GARY LEISER-NOURYAL-KHALEDY (ed. çev.), Questions and Answers
for Physicians, Brill, Leiden 2004.(133 sayfa+Arapça metin 117 sayfa)
Eser, önsöz, giri~~(yazar, metin, Galenik t~p, Arapça metin ve kritik metin), Bütün Hekimler için Uzmanlar~n Muayenesi, 10 k~s~m (kritik metnin ~ ngilizce çevirisi), bibliyografya, indeks,
eserin Arapça metni, Arapça metinle ilgili notlardan meydana gelmektedir.
Editör, Gary Leiser, kitab~n önsözünde çal~~malara Noury (Nuri) Halidi ile ba~lad~~~n~ ,
ancak, onun ölümüyle bu çal~~man~n bir süre kesildi~ini, ancak kendisinin çal~~may~~daha
sonra tamamlad~~~m belirtmektedir. Ancak kitap bas~l~rken, onun ad~n~~da koyarak, onun hizmetlerini de~erlendirmi~tir.
Eserin giri~~k~sm~nda, yukar~da da belirtilmi~~oldu~u gibi, ilki kitab~ n (imtihan al Alibba liKagat al-Atibba) yazar~~Sulami'in (1155-1208) hayat~~hakk~nda bilgi vermektedir.
Bilindi~i gibi, bu dönem Ortado~u dedi~imiz bölgenin çok çalkanul~~bir dönemini olu~turmaktad~r. Haçl~~seferlerinin oldu~u döneme rastlamaktad~r. Leiser, dönemi daha çok siyasi
olaylar aç~s~ndan de~erlendirerek, hekim Sularni'nin bu olaylar içindeki hayat~n~ n çizgilerini ayr~nt~l~~bir ~ekilde dönemin belli ba~l~~kaynaklar~na dayanarak, anlatmaktad~r.
Burada. ~mtihan'~n yazar~, olan Sulami XII. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ile XIII. Yüzy~l~n ilk çeyre~inde ya~am~~~olan bir hekimdir. ~am do~umlu olan Sulami Eyyübi Devleti zaman~ nda ya~am~~~
olup, ilkin mühendislik e~itimi görmü~; daha sonra ise t~p tahsil etmi~tir. Umeyya Hastanesinde
görev yapan Sulami, me~hur filozof Gazali bu ~ehre geldi~inde onunla tan~~mak f~rsat~n~~da elde
etmi~tir. Onu etkileyenler aras~nda me~hur hekim Abdül-Latif Bagdadi de vard~r. Selahaddin
Eyübi'den sonra onun karde~i Adi zaman~nda da gözde bir hekim olan Sulami, onunla birlikte
M~s~r'a gitmi~~(1200) ve orada belli bir süre kalarak, hekim olarak hizmet vermi~tir. Ancak i~lerin yo~unla~mas~~ile sa~l~~~~bozulmu~~ve 1208'de aniden vefat etmi~tir. (s.4).
Eserde, ~bn Ebi Useybi kaynak gösterilerek, Sulami'nin asil, cömert ve ~eficatli oldu~u; fakirlere ilaç ve yiyecek yard~m~~yapt~~~; sevilen ve sayg~~gören bir ki~i oldu~unu; ~am'da öldü~ü ve
Kasyan'~n yan~ na gömüldü~ünü belirtilmi~tir.
Editör, Leiser, yine giri~~k~sm~nda, eser hakk~nda bilgi vermektedir. Sulami'nin bu eseri
1200-1208 aras~nda kaleme ald~~~n~~belirten Leiser, eserin asl~nda bir ders kitab~~~eklinde haz~rlad~~~; bunun soru ve cevaplar ~eklinde olmas~n~n sebebinin de bundan kaynakland~~~ n~~belirtmektedir. O s~rada t~p e~itiminde baz~~s~navlar vard~r, ve de bu kitap bu tip s~navlar için kulla mlmak üzere kaleme al~nm~~~olup, bize o dönemdeki t~p s~navlar~~hakk~nda fikir vermesi aç~s~ndan ilginçtir.
Sulami eserini on lusma bölmü~tür. Sorular ve cevaplar ~eklinde düzenlendi~ini belirtti~imiz bu eserde, sorular~n daha çok otoritelere dönük cevaplar~~bizzat Sulami'nin dü~ünceleri
ile birlikte verilmektedir. Burada Sulami, önceli~i, döneminde otorite olarak kabul edilen ki~ilere tamm~~ur. Otoritelerin cevab~~her zaman birbiri ile uyu~ma göstermemekte; bazen çok
farkl~~olabilmektedir.
Kitapta 200 soru vard~r. Bunlardan yakla~~ k 58'inde ~ bn Sina'mn görü~leri verilmektedir.
El-Mecusi en az 41 defa ve Galen 34 defa zikredilmektedir.
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Kitab~ n yazan, söz konusu eserin esas itibariyle Galenik ubb~ n tipik bir örne~i olmas~~dolay~s~yla, Galenik t~p hakk~nda da aç~klama yapmak ihtiyac~n~~hissermi~tin Dolay~s~yla, eserde bu
konuda k~sa bir aç~klama vard~r.
Kitapta daha sonra, eserin yazma nüshalan hakk~nda bilgi verilmektedir. Bu nüshalar aras~nda Viyana, Bursa Haracco~lu, Kahire nüshalan hakk~ nda aynnul~~bilgi verilmektedir.
Daha sonra eserin ~ ngilizce ve Arapça metinleri verilmektedir. Metinler incelendi~inde
içindeki lus~mlar a~a~~daki ~ekilde verilebilir:
Eserin Giri~~k~s~m (dua k~sm~: din büyükleri ve devrin idarecilerine te~ekkür;
Birinci K~s~m: Nab~z ve onun anla~~lmas~;
~kinci K~s~m: ~drar ve onun anlarnland~nlmas~ ;
Üçüncü K~s~m: Ate~li hastal~ klar ve krizler;
Dördüncü K~s~m: Yayg~ n ve tehlikeli arazlar;
Be~inci K~s~m: Basit hastal~ klar hakk~nda;
Alt~nc~~K~s~m: Tedavi hakk~nda;
Yedinci K~s~ m: Bir göz heicimine ne sorulmall?
Sekizinci K~s~ m: Bir cerrah neleri bilmeli?
Dokuzuncu K~s~m: Bir k~r~k-ç~lukç~ya ne sorulmah?
Onuncu K~s~m: Bu sanat~ n temelleri hakk~nda.

•

Yukar~daki lus~mlar incelendi~inde eserin yazar~~Siila~ni'nin bu eserini bir hekim için basit
bir el kitab~~~eklinde haz~rlam~~~oldu~u görülür. Sorulan sorularla hekimin hangi sorulara nas~l
cevap vermesi gerekti~i gösterilme~e çal~~~lm~~ ur. örnek olarak birinci lus~ mdaki ikinci soru ve
cevab~~verelim:
'~kinci soru: bir nablzdan ki~i kaç ~eyi belirleyebilir?
Cevap: Galen Nabz el-Kebir eserinde bu konuda ~öyle demektedir: bir hekimin nablzda
ilk belirleyece~i ~ey diastoldür; ikincisi süresidir; üçüncüsü hayati özelli~in (ruhun) durumudur; bu durumda atan damar aktif olur; hareket eder. Dördüncü venin durumunu belirlemek
söz konusudur. Be~incisinde nab~ z süresini bilmesidir.'
Sonuç olarak denilebilir ki, burada XIII. yüzy~l~ n ba~~nda kaleme alnm~~~olan bir eser tamulmakta ve eserin kendisi verilerek de daha aç~k bir fikir edinilmesi sa~lanmaya çali~~lmaktad~n
O dönemdeki bilim eserlerin pek az~n~n içeri~inin bilindi~i dü~ünülürse, bir kayna~~~tan~tmas~~
aç~s~ndan eser büyük önem ta~~ maktad~ r. Çünkü ancak bu ve benzeri kaynak eser yay~nlar~~sayesinde bilimin gerçek tarihi boyutlar~~belirlenebilir.
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