemürdek şekil iki pāre süñükden ayru 6
ᶜiẓām-i simsemānīden88 yaᶜnī küñcīde beñzer uvacıḳ süñüklerden 7ayru ve iki omuz
başındaġı iki kiçirek süñükden ayru iki 8yüz ḳırḳ sekiz pāre süñük vardur • başda altı pāre
• ve 9iki şaḳaḳda birer pāre • ve üstün çeñede on beş pāre 10ol süñükile kim başla bile müşterekdür • ve aşaġa çeñede 11dört pāre • ve dişlerde otuz iki pāredür • ve iki elde altmış
[126b] 1pāre • ve köprücekde ve gögüsde ve eyegüde ve ḳaṣuḳda otuz 2pāre • ve oñurġa
boġunlarında ve ucada ve eᶜāl-i sırcada yaᶜnī berecde 3ve sekirdende otuz pāre • iki yüz
ḳırḳ sekiz pāre süñükler 4bunlardur • ammā başdaġı altı pāre süñük ikisi yāfūḫda 5yaᶜnī
depededür ve ikisi daḫı yumşaḳdur ve şaḳaḳ üstündeki 6derzde yaᶜnī yivde ulaşuḳdur ve ol
yive derz-i ziccī 7dirler • ve bir pāresi başuñ ardında debenüñ iki süñügine 8ulaşuḳdur ve
aña ᶜaẓmü’n-nuḳre dirler yaᶜnī eñse 9süñügi • ve bir pāresi başuñ alnındadur ve depenüñ iki
süñügine 10ulaşıḳdur ve aña ᶜaẓmü’l-cebhe dirler yaᶜnī alın süñügi 11dirler ve derzine derz-i
iklīlī dirler • ve bir pāre başuñ [127a] 1saġ yanındadur ve depenüñ saġ süñügine ulaşuḳdur
2
ve birisi depenüñ ṣol süñügine ulaşuḳdur ve iki ḳulaḳ bu 3iki süñük[de]dür • başdaġı altı
pāre süñük budur • ve ammā iki 4şaḳaḳdaġı iki pāre süñügüñ her biri bir şaḳaġuñ sacanaḳları
5
üstine ḳapanmışdur ve aña zec dirler ve her birinüñ 6birer egrice yiri vardur ki ḳulaḳdan
yaña ḳulaḳ 7süñügine ulaşıkdur ve ḳaşdan yaña ḳaş süñügine 8ulaşuḳdur • ammā üstin
çeñedeki on beş pāre süñügüñ 9biri oldur kim dibi üstün çeñede ve depesi başuñ 10süñükleri
altındadur direk gibi başuñ süñüklerin 11götüren bu süñükdür ve bundan ötürü bu süñüke
başıla çeñe [127b] 1ortasında müşterek dirler • ve altı pāresi iki gözdedür 2zīrā her gözde
üc pāre süñük vardur • ikisi iki yañaḳda 3dur • ve ikisi burundadur • ve bu iki pāre altında
iki pāre daḫı 4vardur delüklü ve delükleri ṭamaġa geçer • ve iki pāresi 5ol iki süñükdür kim
dişler anuñ içinde olur • üstün6çeñeye maḫṣūṣ olan on dört pāre süñük budur • 7ve aşaġa
çeñeye dört pāre süñükdür • ve dişler otuz 8iki pāredür on altısı üstün çeñede ve on altısı
aşaġa 9çeñededür • ve ammā iki eldeki altmış pāre süñük otuzı 10bir elde ve otuzı bir eldedür • ve ol otuz süñüküñ bir pāresi 11ᶜaḍud yaᶜnī bāzūdur ve bu süñüküñ ṭaşıra yaña küzcedür [128a] 1ve yuḳarudan yaña başı degirmidür ve omuz çuḳurına girübdür 2ve aşaġadan
yaña ucında iki çuḳur vardur birisine ḳol 3süñükinüñ ucı girür ve birisine çubuġuñ ucı girür
• 4ve iki pāresi ḳoldadur zenedü’l-aᶜlā dirler ḳoluñ üstün5süñükidür ve birisine zenedü’lesfel dirler ve ḳoluñ çubuġıdur • 6ve sekiz pāresi rusġada yaᶜnī bilekdedür • ve dört pāresi
aya 7daraġındadur • ve on beş pāresi barmaḳlardadur her barmaḳda 8üc pāredür ki
selāmiyyāt dirler • ve ammā gögüsdeki ve 9eyegüdeki ve ḳaṣuḳdaġı otuz ṭoḳuz pāre

87 Orijinal metinde “bıcḳuñuñ” olarak yazılıdır.
88 Orijinal metinde “simsānīden” olarak yazılıdır.
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süñükdür • ikisi 10terḳovada yaᶜnī köprücekde • ve biri ḳaṣṣuñ yaᶜnī döşüñ 11süñükleridür
• ve on dört üstün eyegülerdür kim yedisi [128b] 1döşüñ saġ yanında ve yedisi ṣol yanındadur ve arḳadan yaña 2ucları oñurġaya ulaşuḳdur ve gögüsden yaña kemürdekden 3başları vardur ve döşe ulaşuḳdur • ve bu on dört 4eyegüden aşaġa on eyegü daḫı vardur her
cānibde biter ḳıṣacuḳ 5eyegüdür döşe irişmez ve bu on eyegüñüñ en aşaġası 6ḳasuḳ
süñügine yaḳındur ve aña muttaṣıl olan süñükler 7altı pāre süñükdür • ve ammā oñurġadaġı
ve ucadaġı ve eᶜālī-i 8sırcadaġı otuz pāre süñüklerüñ yedisi boyun boġunıdur • 9ve on ikisi
arḳa boġunıdur • ve beşi uca boġunıdur • ve bu 10beşden aşaġa iki yan başı süñügi ortasında bir yaṣṣı süñük 11vardur kim arḳa altında büñyād gibi döşenmişdür ve yan başınuñ
[129a] 1iki süñügi anuñ üstinde terkīb olubdur ve bu süñügüñ adı 2ḳaṭātdur ve Türkce sekirden dirler ve bu süñük üc pāre 3süñükden telīf oluñur • ve üc ᶜuṣᶜuṣdur yaᶜnī üc 4boġundur
• ammā iki ayaḳdaġı altmış pāre süñük ki her otuz 5bir ayaḳdadur • ve bu otuzuñ biri uyluḳ
süñügidür ve bedende 6bundan büyük süñük yoḳdur • ve ikisi baldırdadur • ve biri 7ṭobuḳda
• ve biri ökçede yaᶜnī altındadur ve aña zevraḳ dirler 8zīrā zevraġa beñzer • ve rusġada
yaᶜnī ökçeyile daraḳ ortasında 9üc pāre süñük var • ve beşi ayaḳ daraġında • ve on ikisi
10
dört barmaḳda her birinde üçer ve ikisi baş barmaḳda • ve ikisi dizde 11ve bedenüñ heb
süñügi budur • fasl [129b] • 1ikinci faṣl siñirler teşrīḥindedür • Ebūḳırāṭ sözlerinden
2
naḳl olınur • şöyle buyurur ki siñir iki ḳısmdur • bir ḳısm dimāġdan 3yaᶜnī beyniden •
anlar yedi ciftdür • evvelkī cifte ecvef dirler 4zīrā içi mücevvefdür • ve bu cift muḳaddem-i
dimāġuñ iki tecvīfinüñ 5yanlarından ibtidā ider ve iki göze varur ve rūh-ı nūr-ı bāṣır 6yaᶜnī
gözüñ nūrı anuñ tecvīfinden geçer • ve ikinci cift evvelki 7ciftüñ ardından ibtidā ider beyni
içinden ve iki göze yayılur 8ve gözlerüñ ḥareketi anuñıladur • ve üçünci cift ẕevḳī dirler 9ve
bu ciftden çok siñirler buluñur • kimi ḳulaḳ ardından çekilür 10çeñenüñ bendükşesine varur
• ve kimi daḫı iki şaḳaḳuñ 11sacanaḳlarına yayılur ve andan geçer üstün çeñenüñ derzine
degin [130a] 1ve andan üstün dudaġa ve yüz derisine yayılur • ve kimi dil 2üstündeki perdeye yayılur ve dile ẕevḳi ḥissin virür • ve kimi 3aşaġa çeñe dişlerinüñ diplerine ve aşaġa
dudaġa yayılur • 4ve dördünci ciftüñ ibtidāsı ücüñci ciftüñ ardından 5ve biri biriyle
ḳavuşduġı ḥālde ümm-i çāfīye geçer ve ümm-i çāfiye 6ḳafanuñ depesine degin iç yüzinden
varur ve biri birinden 7ayrılduġı ḥālde aña ulaşur ve aña ẕevḳi ḥissin virür • 8ve beşinci cift
mużāᶜafdur yaᶜnī eklenmişdür • birine 9ᶜaṣabü’s-semmᶜ yaᶜnī ki eşitmek siñiri dirler ve bu
siñir ilerüden 10ibtidā ider ve iki ḳulaġuñ delügine girür ve içinde döşenür • 11ve biri girüden ibtidā ider ve üçünci ciftüñ baᶜżı aḳsāmına [130b] 1ḳarışur andan aşa çeñeyi ḥareket
indüren yaṣṣı sacanaġına 2ulaşur • ve altıncı cift eñse çuḳurı ḳatında bir yiv vardur kim
3
aña derz-i dālī dirler zīrā ki dala beñzer ve ol yivüñ 4āḫirinde iki delükden çıḳar her biri
bir delükden ol arada 5üçünci ve yedinci ciftden bir ḳac siñir vardur bile birikürler • 6bes
bu cümlenüñ baᶜżısı dirsekdeki yaṣṣı sacanaḳlara varur • 7ve bir büyük budaġı boyun içinden geçer ve andan bir ḳac siñir 8budaḳlanur ve boġurtlaġa maḫṣūṣ sacanaḳlara varur ve
anlara 9yayılur • ve baḳiyyesi gögüse iner ve gögüsde bir ḳac bölük olur • 10bir bölügi
yuḳaruya döner ve boġurtlaḳ sacanaḳlarına varur 11ve bunlar aᶜṣāb-i rāciᶜat iki fevḳdirler
yaᶜnī yuḳaruya [131a] 1döner siñirler • ve bir bölügi öykene ve yürege ve ḫulḳūma ve
gögüsüñ 2iç yüzindeki ḥicāba yaᶜnī perdeye yayılur • andan maᶜide aġzına 3varan siñir bir
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siñirdür hemān ve bir olmaḳdan murād budur 4tā ki ḳalan siñirlerden buñuñ ḥissi artuḳ ola
• ve ammā 5iki bögrege dönen siñir murdar ilikden çıḳmış siñirlere 6ḳarışur • ve yedinci
ciftüñ eks̠ erī diledügi sacanaḳlara 7yayılur • ve ammā ol ḳısm ki nuḫāᶜdan biter yigirmi
ciftdür • 8sekiz cifti boyun boġunlarından biter • ve on iki cift 9gögüse ḳarışur oñurġa
boġunlarından biter • ve beş cifti 10bil baġlarından biter • imdī bu siñirler daḫı murdar
ilikden 11ṭaşıraña heyᵓetile çıḳar beyān idelüm • Ebūḳırāṭ eydür [131b] • 1bilgil ki her
boġunuñ ḳavuşduġı yirde murdar ilikden bir cift 2siñir çıḳar biri saġdan yaña varur ve biri
ṣoldan yaña 3varur • ammā boyun boġunlarından çıḳan sekiz ciftüñ birisi 4boyunuñ üstün
boġunında bir delük vardur andan çıḳar 5ve başdaġi sacanaḳlarda müteferriḳ olur hemān •
zīrā ol 6delük ṭar olmaġın bu cift kiçerek olur • ikinci cift evvelki 7boġunuñ ara yirinde boş
yir vardur andan çıḳar ve baş derisine 8ulaşur ve aña lems ḥissin virür • andan iki gözdeki
9
ve iki yañaḳdaġi sacanaḳlara varur tā ki bu sacanaḳlara hem ḥiss ve hem 10ḥareket virür •
ve üçünci cift ikinci boġunıla ücüñci boġun 11arasından çıḳar ve iki ḳısm olur ve ol oldur
kim baş [132a] 1derisine ḥiss virür ve boyun ardındaġı sacanaḳlara hem ḥiss 2ve hem
ḥareket virür ve bir ḳısm ḳulaḳlar çevresindeki sacanaḳlarda 3yayılur • ve dördünci cift
ücüñci boġunıla dördünci boġun 4arasından çıḳar ve boyun içindeki ve baş içindeki ve bil
5
üstündeki sacanaḳlara hem ḥiss ve hem ḥareket virür • ve beşinci 6cift dördünci boġunıla
beşinci boġun arasında biter ve iki ḳısm 7olur biri büyük ve biri kiçi • kiçisi yukarudan
yaña meyl ider 8ve dirsege degin varur • büyügi daḫı iki ḳısm olur • bir ḳısm 9bil
boġunlarınuñ üstündeki yaṣṣı sacanaḳlara varur ve andan 10başuñ ve boyunuñ ic yüzüñdeki
sacanaḳlara degin ulaşur • ve bir 11ḳısmı bilden çıḳan altıncı ciftüñ baᶜżı eczasıyla ḳaruşur
[132b] 1ve döner tā gögüsüñ ic yüzindeki ḥicāb ortasına degin • 2ve daḫı altıncı cift beşinci boġunıla altıncı boġun ortasında 3biter • ve daḫı yedinci cift altıncı boġunıla yedinci
boġun ortasında 4biter • ve daḫı sekizinci cift yedinci boġunuñ altından biter • ve 5bu
siñirler dükeli biri biriyle ṭolaşur • bilden çıḳan siñir 6lerden bir budaḳ döner ve bu ṭolaşuḳ
siñirlere ḳavuşur • 7andan ṣoñra bu cümle siñirler kim vardur döner tā ki 8süñük dibine
degin ve ḳola ve bilege ve elüñ ucuña degin 9varur • ve ammā ol siñirler kim küz
karşusındaġı oñurġa 10boġunlarından çıḳar on iki ciftdür • evvel cift arḳanuñ 11evvelki
boġunıyla ikinci boġun ortasından çıḳar • ve bu ciftüñ [133a] 1baᶜżısı eyegü arasındadur
sacanaḳlara ve baᶜżısı bil sacanaḳları 2dibinde yayılur • ve baᶜżısı yuḳaruya döner ve ele
degin varur • 3ve ikinci cift ikinci boġunıla üçünci boġun ortasından biter • 4ve baᶜżısı
ḳarunuñ ve ḳoluñ derisinde yayılur ve ikisine 5daḫı ḥiss virür • ve bākīsi iki ḳısm olur • biri
birez ilerü 6varur eyegüler ortasındaġı sacanaḳlarda ve göz üstündeki 7yumşak sacanaḳlara
yayılur •ve bir ḳısm bilüñ ve omuzuñ sacanaḳlarında 8yayılur • ve ḳalan on ciftüñ hükmi
yine buncılayındur 9yaᶜnī ol iki cift yayılduġı gibi ol aᶜżāda anlar daḫı 10eyle yayılur •
ammā bil boġunlarından çıḳan beş ciftüñ iki ḥāli 11var biri ᶜām ve biri ḫāṣ • ammā ol ḥāl
kim ᶜāmdur oldur kim [133b] 1bu beş ciftden bir ḳac budaḳ bulınur ve ortadan yaña ve
bilüñ 2cemīᵓī sacanaḳlarına degin yayılur ve öñdin yaña ḳarın üstündeki 3sacanaḳlarda ve
iki yan başındaġı sacanaḳlarda yayılur • ammā 4ol ḥāl kim ḫāṣdur oldur kim aşaġaġı iki
boġundan iki 5büyük siñir biter ve ikisi daḫı iki baldıra degin varur 6ve anda bu iki cifte iki
kiçirek siñir ḳarışur • bu iki kiçirek 7siñirüñ birisi bilüñ üçünci büyük boġunınuñ delügin-
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den 8biter ve birisi sekirdenüñ evvelki delüginden biter • bes bu siñirler 9ṭaġılduġı ḥālde bir
ḳısm yan başınuñ bendükşesini ḥareket 10itdüren sacanaḳlarda yayılur ve bir ḳısm baldıra
degin iner •11ammā sekirdenden çıḳan dört cift siñirüñ bir cift [134a] 1ol baldıra varan
siñirlerle bile ḳarışur ve baldıra 2degin varur • ve üc cift maḳᶜaddaġı yaᶜnī ṣofradaġı
3
sacanaḳlara ve ẕekerdeki ve mes̠ ānedeki ol yire maḫṣūṣ 4sacanaḳlara yayılur • faṣl •
5
üçünci faṣl ḥareketsüz ṭamarlar şerḥindedür • Cālīnūs ve Ebū 6cAlī Sīnādan naḳldür ki
eydür • kebidden yaᶜnī ḳavuḳdan ṭamar 7ḳopar yiri muḳaᶜar-ı kebidden yaᶜnī çaḳ çuḳur
yirinden ibtidā 8ider • ve bu ṭamaruñ adı ecvefdür • zīrā bedenüñ ṭamarlarından 9bunuñ
tecvīfi büyükdür• ve ammā ol ṭamar kim aña bāb dirler 10baġır içinde bulunur • ve andan
beş ṭamar budaḳlanur • beşi daḫı baġıruñ 11beş ucına degin ulaşur • andan ṣoñra ol beş
ṭamardan [134b] 1muḥtelif budaḳlar bulunur ve bu budaḳlardan sekiz degirmi ṭamar 2
meᶜāᵓ-i is̠ nā ᶜaşeriyyeden yaña egilür • ve bu sekiz ṭamardan kiçirek 3iki ṭamar ayrılur • biri
emᶜāᵓ-i is̠ nā ᶜaşeriyyeye ol bir baġarsuḳdur 4kim uzuñluġı on iki barmaḳdur ve biri
maᶜidenüñ ol yanına 5ulaşur kim bevvābuñ öñidür • ve altı büyük ṭamaruñ birisi maᶜidenüñ
6
saġ yanına ulaşur • ve ikincisi ṭalaḳdan yaña yönelür ve 7ṭalaḳa ulaşmadın andan bir büyük budaḳ ayrılur ve maᶜidenüñ 8ṣol yanına ulaşur ve bir budaġı talaġuñ çuḳurına ulaşur
9
ve ol aracuḳda bulunur • bir cüzvi ṭalaġuñ başına degin varur 10ve bir cüzvi ṭalaġuñ
ucundaġı cüzvlere •ve üçüñcüsi meᶜā 11ortasındaġı ṭamarlaruñ büyük cüzvlerine ulaşur • ve
dördünci [135a] 1maḳᶜaduñ küz yerine ve ḳarınuñ ic perdesine degin ulaşur • 2ve beşinci
ḳolon dedükleri baġarsuġuñ çevresindeki ṭamarlaruñ 3yollarında bulunur ve daḫı çok
ṭamarlar içinde bulunur tā ki meᶜāᵓ-i 4ṣāyimeye degin varur • ve bu ṭamarlar cemīᶜī meᶜāᵓ-i
daḳīḳ ve meᶜāᵓ-i 5ḳolon icinde bulunur bāb ṭamarından bulunur • ammā ki ecvef didükleri
6
ṭamardan bulunan ṭamarlaruñ keyfiyyeti budur kim kebidden çoḳ 7ṭamarlar bulunur ve bu
ṭamarlar ol kebidüñ küzce yerinden yayılur 8ve kebidden az ṭaşıra varıcaḳ iki ḳısm olur •
biri 9ince ve biri yoġun • ve ol ḳısm kim yoġundur bedenüñ 10aşaġasına degin varur tā ki
bedenüñ aşaġa aᶜżāsın ṣuvara • 11ve ol ḳısm kim incedür bedenüñ yuḳarusına degin varur
tā kim [135b] 1üstün ṣuvara • ve ammā ol ḳısm kim yuḳarudan yaña meyl ider 2baġır üstündeki perdeye degin varur ve aña ulaşur • ve ol 3arada andan iki ṭamar buluñur ve perdede
yaluñuz tā ki aña ġıdā 4vire ve ḥicābdan geçüre • bes andan incecük ṭamarlar bulunur ve
5
gögüsdeki bulunur perdeye ve yürek ḳabına ulaşur • andan ṣoñra 6tūs̠ e didükleri yerde
yayılur • ve andan bir büyücek budaḳ 7yürek ḳulaġına degin varur ve üc ḳısm olur • bir
büyük ḳısm 8yüregüñ saġ tecvīfine varur • ve bir ḳısm yüregi ṭaşıradan 9çevirür ve içinde
yayılur • ve üçünci ḳısm gögüsüñ aşaġasına 10degin ulaşur ve andaġı cismlere ġıdā virür ve
gögüsden terḳovaya 11yaᶜnī köprücege degin ṭoġru varur • ve ol arada bir yol vardur [136a]
1
ol yolda budaḳ budaḳ olur ve terḳovaya yakın olan cismleri 2iki cānibden ṣuvarur • ve bir
ḳac budaḳ andan ṭaşıraya çıḳar 3tā ki ol içerüdeki aᶜżāya ḳarşu sacanaḳları daḫı ṣuvara • 4ve
ḳoltuġa ḳarşu varıcaḳ andan bir ulu budaḳ ṭaşraya 5çıḳar ve iki ḳısm olur • biri ḳoltuḳ altından ṣaġdan 6yaña ṣaġ ele varur • ve biri yine ḳoltuḳ altından ṣoldan 7yaña ṣol ele varur
ve bāsalīḳ ṭamarları budur • 8ve terḳovanuñ orta yerine ḳarşu varıcaḳ iki ḳısm olur • 9biri
ṣaġdan yaña ve biri ṣoldan yaña varur • ve her biri yine 10iki ḳısm olur • biri omuz ortasına
çıḳar ve ḳoluñ ṭaşıra 11yanından iner tā ele degin ve bu ṭamara kīfāl dirler • ve bir ḳısm
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[136b] 1daḫı her cānibden iki ḳısm olur • biri boyun içinden biter 2ve dik yuḳaruya varur ve
ḳafa içine girür tā ki ḳafa içindeki 3beyni ve yirleri ṣuvara ve boyundan beyniye gider •
andan bir 4ḳac uşacuḳ ṭamarlar ayrılur tā ki boyunuñ ic yüzindeki 5aᶜżāyı ṣuvara ve buña
vedec-i ġāyır dirler • ve ḳalanı 6boyunuñ ṭaşıra yüzinden dik yuḳaruya varur ve bir ḳac
7
ḳısm olur • baᶜżısı boyunda ve başda yayılur • ve baᶜżısı yüzde 8ve gözde ve burunda yayılur tā ki bu aᶜżāları ṣuvara ve buña 9vedec-i ẓāhir dirler • ve bilgil ki omuz üstinden gelen
ṭamardan 10bir ḳac ṭamar ayrılur tā ki ᶜaḍuduñ ṭaşıra yüzin ṣuvara • 11ve ḳoltuḳlardan yaña
olan ṭamardan daḫı bir ḳac uşacuḳ [137a] 1ṭamar ayrılur tā ᶜaḍuduñ ic yüzin ṣuvara ve dirsek 2ḳatında her birisinüñ uşacuḳ ṭamarları bir arada derilür • 3ve biri kürek ve ḳoltuḳdan
yaña gelen ṭamardan bir ḳısm ayrılur • 4ve omuz üstinden gelen ṭamaruñ bir ḳısmı ḳoluñ
ṭaşıra 5yüzinden uzanur ve üstün ḳoluñ üstine çıḳar ve buña 6ḥablü’ẕ-ẕirāᶜ dirler • ammā
ḳoltuḳdan yaña gelen ṭamaruñ 7bir ḳısmı ol daḫı bir ḳac budaḳlar olur ve ḳoluñ ic yüzinde
8
yayılur çubuġuñ aşaġa ucuña degin • ve bu ḳısmdan bir ṭamar 9ayrılur ve bu ol ṭamardur
kim aşaġa sırca barmaġıyla yanındaġı 10barmaḳ arasında ayanuñ ṭaşıra yüzünde ve bu
ṭamara useylim 11dirler • ve ammā ecvefüñ ol ḳısm kim bedenüñ aşaġa aᶜżāsını [137b]
1
ṣuvarur ol daḫı arḳanuñ boġunları üstinde çıḳar ve 2aşaġadan yaña meyl ider ve ol emirde
andan bir ḳac budaḳ 3ayrılur ve iki bögrek ṣaruḳlarına ve perdelerine ve aña yaḳın 4cismlere degin varur ve bu cismleri ṣuvarur • andan ṣoñra 5budaḳ daḫı ayrılur andan ve iki
bögrek tecvīflerine ve perdelerine 6degin varur • andan ṣoñra her bir boġun ḳatında iki
budaḳ ayrılur • 7biri saġdan yaña ve biri ṣoldan yaña varur tā ol yire yaḳın 8aᶜżāyı ṣuvara
içerüden raḥm ve mes̠ āne gibi ve ṭaşıradan 9yaña ḳarın perdeleri ve iki bögrek gibi • şuña
degin kim 10boġunlaruñ āḫirine varınca daḫı iki ḳısm olur • bir ḳısm saġ 11ayaġa degin ve
bir ḳısm ṣol ayaġa degin varur • ve her birinden [138a] 1budaḳlar ayrılur • ve bu budaḳlaruñ
baᶜżısı bögürüñ deriñ 2yirlerine degin biter tā ki bögürüñ deriñ yerindeki sacanaḳları
ṣuvarur • 3ve andan deriñe āḫirine degin varur ve daḫı üc ḳısm olur • 4biri baldıruñ içerüki
ve ṭaşıraġı sacanaḳları ṣuvarur • ve bir 5ḳısm baldıruñ yüzinde biter şuña degin yürür kim
ic ṭopuḳ 6ḳatında āşikāre olur ve buña ṣāfīn dirler • ve bir ḳısm 7ṭaşra yüzinde biter ve şuña
degin yürür kim ṭaşıra ṭopuḳ ḳatında 8āşikāre olur ve buña ᶜırku’n-nisā dirler • ve bu iki
ṭamar 9ayaḳ yüzinde kim yayılur • ᶜırku’n-nisānuñ budaḳları sırca 10barmaḳ ḳatında olur •
ve ṣāfīnüñ budaḳları baş barmaġıla 11yanındaġı barmaḳ arasında olur • faṣl [138b] • 1dördünci faṣl şerāyinde yaᶜnī müteḥarrik ṭamarlardadur • Ebūḳırāṭ 2eydür • bilgil ki
müteḥarrik ṭamarlaruñ ibtidāsı yüregüñ ṣol 3tecvīfindendür ve bunlar iki ṭamardur • biri
kiçi ve biri ṭabġadur • 4ve buña şiryān-ı verīdī dirler ve bu ṭamar evvel emirde öykende
5
yayılur • ve bir büyügi vardur adı ebherdür ve yürekden çıḳduġı 6ḥāletde andan iki budaḳ
ayrılur ve yüregüñ cirmin çevürür • 7ve büyügi yüregüñ cemīᶜ eczāsına yayılur • ve kiçisi
yüregüñ saġ 8tecvīfinüñ baᶜżı eczāsında yayılur • ve ebherüñ baḳıyyesi daḫı iki 9ḳısm olur
• biri büyük ve biri kiçi yuḳarudan yaña varur zīrā 10yürekden yuḳaru az aᶜżā vardur • ve
yuḳarudan yaña varan 11ebherüñ bir ḳısmı daḫı iki ḳısm olur • yine biri büyük ve biri
[139a] 1kiçi • ve büyügi şāh ṭamardan yaña yuḳaruya varur daḫı gögüsüñ 2ṣol yanından
varub geçer saġ yanına degin • bes ol aradaġı 3geñşek ete baġlışacaḳ üc ḳısm olur • ikisi
ġāyet 4ulu ṭamarlardur ve ḥareketleri yavlaḳ ḳatıdur • ve bu iki ṭamar 5evdāc-ı ġāyıranuñ

454

AHMET ACIDUMAN - BERNA ARDA

yanına varur biri saġdan yaña ve biri 6ṣoldan yaña ve bu iki ṭamara ᶜırkānü’s-sübāt dirler •
ve evdāc-ı 7ġāyıra ne ṭarīḳa bilinürse bunlar daḫı ancılayın bilinür • ve ikisinden 8bile ne
ḳalursa ḳafanuñ içine girür til til olur ve biri 9birine ṭolaşub aġ gibi olur ve beyni altında
döşenür • andan 10ṣoñra yine birikür ve iki müteḥarrik ṭamar olur ve beyni içine girür •
11
ammā üçünci ḳısm ol daḫı döşde ve eyegülerde kim boġun [139b] 1üstündedür ve bunuñ
boġunlarında ve köprüceklerde ve ellerde 2yayılur • ammā bu teşrīḫ itdügümüzden yuḳaru
giden ṭamaruñ 3bir ḳısmı kim kiçidür ol daḫı ṣol ḳoltuḳdan yaña varub geçer 4ve ṣol yaña
bulunur • ve ol ulu ṭamaruñ üçünci ḳısmı 5döşde ve gögüsde üstün eyegülerinde ve boyunuñ
altı boġunında 6kim üstindür ve iki omuzda ve iki elde nice yayılursa bu daḫı 7ancılayın
yayılur • ve ammā ebherüñ bir ḳısmı yürekden aşaġaya degin 8iner • ol daḫı beşinci
boġunda müstaḳırr olduġı ḥāletde 9bilüñ üstünde uzanur tā sekirdene degin ve gögüsden
geçerken 10andan bir kiçirek ṭamar ayrılur ve öyken olduġı yirde bulunur 11ve āḫiri
boġartlaġa degin irişür • ṣoñra her bir boġun ḳatında [140a] 1bir ḳac budaḳ ayrılur ol yere
degin varur kim eyegüler ile 2murdar iligüñ aralıġıdur • ve gögüsden geçincek evvel emirde 3andan iki ṭamar ayrılur ve ikisi daḫı gögüs perdesine geçer • 4andan ṣoñra andan bir
ṭamar maᶜidede ve baġırda ve ṭalaḳda 5bulunur • ve bundan ṣoñra bir ṭamar daḫı ayrılur ve
ḳolon adlu 6baġarṣuġuñ çevresindeki ṭamarlaruñ bögrege degin varur 7tā ki iki bögrek
ḳanuñ ṣuyın cezb ide ol ṭamarlardan • ve 8bundan ṣoñra yine andan bir ḳac ṭamarlar ayrılur
ve bu 9ayrılan ṭamarlar meᶜāᵓ-i müstakīmüñ yaᶜnī ṭoġru baġarsuġuñ 10çevresindeki
ṭamarlaruñ evvelki cüzvelerine ulaşur • ve bundan 11ṣoñra yine andan çoḳça ṭamarlar
ṭamarlar ayrılur ve her [140b] 1bir boġunda bu uşaḳ ṭamarlardan bir cift girür ve murdar
ilige 2degin varur • ve baᶜżısı iki ḫāyeye degin varur • bes bu uşaḳ 3ṭamarlaruñ baḳıyyesi
boġunlaruñ āhirine degin varıcaḳ iki 4ḳısm olur • biri sekirden süñüginüñ üstinden ṣaġ
buddan 5yaña ve biri ṣol buddan yaña geçer ve buda irişmedin her 6birinden bir müteḥarrik
ṭamar ayrılur • ve ikisi daḫı ḳavuḳ yanından 7uzanur tā ki göbege degin ve bu genc
oġlancuḳlarda olur • 8ve ammā büyük kişilerde göbege degin uzanan ṭamaruñ bir cüzvi
9
ḳurur ve ol iki cüzvi ki ḳavuḳdan yaña uzanur 10bāḳī ḳalur • ve anlardan bir ḳac müteḥarriḳ
ṭamar ayrılur ve 11sekirden süñükünüñ üstündeki sacanaḳlarda bulunur • ve andan [141a]
1
geçüb budda ve baldırda ve ayaḳda biter ve budaḳ budaḳ olub 2andaġı deprenmez
ṭamarlara ḳarışur • faṣl • 3beşinci faṣl ᶜaḍalātda yaᶜnī sacanaḳ etleri teşrīḥindedür
•4Cālīnūs eydür • bilgil ki sacanaḳlaruñ terkībi hem etden ve hem 5siñirdendür • ve bunlar
irādī ḥareketlerüñ āletidür • ve bunlaruñ 6yirleri muḫtelif olmaġın şekilleri aşaġaġı ucuna
degin 7çoḳ et olur • ve līkin aşaġa ucından bir cism biter kim 8aña veter dirler yaᶜnī kiriş •
ve ol kirişüñ bir ucı uzanur 9ve kendüyile müteḥarrik olan bendükşeye ulaşur • bes ol
ᶜużvuñ 10ḥareketi ol kirişleyin olur ve sacanaḳdan yaña çekilür tā kim 11ol ᶜużv ḥareket ide
ve sacanaḳdan yaña egile • ve bilgil kim [141b] 1ol ᶜużvı ḥareket itdiren sacanaḳ olur • ve
her ᶜużvuñ 2sacanaġında bir yoġun kiriş olur ya bir ḳac kiriş olur • 3ve ol kirişlerüñ ucları
ol ulu ᶜużva ulaşubdurur 4tā anuñ ḥareketi asān ola • ve şāyed ki bir ulu ᶜużvı 5deprenmek
içün bir ḳac sacanaḳ bile yaradıla tā ol ᶜużvı 6depredibileler • ve sacanaḳ var kim kirişi
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yoḳdur ve hem kiçi89 ve laṭīf 7sacanaḳdur zīrā depretdügi ᶜużv hem kiçirek ve hem laṭīfdür
üstün ḳapaḳlar sacanaġı gibi • ve ᶜużvlar vardur kim anuñ ḥareketi 9ol sacanaḳlarıla olur •
imdī eger ol ᶜużvuñ ḥareketi 10muḫtelif cihetlerden yaña olursa bes ol sacanaḳlaruñ yirleri
11
daḫı muḫtelif olur tā ki ḥareket vaḳtinde muḫtelif sacanaḳlaruñ [142a] 1birisi ol ᶜużvı
kendüden yaña çekerse aña muḫtelif olan 2sacanaġuñ fiᶜli bāṭıl olur • yoḳ eger ikisi bile
çekerse 3ol ᶜużv ṭoġrudur ne ol yaña ve ne bu yaña egilür şöyle ki 4ḳoluñ ic yüzinde olan
sacanaḳlar eli çekicek el ardından 5yaña egilür • yoḳ eger ḳoluñ ṭaşıra yüzindeki sacanaḳlar
6
daḫı bile çekerse el ṭoġru durur ne ol yaña ve ne bu yaña 7egilür • ve bilgil ki bedende irādī
ḥareketlü ᶜużvlar 8bulardur • elin derisi ve iki göz ve iki ḳulaḳ ve burun ucı 9ve iki dudaḳ
ve dil ve boġurtlaḳ ve çeñe ve baş ve boyun ve 10omuz ve ᶜaḍūd ve bendükşeyi ḳolla bile
ve ḳoluñ bendükşesi 11bilek birle bile ve barmaḳlar ve bendükşeleri ve boġazdaġı [142b]
1
ᶜużvlar ve nefs ᶜużvları ve ḳavuḳ daḫı kim bevl dutar 2ve maḳᶜad daḫı kim s̠ ifl dutar ve
çıḳmaġa ḳomaz ve ḳarın ve ayaḳ 3bendükşesi ve baldır ve ayaḳ ve daḫı ayaḳ barmaḳları •
ve bu ḥareket 4lerüñ her birisine sacanaḳlar vardur kim şekilde ve vażᶜıda 5aña muvāfıḳdur
• ve bilgil kim cemīᶜī sacanaḳlarda kim 6vardur dükeli beş yüz yigirmi ṭoḳuz sacanaḳdur •
iki gözde 7yigirmi dört her birinde on ikişer • ve aşaġa çeñede on iki • 8ve yüzde ṭoḳuz
ikisi yüzüñ iki ucında ḥareket 9itdürür ve ikisi aşaġa dudaġı ve birisi alın derisini 10ḥareket
itdürür • ve başda ve boyunda yigirmi üc • ve dilde 11ṭoḳuz ve iki omuzda on dört her birinde yedişer • ve iki [143a] 1ᶜaḍudda yigirmi altı her birinde on üçer • ve her ḳolda 2on
ṭoḳuz • ve gögüsde yüz ṭoḳuz • ve bilde ḳırḳ sekiz • 3ve döşde ḳasuġa degin sekiz • ve iki
ḫayede dört • ve ḳavuḳda 4bir • ve ẕekerde dört • ve maḳᶜadda dört •ve her budda üçer • 5ve
her baldırda on iki • ve ayaḳda elli altı • ve iki ayaḳ barmaḳlarında 6yigirmi iki sacanaḳdur
• ve bilgil ki sacanaḳ vardur kim üc 7sacanaḳdan ve sacanaḳ vardur kim dört sacanaḳdan
terkīb olubdur • 8ve artuḳ ve eksük daḫı olur • ve anuñ teşrīḥi bu muḫtaṣarda mümkin
9
degüldür • faṣl • 10altıncı faṣılda deri teşrīḥin bildürür • Ebūḳırāṭ buyurur ki 11deri aᶜżayı
müteşābihedendür • ve aᶜżayı ṭaşıradan [143b] 1ḳaplayubdur zīrā aᶜżānuñ libāsıdur • ve
derinüñ ṭaşıra 2yüzine deri ve içerüsine ademe dirler • içerüsinden 3ṭaşırası ḳatı olur • ve
ᶜale-l-ıṭlāḳ adı cildür yaᶜnī 4deridür • ve deride beş vech beyān idelüm • biri aya derisinde
5
zīrā altındaġı kirişlerile ulaşuḳdur ve anuñçün kim 6ulaşuḳdur ḥiss ve ḥareket ola ve yerinden deprenmeye • 7ve ikincisi alın derisinde zīrā altında sacanaḳlar döşenmişdür 8ve
alın derisi ol sacanaḳlaruñ ṭaşıra yüzidür ve vażᶜı 9bu resmile olduġından murād budur ki
irādetile müteḥarrik oluna • 10ve üçüncüsi göz ḳapaġınuñ üstündeki deridür zīrā altındaġı
11
bile yapışubdur tā ki göz açılmaġı āsān ola • ve daḫı [144a] 1dördüncüsi kim iki dudaḳ
derisinde kim ol aradaġı sacanaḳlarıla 2niçe yapışubdur ve bunuñ daḫı vażᶜı bu resmile
olmaḳdan murād budur kim 3iki dudaġuñ ḥareketi iḫtiyārıla ola yāḫod ol sacanaḳlar 4digrek ve ḳāyim ola • ve ammā derinüñ beşinci ṣıfatı iki yañaḳ 5derisidür kim iki göze yaḳındur
ve bu derinüñ sacanaḳlardan 6nesne döşenmişdür bile kim altında bir ġışā vardur kim
8
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süñük 7üstünde döşenmişdür • ve līkin ceẕb ḳuvvetiyle degildür belki 8yumşaḳlıġa meyl
ider • ve bu derinüñ aşaġa uçı çeñenüñ derisine 9ulaşuḳdur • pes bu irādi ḥareketile
müteḥarrik olur • ve līkin kendü 10kendüye ḥareket itmez • bes anuñiçün cemīᶜī bedenüñ
derisine 11muḫālefet ider • līkin cevherde degildür • ve bu deri alın derisiyle [144b]
1
ḥareketleri anuñiçün irādī oldı kim gözi açmaḳda ve yummaḳda 2ikisi bile yardımlaşa
vᵓallahü aᶜlem • fasl • 3yedinci faṣılda aᶜżāyı mürekkebe teşrīḥindedür • Cālīnūs ve Ebū
4c
Alī Sīnā buyruḳlarıdur • imdī evvel dimāġ ve iki gözi 5ve ḳulaġı ve dili beyān idelüm •
bilgil kim dimāġ bir cismdür 6kim anuñ terkībi bir cevherdendür kim yumşaḳ ve hem
ḳabadur ve levni 7aḳdur • ol cevherüñ terkībi beş nesnedendür • biri beyni ve biri 8şerāyin
ve biri avirde ve biri ümmü’d-dimāġ yaᶜnī ol perde kim 9depe sünükünün90 ic yüzindedür
• ammā dimāġuñ şekli 10müs̠ elles̠ dür • ṣac ayaġuñ üc ayaġına beñzer • iki bucaġı 11yumşaḳ
ve bir bucaġı ḳatıdur • ve ammā ol iki bucaḳ kim yumşaḳdur [145a] 1başuñ alnından
yañadur ve aña muḳaddemi’d-dimāġ dirler • ve ol 2bir bucaḳ kim ḳatıdur başuñ ardından
yañadur ve ana muᵓaḫḫar-ı dimāġ 3dirler • ve bilgil kim cemīᶜī aᶜżānuñ ḥissi ve ḥareketi
dimāġıla 4temām olur • zīrā ki yumşaḳ siñirüñ ibtidāsı yumşaḳ 5beynidendür ve ḥissi anuñ
vāsıṭayıla olur • ve ḳatı siñirüñ 6ibtidāsı ḳatı beynidendür ve ḥareketi anuñ vāsıṭayıla olur
• 7ve ammā iki göz her birinüñ terkībi yedi ṭabaḳadandur • üçi ruṭūbetden 8dür • evvel
ṭabaḳası ol etdür kim göz aḳın çevirür ve aña 9mültaḥime dirler • ve ikinci ṭabaḳası ol
ṣarudur kim gözüñ aġını 10ve ḳarasını bürümüşdür ve aña ḳarāniyye dirler • ve üçünci
11
ṭabaḳası gözüñ ḳarasıdur aña ᶜinebiyye dirler ve bu ṭabaḳa [145b] 1ḳara ve gök ve elā daḫı
olur • ve bu ṭabaḳanuñ ardında bir ruṭūbet 2vardur kim ġāyetde ṣāfīdür ve aña ruṭūbet-i
beyżiyye dirler 3zīrā yumurda aġına beñzer • ve dördünci ṭabaḳasına ᶜankebūtiyye 4dirler
zīrā örümcek evine beñzer ve bu ṭabaḳa ruṭūbet-i 5beyżiyyenüñ ardındadur • ve bir ruṭūbet
daḫı vardur bu 6ṭabaḳanuñ ardında kim hem ṣāfī ve hem nūrludur ve aña 7ruṭūbet-i celīdiyye
dirler zīrā buza beñzer • ve bundan ṣoñra 8bir ruṭūbet daḫı vardur kim aña ruṭūbet-i
zücāciyye dirler 9zīrā erimiş sırçaya beñzer • beşinci ṭabaḳaya şebekiye dirler 10çoḳ
ṭamarlar ḳarışur ᶜaṣab-ı mücevvefe andan ṣoñra birbirine dolaşur 11balıḳ aġı gibi döşenüb
bir ṭabaḳa olur • ve zevācīl meydunuñ [146a] 1ortasında işbu ṭarīḳile altıncı ṭabaḳasına
meşīmiyye dirler zīrā 2ṭoġmış oġlan yüzindeki nıḳāya beñzer • ve yedinci ṭabaḳasına
3
ṣalībe dirler ve bu ṭabaḳa gözüñ süñükine ḳarışur • ammā 4ḳulaḳ terkībi hem etden ve hem
kemürdekdendür • ve menfaᶜati budur kim 5āvāzeᵓi ḳabūl ider ve cemc idüb ḳuvve-i
sāmiᶜaya irişdürür • 6ve ammā dil bir cismdür kim beş nesneden terkīb olubdur • etden 7ve
müteḥarrik ve ġayrī müteḥarrik ṭamarlardan ve ḥassās siñirlerden 8ve ġışādan kim
boġurtlaḳ yanındaġı ḳızıl üñük perdesiyle 9ulaşuḳdur kim aña merī dirler • ve dilüñ
menfaᶜati budur kim 10çiynenmiş ṭaᶜāmı aġızda çevürür ve yudmaġa yardım ider • 11faṣl •
sekizinci faṣl [146b] 1gögüs perdesin ve maᶜide ve baġarsuḳları bildürür • Ebūḳırāṭ
2
sözlerince • bilgil ki gögüs perdesi ki vardur aña ḥicāb-ı ṣadrī 3dirler • etden ve müteḥarrik
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siñirden terkīb olupdur • ve menfaᶜati 4oldur kim gögüsüñ inḳıbāżı daḫı inbisāṭı anuñıla
olur • 5ve ammā maᶜide bir degirmi cismdür • etden ve siñirden ve müteḥarrik 6ve ġayrī
müteḥarrik ṭamarlardan terkīb olubdur • ve maᶜide üc 7cüzvdür biri merī ve biri maᶜidenüñ
āb-ḫurıdur ve biri maᶜidenüñ 8çuḳurıdur ki muḳaṣṣeᵓl-maᶜide dirler • ammā merī uzun etdür 9boġurtlaḳ yanında ve bunuñ ibtidāsı aġız dibindendür ve inhitāsı boġaz 10süñüklerinüñ
bendükşelerine degindür • ammā maᶜidenüñ aġzı döş 11süñüklerinüñ ortasındandur ve cirmi siñirdendür ve eti [147a] 1yoḳdur tā kim ḥassāse ola ve aclıġ tīz ṭoya • ve ammā çuḳurı
2
etlüdür ve anuñ yiri göbegüñ üstin yanıdur • ve maᶜidenüñ 3menfaᶜati ṭaᶜāmı siñirmekdür
• ve baġarsuḳlar hem siñirsek 4ḥassās cismlerden ve hem ikişer ḳatdur ve terkībleri siñir
5
ve ic yaġı ve müteḥarrik ve ġayrī müteḥarrik ṭamarlardandur • ve saġışda 6altı baġarsuḳdur
• birine ṣāyim dirler • ve birine is̠ nā ᶜaşerī 7dirler zīrā uzunluġı on iki barmaḳdur • birine
diḳān yaᶜnī 8ince dirler • ve birine aᶜver yaᶜnī gözsüz • ve birine ḳolon • ve birine 9müstavī
yaᶜnī ṭoġru dirler • ve baġarsuḳlar menfaᶜati s̠ ifl defc 10itmekdür • fasl • ṭokuzuncı 11fasl
öykeni ve yüregi bildürür • Ebū cAlī Sīnā ḳavlince • şöyle [147b] 1buyurur ki öyken bir
cismdür terkībi bir etdendür ki gül rengine 2beñzer ve hem boġurtlaḳ kemürdeklerinden ve
hem müteḥarrik ṭamar 3lardandur • ve öykenüñ ḥissi yoḳdur ve līkin perdesinüñ az ḥissi
4
vardur • ve menfaᶜati yürekde göyünmiş tütüne beñzer buḫārları 5ṭaşıraya çıḳarur ve
ṭaşıradan yürege ṣovuḳ yel getürür 6tā yürekdeki ḥararet-i ġarīziyye iᶜtidāl bula ve ol göyünmiş 7buḫārlardan beden helāk olmaya • ve ammā yürek bir cismdür ki 8şekilde çam
ḳozaġına beñzer •ve maḥalli gögüsüñ orta yeridür 9ve başı ṣol emcek altındadur • ve levni
enār dānesi gibidür • 10ve terkībi ve yaġ ve ġışāy-ı ṣulb yaᶜnī ḳabı perdedendür • ve
ḥarāret-i 11ġarīziyyenüñ menbaᶜıdur • ve iki tecvīf vardur biri ṣaġdan [148a] 1ve biri ṣoldan
yaña • ammā ol tecvīf kim ṣaġdan yañadur 2içi çoḳ ḳanıla ṭoludur ve içinde azacuḳ rūḥ dahī
vardur 3bile ve bu tecvīfden öykene yollar vardur tā ki öykene ol 4yollardan yürek ḳanından
ġıdā vara ve öykenden yürege yel geçe • 5ve ammā ol tecvīf kim ṣoldan yañadur çoḳ rūḥıla
ṭoludur 6ve içünde azacuḳ ḳanı daḫı vardur bile ve cemīᶜī şerāyin bir 7tecvīfden biter • faṣl
• 8onuncı faṣl baġır ve öd ve ṭalaḳ teşrīḥlerindedür • Ebūḳırāṭ 9şöyle buyurur ki baġır bir
cismdür etden müteḥarrik ve ġayri müteḥarrik 10ṭamarlardan terkīb olubdur • ve kendü
ẕātından ḥissi yoḳdur līkin 11perdesinde kim aña baġır eti dirler ḥissi yavlaḳ çoḳdur • ve
levni [148b] 1uyuşmış ḳana beñzer • ve maḥallī ṣaġ öykenüñ altındadur ve ardı 2eyegülere
yapışuḳdur ve yüzi maᶜideye ulaşıḳdur ve yuḳarusı 3gögüs perdesinüñ ortasındadur ve
aşaġası göbege degindür • 4ve menfaᶜati keylūsı ḳana döndermekdür tā ki cemīᶜī aᶜżā andan 5ġıdālana • ve ammā öd baġıra bitişükdür ve mirreᵓ-i ṣafrānuñ ḳabıdur • 6ve menfaᶜati
mirreᵓi ṣafrāyı ceẕb itmekdür • ve ammā ṭalaḳ bir 7cismdür dile beñzer ve kendü ẕātında
ḥissi yoḳdur 8līkin perdesinde yavlaḳ ḥissi çoḳdur • ve mevżici ṣol yan 9ve ardı ṣol eyegülerden yaña ve yüzi maᶜideden yañadur 10ve mirreᵓi sevdā [a]nuñ içindedür • ve menfaᶜati
sevdāyı baġırdan 11ceżb itmekdür • fasl [149a] • 1aᶜżāyı mürekkebenüñ baḳıyyesi
teşrīḥindedür yaᶜnī iki bögrek ve ḳavuḳ 2ve iki ḫāye ve ẕeker ve raḥmdür • ve Cālīnūs
buyurur ki bögrek 3didükleri etden mürekkebdür ve ḥissi yavlaḳ çoḳdur • ve maḥallī 4bilüñ
iç yüzindedür • ve menfaᶜati bevli baġıruñ küzce yerinden 5ceẕb idüb ḳavuġa degin defᶜ
itmekdür • ve ammā ḳavuḳ kim 6bir siñirsek cismdür • iki ḳatdur • müteḥarrik ve ġayrī
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müteḥarrik 7ṭamarlardan mürekkebdür • ve mevżiᶜi dübürile ḳasuḳ arasında 8dur • ve
menfaᶜati bevl cemᶜ idüb ṭaşıraya defc itmekdür • ve ammā [ḫāye]91 aḳ 9etden ve yaġından
ve müteḥarrik ve ġayrī müteḥarrik ṭamarlardan mürekkebdür • 10ve menfaᶜati meniyi bişürürb aġartmakdur • ve ammā ḳażīb yaᶜnī ẕeker 11bir cismdür etden müteḥarrik ve ġayrī
müteḥarrik ṭamarlardan ve siñirden [149b] ve sacanaḳlardan mürekkebdür ve ḥissi yavlaḳ
çoḳdur • ve menfaᶜati āşikāredür • ve ammā raḥm yaᶜnī fercüñ içi bir cismdür siñirden
mürekkebdür • ve mevżicī ḳasuġuñ ve ṭoġru baġarsuġuñ ve göbegüñ ortasındadur • ve bir
uzun nesne var kim ferce degin irişür ve dibinde iki ḫāye vardur • ve nefᶜī yüklülügi ḳabūl
itmekdür v’allahü aclem • 6insān bedeni aḥvālinden beş faṣl 7üzerine beyān idelüm •
şöyle ki ṣıḥḥatde ve marażdadur • 8bilgil kim ṣıḥḥat bir ḥāletdür kim bedeni insānuñ
anuñıla müstaḳīm 9olur • ve maraż bir ḥāletdür kim bedeni insānuñ anuñıla istiḳāmeden
10
üc ḳısmdur • birine sūᵓu’l-mizāc • ve birine marażü’t-terkīb • ve birine 11teferruḳu’l-ittiṣāl
dirler • ammā sūᵓu’l-mizāc oldur kim [150a] 1ya māddīdür ya sādedür • ve māddenüñ sebebi bir keyfiyyetlü ḫılṭ 2dur beden ol keyfiyyetile mütekeyyif olur şöyle kim bedende 3bir
ḥarāret ġālib ola ve anuñ sebebi ṣafrā ġālebesindendür 4ve sāde92 böyle degildür ve līkin
mes̠ lūcuñ yaᶜnī ḳar ṣovuġına 5doḳunmış kişinüñ burūdeti gibi • ve ammā marażi’t-terkīb
dört 6ḳısmdur • birine marażu’l-ḫilḳā • ve birine marażu’l-miḳdār • ve birine maraż 7ü’lᶜaded ve birine marażü’l-vażᶜ dirler • ammā marażü’l-ḫilḳa dört 8ḳısmdur • biri marażü’şşekildür ol oldur kim ṭoġru 9ᶜużvı egri ya egri ᶜużvı ṭoġrı ola • ve biri 10marażu’l-mecārīdür
ve ol oldur kim bir ᶜużvuñ bir ᶜużva yolı 11giñ ola ya giñ yolı dar ola • ve biri marażu’levᶜiyedür [150b] 1ve ol oldur kim ᶜużvuñ mevżiᶜi fāsid ola yaᶜnī yerinde olmaya • 2ve
ammā teferruḳu’l-ittiṣāl hem aᶜżāyı müfrede ve hem aᶜżāyı 3mürekkebde olur • evvelkīsi
süñük ṣınmaḳ ve ṭamar yarılmaḳ gibi 4ikincisi el ayaḳ kesilmek gibi • ve ammā marażuñ
ol bir ḳısmı kim 5mürekkebdür ol ayruḳsı marażardan ḥāṣıl olur şişler 6ve sivilciler gibi •
zīrā bu marażlar hem sūᵓü’l-mizācı māddīdür 7hem teferruḳu’l-ittiṣāl ve hem ziyādeᵓi
miḳdārdur • imdī her 8maraż kim anuñ intihāsı ṣıḥḥate degin varur • anuñ dört vaḳti 9vardur
• biri vaḳtü’l-ibtidā ve bu ol vaḳtdür kim maraż henüz 10belürmiş ola • ve biri vaḳtü’ttezāyiddür ve bu ol vaḳtdür kim 11maraż debedem artmaḳda ola • ve biri vaḳtü’l-intihādur
ve bu ol [151a] 1vaḳtdür kim bir ḳararda durmış ola ve arta ve ne eksile • ve biri 2vaḳtu’linḥiṭāṭdur ve bu ol vaḳtdür kim maraż eksilmege 3başlamış ola • faṣl • ikinci faṣl
4
żarūriyyāt sebebleridür • bilgil ki żarūrī sebeblerüñ 5baᶜżısı var kim beden aḥvālini hem
taġyir ider ve hem ḥıfẓ ider 6ve bunlar altı ḳısmdur • evvel havādur bilgil ki havā cemīᶜī
bedenlere 7muḥīṭdür ve beden iki sebebden ötürü havāya muḥtācdur biri 8tervīḥi ḳalb ve
biri taᶜdīli rūḥdur • ve altı nesne iḫtilāfından 9havā daḫı muḫtelif olur • biri dört faṣıl
iḫtilāfından • ve ikinci 10dört nāḥiye iḫtilāfından • ve ücünci riyāḥı erbaᶜa 11iḫtilāfından • ve
dördünci ṭaġlar iḫtilāfından • ve beşinci [151b] 1deñizler iḫtilāfından • ve altıncı yaban

91

Bu kelime orijinal metinde bulunmamaktadır.

92

Orijinal metinde “sā” olarak yazılmıştır.
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yirler iḫtilāfından • 2ammā dört faṣl iḫtilāfı budur kim yaz muᶜtedil • yay 3ḥārru yābis• güz
bāridi yābis • ḳış bāridi raṭbdur • ve ammā 4dört yel nāḥiyyetle bile budur kim cenūb
nāḥiyyetle bile ḥārru 5raṭbdur • şimāl nāḥiyyetle bile bāridi yābis • ṣabā ve debūr
6
naḥiyyetleriyle bile iᶜtidāle yaḳındur • ammā ṭaġlar ve deñizler 7iḫtilāfı budur kim eger ṭaġ
şehrüñ cenūbı nāḥiyyetinde 8olıcaḳ şehr havāsı ṣovuḳ olur • şimāl nāḥiyyetinde olsa 9şehr
havāsı issi olur • ve deñiz eger şehrüñ cenūbı nāḥiyyetinde 10olsa şehr havāsı issi olur eger
şimāl nāḥiyyetinde 11olsa ṣovuḳ olur • ve ammā yaban yirler iḫtilāfı budur kim [152a]
1
balçıḳlu yir havāsı bāridi yābisdür • ikinci mākūl ve meşreb 2dür • bilgil ki ṣudan ayru
bedene vārid olan mürekkeb 3nesneler altı ḳısmdur • biri ġıdāyı muṭlaḳ • ve biri devāyı
4
muᶜtedil • ve biri devāyı ġıdāyī • ve biri devāyı muṭlaḳ • ve biri 5devāyı semmī • ve biri
semmi muṭlaḳ • ammā ġıdāyı muṭlaḳ oldur kim 6bedenden müteġayyir olur ve bedeni
taġyīr itmez ve hem bedene müteşebbih 7olur • ve ammā devāyı muᶜtedil oldur kim bedenden müteġayyir olur 8ve bedeni taġyir itmez ve bedeni müteşebbih daḫı itmez • ve ammā
devāyı 9ġıdāyīᵓ oldur kim hem bedenden müteġayyir olur ve hem beden taġyir 10ve bedene
müteşebbih olur ve āḫirle bedeni taġyir ider ve bedene 11müteşebbih olmaz • ve ammā
devāyı semmī oldur kim bedenden müteġayyir [152b] 1olur ve bedeni taġyir ider ve āḫirle
bedeni fāside virür • ve ammā 2semmi muṭlaḳ oldur kim bedende müteġayyir olmaz ve
bedeni fāside virür • 3ve bilgil kim edviyyenüñ dört dereceleri vardur imdī bir ot 4evvelkī
derecede idügi andan maᶜlūm olur kim eger ḥār ise 5ḥarāreti bārid ise burūdeti bedende
maḥsūs olmaya • ve ikinci 6derecede idügi andan maᶜlūm olur kim ḳuvvetde artuḳ ola
7
līkin ol ḳadar degildür kim bedenüñ efᶜāline āşikāre 8żarar irüre • ve üçünci derecede
idügi andan maᶜlūm 9ola kim bedene āşikāre żarar irüre līkin ol ḳadar degül kim 10bedeni
fāside vire • dördünci derecede idügi andan 11bilinür kim bedeni azdura ya helāk ide • ve
ammā ġıdā iki [153a] 1ḳısmdur biri laṭīf ve biri kes̠ īfdür • laṭīf oldur kim 2andan raḳīḳ ḳan
mütevālüd olur • ve bunlaruñ her biri gine iki 3ḳısm olur • ve ol oldur kim anuñ ḫilāfınca
ola • ve bu 4iki ḳısmuñ daḫı her biri gine iki ḳısm olur • [153b]
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Ek-2: ‘ALÂ’İM-İ CERRÂHÎN’DE YER ALAN ANATOMİK TERİMLER*

ا
ْاَ ْبهَر

ebher

aorta,-ae

ْ اَجْ َو
ف

ecvef

vena cava

اَ َد َمه
اَرْ قَه بُ ُغو ْنلَ ٖري
اُ ُو ْستِ ْن َچ َكا
ْ ُا ْست
ون َچ َكا
ْ ُاُ ْست
ون دُودَا ْق

ademe

derinüñ içerüsi

corium et subcutis

arḳa boġunları

vertebrae thoracicae

üstin çeñe

maxilla,-ae

üstün çeñe

maxilla,-ae

üstün dudaḳ

labium superius

اُ َس ْيلِ ْم
 اَ َشاغَه َچكَا/ اَ َشاغَا

useylim

venae intercapitales

aşaġa çeñe

mandibula,-ae

 اَ َشاغَه دُودَا ْق/ اَ َشاغَا

aşaġa dudaḳ

labium inferius

يري
ٖ اَ ِش ْت َم ْك ِس ٖك

eşitmek siñiri

ᶜaṣabü’s-semmᶜ

nervus acusticus

اج َعة
َ اَ ْع
ِ صابِ َر

aᶜṣāb-ı rāciᶜat

yuḳaruya döner
siñirler

nervus reccurens

eᶜāl-i sırca

sekirden

sacrum,-i

َال ِسر َجه
ِ اَع
ْ اَ ٖغ
يز
اُ ُکرْ غَه
اُ ُکرْ غَه بُ ُغو ْنلَ ٖري
اُ ُكرْ غَه ُس ُكو ْكلَ ٖري
اَ ْك َسه ُچقًرٖي
وکي
ٖ اَ ْك َسه ُس ُك

ْ اِ ِك ْن ٖجى ِج
فت
ْاَل
ْ اَ ْلتِ ْن ٖجى ِج
فت

aġız

os,-oris

oñurġa

columna vertebralis

oñurġa boġunları

vertebrae

oñurġa süñükleri

vertebrae

eñse çuḳurı

regio colli posterior

eñse süñügi

ᶜaẓmü’n-nuḳre

os occipitale

ikinci cift

nervus oculumotorius,
nervus trochlearis,
nervus abducens

el

manus

altıncı cift

nervus vagus
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وکي
ٖ اَ ٖلي ْن ُس ُك
اُ ِّم َچ ٖافيَه
اُّ ُّم الّ ِد َما ْغ
اَ ْم َج ْك
ْ اُ ُم
وز
ْ اُ ُم
اشي
ٖ َوز ب
ْ اُ ُم
وري
ٖ ُوز ُچق

alın süñügi

ᶜaẓmü’l-cebhe

os frontale

ümm-i çāfiye

dura mater

ümmü’d-dimāġ

dura mater

emcek

mama,-ae

omuz

regio deltoidea

omuz başı

acromion,-i

omuz çuḳurı

cavitas glenoidalis

اِ ْن َجه بَغَارْ ُس ْق
اُو َجا

ince baġarsuḳ

meᶜāᵓ-i diḳān

intestinum tenue

uca

berec

lumbus,-i

ْ اُ ُو َجه بُ ُغ
ونلَرٖي
ْ اُ ُو ُچ ْن ٖجى ِج
فت

uca boġunları

اُو ْد

َاج غ َٖاي َره
ِ اَوْ د
اَ ِورْ َد
ْ ُا ُو ْست
ون َچ َكا
ْ اَو ّْل ٖكى ِج
فت
اُ ُو ْك َچه
اُوُ ْي َك ْن

وکي
ٖ اُو ْيلُو ْق ُس ُك
اغي
ٖ اَيَا َد َر
ْاَيَاق

اغي
ٖ اَيَاقْ َد َر
ٖايج طُپُو ْق
اَيَ ُكو

üçünci cift

vertebrae lumbales
ẕevḳī

nervus trigeminus

öd

fel, fellis; vesica fella

evdāc-ı ġāyıra

venae jugularis
internae

avirde

ġayrī
müteḥarrik
ṭamarlar

vena,-ae

üstün çeñe

maxilla,-ae

evvelkī cift

nervus opticus

ökçe

calcaneus,-i

öyken

pulmo,-onis

uyluḳ süñügi

femur,-oris

aya daraġı

metacarpus,-i

ayaḳ

pes,-dis

ayaḳ daraġı

metatarsus,-i

ic ṭopuḳ

malleolus medialis

eyegü

costa,-ae
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اٌ ْيلُو ْق

uyluḳ

femur,-oris

ب
ْبَاب
بَا ُزو
بَا َس ٖلي ْق طَ َم ٖري

bāb
bāzū

porta,-ae
ᶜaḍud

humerus,-i

bāsalīḳ ṭamarı

vena basilica

baş

cephal

baş barmaḳ
[ayaḳ]

hallux,-icis

بَد َْن

beden

corpus,-oris

ْبَ َرج
ْبَ ْال ِدر

berec

ْبَاش

uca

lumbus,-i

baldır

crus, cruris

بَرْ َم ْق

barmaḳ

digitus,-i

ْ بُر
ُون

burun

nasus,-i

ْ بَ ِش ْن ٖجى ِج
فت

beşinci cift

mużāᶜaf;
eklenmiş

nervus facialis,
nervus acustucis

بُغَار ْتلَ ْق

boġartlaḳ

larynx,-gis

بَغَارْ ُس ْق

baġarsuḳ

intestinum,-i

boġurtlaḳ
kemürdekleri

cartilagines laryngis

بَغَرْ صُو ْق

baġarṣuḳ

intestinum,-i

بُ ُغور ْتلَ ْق

boġurtlaḳ

larynx,-gis

ْ بُ ُغر ْتلَقْ َک ُمورْ د
َكلَ ٖري

ْبَ ٖغير

baġır

ت
ِ َبَ ٖغيرْ ا
بِلَ ْك

baġır eti

بَ ْن ُدکْ َشه

bendükşe

ْبَ َّواب

kebid

bilek

bevvāb

hepar,-atis

carpus,-i
mafṣal

articulation,-onis
(articulo,-i)
pylorus,-i
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بُو ْد

bud

uyluḳ

femur,-oris

ْبُو ُغر ْتلَق

boġurtlaḳ

larynx,-gis

ْ بُوغ
َاز
بُو ْک َر ْك

boġaz

pharynx,-gis

bögrek

ren (renis)

بُو ْک َر ْك پَرْ َدلَ ٖري

bögrek perdeleri

capsula fibrosa renis,
capsula adiposa renis
et fascia renalis

بُو ْک َر ْك تَجْ ٖوي ْفلَ ٖري

bögrek tecvīfleri

calyces renalis et
pelvis renalis

صارُو ْقلَ ٖري
َ بُو ْک َر ْك

bögrek ṣaruḳları

glandula suprarenalis

bögür

regio abdominis
lateralis

ْبَول

bevl

urina

ْٖبيل

bil

regio lumbalis

bil boġunları

vertebrae lumbales

ْبُو ُكور

ٖبيلْ بُ ُغو ْنلَ ٖري
بَي ْٖني
ْ بُي
ُون
ْ ُبُيُونُ ْك اُست
وني
ٖ ون بُ ُغ
ْ بُي
ُون بُ ُغو ْنلَ ٖري

beyni

dimāġ

cerebrum,-i

boyun

cervix,-icis

boyunuñ üstün
boġunı

atlas,-antis

boyun boġunları

vertebrae cervicales

ت
ْ تَجْ ٖو
يف
تَرْ قُ َوه

tecvīf

ْتَ ْش ٖريح
تُوثَه

teşrīḥ

dissectio,-onis

tūs̠ e

thymus,-i

ventriculus,-i

terḳova

köprücek

clavicula, -ae

ث
ْثِفل

sifl

faeces,-um

چ/ج
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ِجل ْد

cild

چَ َكا

çene

deri

cutis; derma,-atis
mentum, -i

ح
َح ْب ُل الّ ِذ َرا ْع
ِْح َجاب
ص ْد ٖري
َ ب
ِ ِح َجا

vena mediana
cephalica et vena
mediana antebrachii

ḥablü’ẕ-ẕirāᶜ
ḥicāb

perde

ḥicāb-ı ṣadrī

gögüs perdesi

diaphragma,-atis

خ
خَايَه
ُخ ْلقُو ْم

ḫāye

testis,-i

ḫulḳūm

boġaz

pharynx,-gis

د
ُْدبُر

dübür

maḳᶜad; ṣofra

anus,-i

َدپَا

depe

yāfūḫ

vertex,-icis

وكي
ٖ َدپَنُ ْك ُس ُك
َد َرا ْق
ْ دُرْ ُد ْن ٖجى ِج
فت
ْدَرز
َدر ِْز اِ ْك ٖل ٖيلي
َدر ِْز د َٖالى
َدر ِْز ِز ٖ ّجي
ِدرْ َس ْك
د َٖري

depenüñ süñügi

os parietale

daraḳ

metacarpus,-i;
metatarsus,-i

dördünci cift

nervus spinosus

derz

yiv

derz-i iklīlī
derz-i dālī

sutura,-ae
sutura coronalis

dāla beñzer

sutura lambdoidea

derzi-i ziccī

sutura sagittalis

dirsek

cubitus,-i

deri

derinüñ ṭaşıra
yüzi

epidermis

ِد ْز

diz

genu,-us

ِْدش

diş

dens,-ntis

ِدل

dil

lingua,-ae
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ْ َدلُ ْكلُو ] ُس ُك
[وك
ِد َما ْغ

dimāġ

دُودَا ْق
ْدُوش

delüklü [süñük]

os ethmoidale
beyni

cerebrum,-i

dudaḳ

labium,-ii

döş

ḳaṣṣ

sternum,-i; thorax,acis

ḳażīb

penis,-is

ذ
َْذكَر

ẕeker

َذوْ ٖقي

ẕevḳī

gustus,-us

ر
َرح ْم

raḥm

ferciñ içi

uterus,-i; metra

ُر ْس َغ

rusġa

bilek

carpus,-i

َْضيّه
ِ ت بَي
ِ َُرطُوب

ruṭūbet-i beyżiyye

yumurda aġına
beñzer

humor aqueous

َت َج ٖلي ِديّه
ِ َُرطُوب

ruṭūbet-i celīdiyye buza beñzer

lens crystallina

ruṭūbet-i
zücāciyye

erimiş sırçaya
beñzer

corpus vitreum

َاجيّه
ِ َُرطُوب
ِ ت ُز َج

ز
َْزنَدُاالَ ْسفَل

zenedü’l-esfel

ḳoluñ çubuġı

ulna,-ae

َزنَدُاالَ ْعللَی

zenedü’l-aᶜlā

ḳoluñ üstün
süñügi

radius,-ii

َزوْ َر ْق

zevraḳ

navicula,-ae

س
َس َجنَ ْق
ِْس ِكر
سَ ِکرْ د َْن
سُک ُو ْك
ِْس ٖكير
ْ َ َسالَ ِميّا
ت

sacanaḳ

ᶜaḍalāt

siñir
sekirden

musculus,-i
nervus,-i

eᶜāl-i sırca;
ḳaṭāt

sacrum,-i

süñük

os,-ossis

siñir

nervus,-i

selāmiyyāt

phalanges
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ش
َشانَه
َْشا ْه طَ َمر
َشبَ ٖكيَه
َش َرايِ ْن
ان َو ٖر ٖيدي
ِ َِشرْ ي

َشقَا ْق

şāne

pecten; inis

şāh ṭamar

carotis,-idis

şebekiye

balıḳ aġı gibi

retina,-ae

şerāyin

müteḥarrik
ṭamarlar

arteriae

şiryān-ı verīdī

arteria pulmonalis

şaḳaḳ

tempora,-um

ص
ْ ص ٖاف
ين طَ َم ٖري
َ
ص ٖليبَه
َ
صُو ْف َره

ṣāfīn ṭamarı

vena saphena magna

ṣalībe

durus,-a,-um

ṣofra

dübür; maḳᶜad

anus,-i

ط
اش َره طُپُو ْق
ِ َط
طُبُو ْق
طَ َال ْق
طَ َال ُغ ْك ُچقُورٖي
طَ َم ْغ
طُ ْغرُو بَغَارْ ُس ْق
ض ْد
ُ َع
ُ ِعر
ق الّنِ َسا
ْ ُب
ات
َ ِعرْ قَانُ الّس
صبُ الّ َس ْمع
َ َع
ْعُصْ عُوص
ْ ض َال
ت
َ َع

ṭaşıra ṭopuḳ

malleolus lateralis

ṭobuḳ

malleus,-i

ṭalaḳ

lien,-enis

ṭalaġuñ çuḳurı

facies visceralis
lienalis

ṭamaġ

palatum,-i

ṭoġru baġarsuḳ

ع
ᶜaḍud

meᶜāᵓ-i
müstakīm;
meᶜāᵓ-i müstevī
bāzū

humerus, -i
nervus ischiadicus;
vena saphena parva
arteriae carotis

eşitmek siñiri

nervus acusticus

ᶜırku’n-nisā
ᶜırkānü’s-sübāt
ᶜaṣabü’s-semmᶜ
ᶜuṣᶜūṣ
ᶜaḍalāt

rectum,-i

coccyx
sacanaḳ etleri

musculi
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ُْعضو
َعضُو ْد
ْ ع
ََظمُ ال َجبْه
ْ ع
َظمُ الّنُ ْق َره
ِعظَ ِام ِس ْم َس ٖاني
َِعنَبِيّه
ََع ْن َكبُوتِيّه

extremitas,-atis;
organon,-i

ᶜużv
ᶜaḍud

bāzū

humerus, -i

ᶜaẓmü’l-cebhe

alın süñüki

os frontale

ᶜaẓmü’n-nuḳre

eñse süñüki

os occipitale

ᶜiẓām-i simsānī

küncide beñzer
ossa sesamoidea
uvacıḳ süñükler

ᶜinebiyye

gözüñ ḳarası

iris,-idis

ᶜankebūtiyye

örümcek evine
beñzer

arachnoidea,-ae

غ
ِْغ َشاِي صُلب
َْغي ْٖري ُمتَ َحرِّ ْق طَ َمرْ لَر

ġışāy-ı ṣulb

pericardium,-ii

ġayrī müteḥarrik
ṭamarlar

avirde

venae

ف
ْفَرج

ferc

vulva,-ae

ق
ار ْن
ِ َق
ارنُ ْك ٖايجْ پَرْ د َٖسي
ِ َق
ْ قَار
ُون
ْ ار
ين
ٖ َق
ْقَاش
وكي
ٖ قَاشْ ُس ُك
قَاسُو ْق
قَا ُو ْق
ْ قِ ٖزيلْ اُ ُك
وك
َقَا َرانِيّه

ḳarın

abdomen,-inis

ḳarınuñ iç perdesi

peritoneum,-i

ḳarun

abdomen,-inis

ḳarın

abdomen,-inis

ḳaş

supercilium,-ii

ḳaş süñügi

os frontale

ḳaṣuḳ

inguen,-inis

ḳavuḳ

mes̠ āne

vesica urinaria

ḳızıl üñük

merī

oesophagus,-i

ḳarāniyye

cornea,-ae

ّقَص

ḳaṣṣ

döş

sternum, -i; thorax,acis

ْضيب
ٖ َق
قَفَا

ḳażīb

ẕeker

penis,-is

ḳafa

occiput,-itis
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ْ َقَط
ات
وكي
ٖ ُقُ َال ُغ ْك َدل
قُالَ ْق
وكي
ٖ قُالَ ْق ُس ُك
قُلَ ْق
ْقُول
ْ ُق
ولتُ ْق
ْ ُق
ولتُ ْق اَ ْل ٖتي
ْ ُقُولُ ْك اُ ْست
وكي
ٖ ون ُس ُك
ُوغي
ٖ قُولُ ْك ُچب
ٖقيفَالْ طَ َم ٖري
َكبِ ْد
ْ ُون ُك
ْ َكبِد
وز َجه يَ ٖري
ِْك ٖريش
ْ  َک ُمورْ د/ َك
ْ َك ُمرْ د
َك
ُکن ْٖجي ْد
ُكوبَ ْك
ُکو ْپ ُر َج ْك
ُكو َر ْك سُک ُو ٖكي
ْ ُك
وز
ْ ُك
وز
ْ ُك
وز قَاپَ ٖغي
ْ وزس
ْ ُك
ُوز بَغَارْ ُس ْق
ُْکو ُکس

eᶜāl-i sırca;
sekirden

ḳaṭāt

sacrum,-i

ḳulaġuñ delügi

meatus acusticus

ḳulaḳ

auris,-is

ḳulaḳ süñügi

os temporale

ḳulaḳ

auris,-is

ḳol

brachium,-ii

ḳoltuḳ

axilla,-ae

ḳoltuḳ altı

axilla,-ae

ḳoluñ üstün
süñügi

zenedü’l-aᶜlā

radius,-ii

ḳoluñ çubuġı

zenedü’l-esfel

ulna,-ae

kīfāl ṭamarı

vena cephalica

ك
kebid

baġır

pars posterior
(affixa) faciei
diaphragmaticae

kebidüñ küzce
yeri
kiriş

hepar,-atis

veter

tendo,-inis

kemürdek

cartilago,-inis

küñcīd

sesamoideus,-a,-um

göbek

umbilicus,-i

köprücek

terḳova

clavicula,-ae

kürek süñügi

scapula,-ae

göz

oculus,-i

küz

kyphosis (gr)

göz ḳapaġı

palpebra,-ae

gözsüz baġarsuḳ
gögüs

meᶜāᵓ-i aᶜver

caecum,-i
thorax,-acis
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ْ ُكو ُكس
ُوز ْند َٖكي
ِ ُك ٖايج ي
ِْح َجاب
ُکو ُکسْ پَرْ د َٖسي
َْك ْيلُوس

gögüsüñ ic
yüzündeki hicāb
gögüs perdesi

diaphragma,-atis
ḥicāb-ı ṣadrī

keylūs

diaphragma,-atis
chylus,-i

ل
لَ َحا ْم
ْ ُمتَ َحر
ّْك طَ َمرْ لَر
َمثَانَه
ُمرْ َدارْ ٖايلِ ْك
ص ْف َرا
َ ِمرَّه ِء
ِمرَّه ِء َسوْ دَا
َم ٖري
ْ ُم ْشتَ َرك ] ُس ُك
[وك

laḥām

bitişük

م
müteḥarrik
ṭamarlar

şerāyin

arteriae

mes̠ āne

ḳavuḳ

vesica urinaria

murdar ilik

nuḫāᶜ

medulla spinalis

mirreᵓi ṣafrā

cholera rubea

mirreᵓ-i sevdā

cholera nigra

merī

ḳızıl üñük

müşterek süñük

oesophagus,-i
os sphenoidale

meşīmiyye

ṭoġmış oġlan
yüzindeki
nıḳāya beñzer

chorioidea,-ae

mużāᶜaf

eklenmiş

duplex,-icis

meᶜāᵓ-i is̠ nā
ᶜaşeriyye

uzuñluġı on iki
barmaḳdur

duodenum,-i

َْم َعا ِء اَ ْع َور

meᶜāᵓ-i aᶜver

gözsüz
baġarsuḳ

caecum,-i

ْ ََم َعا ِء ِدق
ان

meᶜāᵓ-i diḳān

ince baġarsuḳ

intestinum tenue;
ileum,-i

َم َعا ِء د َٖقي ْق

meᶜāᵓ-i daḳīḳ

ince baġarsuḳ

intestinum tenue;
ileum,-i

ََم ٖشي ِميّه
ْ ضاع
َف
َ ُم
ََم َعا ِء اِ ْث ٰنى َع َش ِريّه

صايِ َمه
َ َم َعا ِء
ْ َُم َعا ِء قٌل
ون
َم َعا ِء ُم ْست َٖقي ْم
َم َعا ِء ُم ْست َٖوي

meᶜāᵓ-i ṣāyime

jejunum,-i

meᶜāᵓ-i ḳolon

colon,-i

meᶜāᵓ-i müstakīm

ṭoġru baġarsuḳ

rectum,-i

meᶜāᵓ-i müstevī

ṭoġru baġarsuḳ

rectum,-i
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َم ٖعيىدَه
َم ٖعي َدنُ ْك اَ ْب ُخ ٖري
َم ٖعي َدنُ ْك اَ ْغ ٖزي

maᶜide

gaster,-tris

maᶜidenüñ āb-ḫurı

corpus ventriculi

maᶜidenüñ aġzı

cardia,-ae

َم ٖعي َدنُ ْك ُچقُ ٖري

maᶜidenüñ çuḳurı

bevvāb;
muḳaṣṣe’lmaᶜide

pylorus,-i

mafṣal

bendükşe

articulation,-onis
(articulo,-i)

ْصل
َ َم ْف
ُمقَ َّد ِم ِد َما ْغ
ُمقَ َّد ِم الّ ِد َما ْغ
ُمقَصَّ ْال َم ٖعيدَه
َم ْق َع ْد
ْ ُوك ُك
ْ َم ْق َعد
وز يَ ٖري
ُمقَ َع ّر َكبِ ْد
ُم ْلت َِح َمه

َم ٖني
ُمؤ َّخ ِر ِد َما ْغ
نُخَاع

muḳaddem-i
dimāġ

telencephalon,-ii

muḳaddemi’ddimāġ

telencephalon,-ii

bevvāb;
muḳaṣṣe’l- maᶜide maᶜidenüñ
çuḳurı

pylorus,-i

maḳᶜad

anus,-i

dübür; ṣofra

maḳᶜaduñ küz
yeri

flexura sacralis

muḳaᶜar-ı kebid

çaḳ çuḳur yir

facies visceralis
hepatis

mültaḥime

conjunctiva,-ae

menī

sperma,-atis

muᵓaḫḫar-ı dimāġ

metencephalon,-i

ن
nuḫāᶜ

murdar ilik

medulla spinalis

kiriş

tendo,-inis

و
َْوتَر
َْج غَايِر
ِ َود
َْج ظَا ِهر
ِ َود
ْ ُيَاف
وخ
ْ َي
وكي
ٖ اشي ُس ُك
ٖ َان ب

veter
vedec-i ġāyir

vena jugularis interna

vedec-i ẓāhir

vena jugularis externa

ی
yāfūḫ
yan başı süñügi

depe

fontanella,-ae
ilia,-ium
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ْ يَ ِد ْن ٖجى ِج
فت
يَ َكا ْق
يُو َر ْك
يُو َر ْك قَ ٖابي
يُو َركْ قُ َال ٖغي

yedinci cift

nervus hypoglossus

yañaḳ

bucca,-ae

yürek

cor,-dis

yürek ḳabı

pericardium,-ii

yürek ḳulaġı

auricula cordis

ْ يُو َر ُك
وك َسا ْغ تَجْ ٖو ٖيفي

yüregüñ saġ
tecvīfi

atrium et ventriculus
cordis dexter

ْ يُو َر ُك
وك صُولْ تَجْ ٖو ٖيفي

yüregüñ ṣol
tecvīfi

atrium et ventriculus
cordis sinister

yüz

facies,-ei

ْ ي
ُوز
ْيُوقَا ُريَه دُونَرْ ِس ٖكيرْ لَر
ي ُو ْكلُولُ ْك
ْٖييو

yuḳaruya döner
siñirler

aᶜṣāb-ı rāciᶜat

yüklülük
yiv

nervus reccurens
graviditas,-atis

derz

sutura,-ae

Latince karşılıklar verilirken yazarın metin içerisinde yaptığı açıklamalar öncelikle
göz önünde bulundurulmuştur.
*

