ABDÜLVEHHAB B~N YUSUF ~BN-~~AHMED EL-MARDAN~, Kitabii7Miintehab E~'t-T~ b (823/1420), inceleme ve metni yay~ na haz~rlayan Ali
Haydar Bayat, ~stanbul 2005.
Kitap önsöz, giri~, yazar hakk~nda ve eser hakk~nda bilgi, yazar~n di~er kitaplan hakk~nda
aç~ klamalar, Türk dili aç~ s~ ndan söz konusu eser. Kitab el-Müntehab fi't-T~ b'~ n
de~erlendirilmesi gibi k~s~ mlardan olu~maktad~r. Eserde ayr~ca, yani ~eklindeki terimle verilen
aç~ klamalarla terimlerin Türkçe kar~~l~ klar~ , Kitab el-Müntehab
transkripsiyon
metni, eserin sadele~tirilmi~~metni ve metnin asl~n~ n uplubas~nu gibi k~s~mlarda bulunmaktad~r.
Kitab~ n giri~~lusnunda XV. yüzy~lda Osrnanl~larda kaleme al~ nm~~~olan Türkçe t~p kitaptan
tan~ t~lmaktad~r. Bunlar aras~ nda Ahmedi'nin eserleri hakk~ nda k~saca bilgi verilmektedir. Daha
sonra burada ele al~ nan Kitab ~l!- Mfintehab fi't-T~b'~ n nüshalan ve yazar~~Abdülvehhab bin Yusuf ibn-i Ahmed el-Mardani hakk~nda k~saca bilgi verilir. Bu bilgiden anla~~ld~~~na göre, eserin
Anadolu'nun çe~itli yerlerindeki yazma kütüphanelerinde 5 nüshas~~mevcut bulunmaktad~r.
Yme giri~~k~sm~ nda, yazar~n di~er eserleri ele al~ n~p k~saca tan~ uhr. Bunlar aras~nda XIII.
yüzy~lda Harezm'de ya~am~~~olan me~hur astronom Ça~mini'nin t~pta ilgili Kanunçe-i T~bb eseri
de vard~r.
Kitab~~yay~ na haz~rlayan Ali Haydar Bayat, metni sadele~tirerek sunmadan önce, metnin
hemen ba~~nda yer alan ve bütün hastal~ klar~n aç~ klamalar~n~ n temelini olu~turan humoral teoriyi de aç~ klam~~; böylece metnin daha iyi anla~~lmas~n~~sa~lam~~t~r.
Ele al~ nan eser on makaleden meydana gelmi~~olup. her makalede kendi içinde fas~llara
ayr~lm~~ur. Eserin ba~~ nda, yazar. genellikle benzerlerinde görüldü~ü Üzere, kim oldu~unu basit
birkaç cümle ile aç~ klamaktad~r.
Eserin birinci makalesinde genel t~ p bilgilerini içermektedir. Bu k~ s~ m teorik t~p
aç~ klamalar~~ olarak da adland~r~ lm~~ur. T~bb~ n s~n~ rlar~ , mizaç teorisi, genel olarak organlar~ n
aç~ klanmas~~gibi konularda bilgi verilmektedir.
Eserin ikinci makalesi vücut organlar~n~ n anatomik yap~lar~n~~ele al~p aç~ klamaktad~r. Burada ~ bn Sina'da da görüldü~ü üzere, ilkin basit organlar olarak adland~r~lan kemikler, kaslar,
sinirler ve damarlar konusunda bilgi verilmekte; daha sonra mürekkep organlar denen beyin,
kalp ve akci~erler gibi, birden çok basit organdan olu~an organlar konusunda bilgi verilmektedir.
Eserin üçüncü makalesi, hastal~ k. sa~hk, hastal~k yapan sebepler. h~ltlar aç~s~ ndan hastal~ k
ve sa~l~ kl~~olman~ n ne ~ekilde yorumlanmas~~gerekti~i anlaulmaktad~ r.
Eserin dördüncü makalesi hastahklann te~hisinde kullan~lacak olan nab~z, idrar ve benzerlerinin özellikleri, ne gibi de~i~ikliklerin ne gibi hastal~ klar~ n belirtisi olabilece~i anlaulmaktad~ r. e~n~e~in nabz~ n özelliklerinin te~his konusunda ne gibi ipuçlar~~verdi~i ve sa~l~kl~~
bir ki~ide ne gibi özellikleri ta~~ mas~~ gerekti~i konusunda aç~klamalar verilmektedir.
Eserin be~inci makalesi h~fz~s~ hha konusundad~ r; sa~l~ kl~~ya~am için yap~lmas~~gerekenler
anlaulmaktad~ r. örne~in, uyku, besin, vb. konusunda bilgi verilmektedir.
Eserin alt~ nc~~makalesi ba~~hastal~klar~~ kom~sundad~r. Bu k~s~ mda 5 ch~yu ile ilgili hastal~klar hakk~ nda da ayr~ nt~l~~aç~ klamalar veriln~ektedir.
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Eserin yedinci makalesi gö~üs ve kar~n hastal~ktan ile ilgilidir. Burada ele al~nan hastaliklar aras~nda mide, kalp, vb. hastal~klar~~da vard~r.
Eserin sekizinci makalesi iirogenital hastahklarla ilgilidir. Böbrek ve mesane gibi iiriner
sistem hastal~klar~n~n yan~~s~ra, f~nk ve baz~~adale a~r~lar~~da burada ele ahnmaktad~r.
Eserin dokuzuncu k~sm~~deri ve saç hastal~klar~~ile ilgilidir. Yine baz~~deride etkin olan
ciizzarn, uyuz gibi baz~~bula~~c~~hastal~klar da burada ele al~nmaktad~r. Ayr~ca baz~~~i~ler, kanser
özelli~i gösteren urlar ve tümörler de bu k~s~mda anlat~lmaktad~r.
Eserin onuncu ve sonuncu makalesi, yiyecek ve içeceklere ayr~lm~~ur. Et, yumurta gibi
hayvansal besin maddelerinin yan~~s~ra besin olarak kullan~lan otlar ve çe~itli ya~lar ve ~araplar
hakk~nda eserin bu k~sm~nda bilgi bulmak mümkündür.
Eser genel olarak de~erlendirildi~inde, di~er klasik t~p eserlerinden farkl~~olarak basit ve
bile~ik ilaçlara müstakil bir k~s~m ayr~lmad~~~~belirlenir; ilaçlar, tedavinin bir parças~~olarak
dü~ünülmü~, dolay~s~yla müstakil bir k~s~m onlara ayr~l~nam~~ur. Bu bak~mdan benzerlerinden
aynlmaktad~r.
Bu eserin yarmlanmas~~birkaç yönden önem ta~~maktad~r. Bunlardan birisi, eserin XV.
yüzy~l t~p bilgisini bize tan~tmas~d~r. Böylece biz o dönem Osmanl~~devletindeki t~p bilgisini,
hangi hastal~klar~~ve nas~l ele al~nd~~~n~, tedavileri ile ilgili mevcut bilgiyi ö~renebilmekteyiz.
Ayr~ca, yine bu kitapta verilen aç~klamalardan ele al~nan eserin yazar~n~n, o dönemde,
kimlerden yararland~~~n~, hangi noktada kendinden önceki bilgiye sahip olup, ne derecede ona
ba~l~~olarak hareket etti~i ve kendi deneyimlerini eserinde bize aktar~p aktarmad~~~, dolay~s~yla
o dönem heltimlerinin ne derecede deney ve gözleme önem verdi~ini 6~renmemiz mümkün
olmaktad~r.
Burada önemli olan bir ba~ka noktada, dil yönüdür. Genellikle o dönemde bilimsel eserlerin Arapça kaleme al~nmas~na kar~~n, bu dönemde ya~ayan hemen bütün hekimler t~p eserlerini
Türkçe olarak yazmaktayd~. Ancak eserlerini Türkçe (Osmanl~ca) olarak kaleme alrru~lard~r ve
bunun sebebini eserlerinin hemen ba~~nda aç~klamak zorunlulu~unu hisseuni~lerdir. Onlar~n
hemen hepsinin de aç~klamalar~~ayn~d~r; onlar eserlerinin herkes taraf~ndan okunmas~n~~istemektedirler, dolay~s~yla da Türkçe (Osmanl~ca) olarak yazmaktad~rlar.
Bu kitapta, Ali Haydar Bayat, eserdeki Arapça ve Farsça terimlerle transkripsiyon ve
Türkçe kar~~l~klan ile Arap alfabesine uygun bir dizin halinde vermi~tir (16-19). Bu k~s~m
özellikle bu tip teknik terimleri içeren metinleri inceleyenler ve bu konuda dil çal~~malar~~yapanlar aç~s~ndan yararl~~bir indeks niteli~indedir.
Daha sonra, kitapta, eserin transkripsiyon metni verilmektedir (s.27-181). Bundan sonra
ise, meme, daha çok dil çal~~mas~~aç~s~ndan metin incelemesi yapanlarda görüldü~ü ~ekliyle,
gramatik dizin ve sözlük verilmekte ve hangi kelime metinde hangi sayfada geçiyor
gösterilmektedir.
Metni haz~rlayan böylece eseri inceleyen ve yay~na haz~rlayan Ali Haydar Bayat, sadele~tirilmi~~metnin arkas~na ilave etmi~~oldu~u sözliikle sadece kitab~n sonuna ilave etmi~~
oldu~u metni okuyunca, ki~inin rahatça anlamas~na katluda bulumnam~~, ayn~~zamanda, bu konuda çal~~anlar için adeta bir el kitab~~olu~turmu~tur.
Sonuç olarak diyoruz ki, bu metnin bugünkü Türkçeye kazand~r~lmas~~~üphesiz fevkalade
yararl~~ olmu~tur. Sadece konuyla çal~~anlar için de~il, Eski Türk Edebiyat~~konusunda
çal~~anlara ve Türkçe sözlük çal~~mas~~yapanlar için, özellikle teknik terimler aç~s~ndan bu kitap bir rehber niteli~indedir.
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