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ÖZET 

 

Çakmak, HB. Göz kapağı hastalıklarının Ortaçağ Ġslam dönemi eser ve 

tercümelerindeki yeri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Tıp Tarihi ve Etik Programı Doktora Tezi, Ankara, 2011. Ortaçağ Ġslam 

tıbbında oftalmoloji biliminin oluĢmasında, diğer dillerden Arapça'ya yapılmıĢ 

olan tercüme eserlerin rolünü ve erken dönem tercüme eserlerin sonraki 

dönemlerde yazılmıĢ olan tıp kitapları üzerindeki etkilerini incelemek 

amacıyla yapılan bu çalıĢmada Ġslam tıbbında oftalmoloji biliminin MS IX. ve 

XIII. yüzyıllar arasındaki geliĢimi incelenmiĢtir. Konu edilen dönemde 

yazılmıĢ olan, göz hastalıkları ile ilgili konular içeren tıp kitaplarından, erken 

tercüme döneminde yazılmıĢ olan dört tıp kitabı ile sonraki dönemlerde 

yazılmıĢ olan yedi tıp kitabı çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. Bu kitaplarda göz 

kapağı ile ilgili bölümlerde yazılmıĢ olan tıbbî bilgiler anatomik kavramlar, 

hastalıkların tanısı ve sınıflandırılması, hastalıkların oluĢum nedeni ve 

patofizyolojisi, önerilen tıbbî ve cerrahi tedaviler yönlerinden birbirleri ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu incelemelerin sonunda tıbbî kavramların Arapça 

karĢılıklarının erken tercüme döneminde oluĢtuğu ve tıbbî isimlendirmelerin 

değiĢmeden bu dönem sonuna kadar devam ettiği görülmüĢtür. Ayrıca 

hastalık süreçlerinin anlaĢılmasında temel bilgisel zemini oluĢturan, galenik 

anatomi bilgisi ile dört hümor teorisi üzerine kurulu patofizyoloji bu dönem 

boyunca ciddi bir değiĢim göstermemektedir. Öte yandan tanımlanan göz 

kapağı hastalıklarının sayısında ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan 

gerek tıbbî gerekse cerrahi tedavilerde hızlı bir değiĢim ve farklılaĢma 

yaĢandığı izlenilmektedir. Ortaçağ Ġslam tıbbında erken tercüme döneminde 

oluĢturulan teorik düĢünce kalıplarının sınırlayıcı etkisi, pratik 

uygulamalardaki değiĢime rağmen, yüzyıllar boyunca ciddi bir meydan 

okuma ile karĢılaĢmadan devam etmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Ġslam tıbbı, göz kapağı hastalıkları, tercüme eserler. 
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ABSTRACT 

Çakmak, HB. Eyelid disorders in translated and original medical books,  

written in Medieval Islamic Medicine era. Hacettepe University Institute 

of Health Sciences, Ph.D. Thesis in History of Medicine and Ethics, 

Ankara, 2011. In this study, it is aimed to investigate effects of books which 

were written in early period and containing medical knowledge translated 

from other foreign languages to Arabic, on the books written in a later phase. 

Development of ophthalmology in Islamic medicine was studied in period 

spans from 9th centruy to 13rd century. Eleven medical books, all containing 

chapters on ophthalmology were taken into the study and four of these were 

written in early translation period and seven of these were written in later 

times. These books were compared to each other with regard to anatomical 

concepts, diagnosis and classification of diseases, pathophysiology, medical 

and surgical treatments. This study proves that Arabic medical 

nomenculature was formed in the early translation period and this 

nomenculature stayed almost the same until the end of the investigated time 

period. In addition, both anatomic concepts based on galenic anatomy and 

patophysiology relied on four humuor theory did not change much. On the 

other hand, there was a fast development and evolution in number of 

diagnosed eyelid disorders, in medical and surgical therapies. However, 

limiting effects of thinking processes, formed in the early translation period,  

has survived without facing a serious challange in spite of  the changes in 

medical practice. 

 

Key Words: Medieval Islamic medicine, eyelid disorders, translated works.  
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1. GĠRĠġ 

 Bilim insanlığın ortak mirasıdır. Tarih boyunca yaĢamıĢ tüm 

medeniyetlerin, yaptıkları katkılar değiĢen ölçek ve niteliklerde de olsa, 

bilimin geliĢmesinde pay sahibi oldukları yadsınamaz. Fikirleri anlatmak için 

kullanılan yazıda Sümerlerin, bilimin temeli olarak kabul edilen matematiğin 

yapılmasını mümkün kılan rakamlarda ve sıfır kavramının oluĢmasında Hint 

medeniyetinin, kimya ve fizik gibi uygulamalı bilimlerde Çin medeniyetinin, 

bilimsel yöntemin geliĢmesinde Antik Yunan medeniyetinin, zihinlerin 

aydınlanmasında Rönesans sonrası Avrupa medeniyetinin katkıları pek 

açıktır.  

 Bilimin sabit bir konumunun olmaması ve değiĢen Ģartlar ile değiĢik 

zamanlarda, bilimin bir bayrak yarıĢını andıran uzun koĢusunda bayrağın 

elden ele, bir medeniyetten baĢka bir medeniyete aktarılması, bilimin 

heyecan verici serüveninin en çarpıcı özelliklerinden birisidir. Fakat her 

nedense, yarıĢtaki bayrağın aktarılması Ģeklinde sembolize edebileceğimiz, 

bilimin bir medeniyetten baĢka bir medeniyete aktarılması süreçlerinin doğası 

hakkında çok fazla da bilgi bulunmamaktadır. Yine de, bu karmaĢık 

süreçlerde medeniyetler arasında, bir dilden baĢka bir dile tercümelerin temel 

bir rolünün olduğu görülmektedir. 

 Medeniyetler arasında tercüme olgusunda, özellikle alıcı durumda 

bulunan medeniyetin tercüme etkinliklerini tetikleyen ve daha sonra da bu 

etkinliklerin devamını mümkün kılan, çözümlerin araĢtırıldığı bazı temel 

sorunların varlığıdır. Bu temel sorunların çerçevesinde her bir tercüme 

dönemi kendine has özellikler kazansa da, bu türden tercüme dönemlerinin 

en belirgin özellikleri uzun bir süreye yayılmalarıdır. Bu uzun süre boyunca ilk 

önce acemice ve hatta amatörce baĢlayan tercüme çalıĢmaları zamanla 

daha rafine ve geliĢmiĢ bir Ģekle ulaĢmaktadır. Tercüme metinlerinin 

kalitesindeki artıĢ ve tercüme etkinlikleri ile edinilen bilginin özümsenmesi, 

bilimsel bir dilin oluĢumu ile tamamlanmaktadır. Ġlk baĢlarda pasif bir alıcı 

konumunda olan tercüme edici medeniyet, giderek bilgiye yeni katkılarda 



2 
 

bulunan ve kendi medeniyetine has bir bilim anlayıĢı geliĢtiren bir medeniyet 

haline gelmektedir.  

 Dünya tarihi boyunca medeniyetler arası tercüme dönemlerinin birçok 

örneği yaĢanmıĢtır. Ġslam biliminin tarihsel geliĢimi açısından bir 

değerlendirme yapıldığında ise, Abbasi Devleti'nin ilk yıllarında gerçekleĢmiĢ 

olan tercüme döneminin Ġslam biliminin nasıl oluĢtuğunun anlaĢılması 

bakımından önemi büyüktür. Bu oluĢum sürecinde sadece tercüme 

etkinliklerinin baskısı ile bir bilim dilinin oluĢması değil; uzun yüzyıllar 

boyunca varlığını ve etkisini devam ettiren bilimsel düĢünceyi belirleyen ve 

sınırlayan paradigmaların inĢaası da izlenmektedir. Özellikle tıp bilimlerinde 

bu paradigmalar çok daha belirgin ve sınırlayıcı olmuĢlardır. Tıbbî anlayıĢın 

üzerine inĢa edildiği dört hümor teorisi ve Galen anatomisinin Ġslam Tıbbı 

üzerindeki belirleyici vesayeti, bu paradigmalar için çarpıcı bir örnek olarak 

görülmektedir (Campbell, 1926, s.10).  

 Ġslam tıbbının tercümelerin yapılmaya baĢlandığı IX. yüzyıl ile bu 

medeniyetin bilimsel yönden zirve noktaya ulaĢtığı XIII. yüzyıl arasındaki 

verimli dönemin ardından, Ġslam medeniyetinde bilimsel faaliyetlerin düĢüĢe 

geçtiği bir dönem izlenmektedir. Ġslam medeniyetindeki duraklama döneminin 

yaĢandığı çağlarda ise Avrupa medeniyet çevresi farklı bir atılım dönemine 

girmektedir. Ġslam bilim insanlarının eserlerinin Arapçadan Latinceye çevirileri 

bu tarihsel kopuĢ döneminin önemli etkenlerinden biri olmuĢtur. Bu tarihsel 

gerçeğe rağmen, Batı Avrupa‟da yaĢanan dönüĢümlerde Ġslam biliminin 

katkısının sadece Yunan ve Roma medeniyetlerinden kendisine ulaĢan bilgiyi 

değiĢtirmeden kabul etmek ve bu bilgiye fazla bir katkıda bulunmadan Batı 

Avrupa'ya aktarmak olduğu görüĢü günümüze kadar egemenliğini devam 

ettiren yaygın bir kanaat olarak kalmıĢtır.  

 BeĢ yüzyıl boyunca insanoğlunun bilimsel bilgiye bir katkıda 

bulunmayıp sadece onu kutsal bir emanet gibi koruyup zamanı gelince de 

değerini daha iyi bilenlere ulaĢtırması Ģeklinde özetlenebilecek bu naif 

düĢünce insan pratikleri açısından pek savunulabilir görünmemektedir. Yine 

de, bu yaygın kanaatin ve beraberinde, tam tersi bir durumu savunan, 

durağan görülen bir dönemin bilimsel açıdan verimli ve değiĢimin yaĢandığı 
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bir dönem olduğu tezinin, bilimsel olarak test edilmesi gerekmektedir. Fakat 

böylesine kapsamlı önermelerin basit bir Ģekilde ve tek bir yöntem ile 

evetlenmesi veya hayırlanması pek mümkün değildir. Böyle bir durumda, bu 

türden karmaĢık ve çok yönlü problemlerin anlaĢılması ve çözüm önerilerinin 

ortaya konulması, konuya çok farklı açılardan bakan yaklaĢımların 

kullanımını gerektirmektedir. Bu yaklaĢımlardan bir tanesi de incelenen 

dönem içerisinde yazılmıĢ olan metinlerin kritik ve karĢılaĢtırılmalı okumalara 

tabi tutulmalarıdır.  

 Metin okumaları bir yöntem olarak kabul edilse dahi, bilimsel bilginin 

incelediğimiz 500 yıllık bir süre içerisindeki serüvenini tüm bilgi alanlarında 

araĢtırmak oldukça kapsamlı bir projeyi gerektirmektedir. O nedenle 

baĢarılabilir bir araĢtırmanın gerçekleĢtirilmesi için incelenen bilgi 

materyalinin belli bir alanının seçilerek, bu seçilmiĢ bilgi alanındaki 

değiĢimlerin araĢtırılması bir zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġslam 

biliminde, tıp bilimleri ve tıp bilimleri içerisinde göz hastalıkları inceleniyor 

olsa da, halen muazzam geniĢlikte bir bilgi materyali bulunmaktadır. Daha da 

daraltılmıĢ bir çalıĢma alanında araĢtırma yapmak zorunluluğu nedeniyle, bu 

araĢtırma kapsamında göz hastalıklarının içerisinde de, daha özel bir alanı 

çalıĢma alanı olarak seçmek gerekmektedir. Bu düĢüncelerin ıĢığı altında, 

göz kapağı hastalıkları konusunun seçilmesinin uygun olacağı 

düĢünülmüĢtür. 

 Göz kapağı hastalıklarının seçilmiĢ olmasının, bu alanın oldukça 

özellikli bir alan olmasının dıĢında, baĢka nedenleri de bu seçimin değerini 

artırmaktadır. Bugüne kadar yapılmıĢ olan çalıĢmalarda akademik dikkati 

daha fazla çeken göz anatomisi, katarakt ve korneal pannus gibi konuların 

daha çok çalıĢılmıĢ olmasına rağmen, sadece göz kapağı hastalıklarına 

yönelik bir çalıĢmanın olmaması, bu alanda yapılacak çalıĢmaları değerli 

kılmaktadır. Ġkinci olarak ise, göz kapağı hastalıklarının diğer göz 

hastalıklarına oranla daha kolay teĢhisinin konulması nedeniyle, bu 

hastalıkların sınıflandırılmaları ve tedavileri ile ilgili bilgilerin daha standart bir 

düzeyde olması ve metinler arası karĢılaĢtırmaların daha güvenilir 

yapılabilmesidir. Son olarak ise, göz kapağı hastalıklarının sayıca fazla 
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olması nedeniyle, katarakt gibi çok daha spesifik bir alanın seçilmesinden 

kaçınılarak, inceleme yapılan alanın aĢırı özelleĢtirilmiĢ olmasının 

oluĢturabileceği bir takım deformasyon ve yanlıĢ değerlendirmelerin önüne 

geçilebilecektir.  

 Metinler arası bir değerlendirmenin yapılması ideal Ģartlar altında 

incelenen dönemde yazılmıĢ olan tüm metinlerin inceleme kapsamına 

alınmasını gerektirir. Günümüze, yazılmıĢ eserlerden belli bir kısmı 

ulaĢabilmiĢtir. Bu nedenle incelemenin ancak günümüze ulaĢan metinler ile 

yapılabilmesi mümkündür. Öte yandan günümüze ulaĢan metinler için de, 

bazı kısıtlamalar tüm bu metinlerin incelenmesini engellemektedir. Bu 

metinlerden halen büyük bir kısmı tozlu kütüphane raflarında veya özel 

koleksiyonlarda araĢtırılmayı beklediklerinden dolayı, bu metinlere ulaĢmak 

Ģu an için mümkün görünmemektedir. Öte yandan, kimi metinlerin ise ya asıl 

nüshalarının kaybolup Latince çevirilerinin olması ya da sadece kendi otantik 

dillerinde basılı nüshalarının olması, dil engeli nedeniyle bu metinlerin 

analizini zorlaĢtırmaktadır. Tüm bu zorluklara rağmen, mümkün olan en fazla 

eseri çalıĢmaya dahil etmek çabasıyla, incelenen döneme ait on bir adet tıp 

kitabı araĢtırma kapsamına alınmıĢtır. Ġncelenen eserlerin, yazılmıĢ eserler 

arasında dönemlerinin en meĢhur ve en yaygın tıp kitapları olması ve on bir 

adet gibi çok sayıda eserin değerlendirmeye alınmıĢ olması nedeniyle, bu 

araĢtırma için yeterince geniĢ bir inceleme imkanı oluĢmuĢtur. 

 Bu araĢtırmayla ilk elde, bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiĢ on bir tıp 

kitabının, kimi zaman bir kısım bölümlerinin olsa dahi, Türk bilim dünyasına 

kazandırılmıĢ olmasının önemli bir katkısı olacaktır. Bundan daha önemlisi 

ise, bu araĢtırmada kullanılan metinlerin gerek kendi içlerinde ve gerekse 

kendi aralarında kritik bir yöntem ile incelenmesi metodunun, tıp tarihi 

açısından yeni bir araĢtırma metodu olarak denenmesi önemli bir yeniliktir. 

Son olarak ise, incelenen dönem içerisinde, bilimin özenle korunarak 

durağan bir dönem mi geçirdiği yoksa değiĢerek, farklılaĢarak, zenginleĢerek 

farklı bir evreye mi evirildiği sorusuna iliĢkin bazı cevaplar bu araĢtırma ile 

verilebilecektir. Olası sonuçları düĢünüldüğünde, bu araĢtırmanın tıp tarihi ve 

bilim tarihine önemli katkılarda bulunması beklenmektedir. 
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2. TANIMLAR 

 

1. Amfizem: Vücudun bir kısmı veya bir organın hava veya baĢka bir gaz 

nedeniyle anormal bir Ģekilde ĢiĢmesidir.  

2. Blefarit: Göz kapaklarında kızarıklık, kirpiklerde çapak birikmesinin 

görüldüğü kirpik diplerinin kronik iltihabıdır.  

3. Blefarospazm: Göz kapağı kaslarının istemsiz kasılması nedeniyle göz 

kapaklarının sıkıca kapanmasıdır. 

4. Dermoid kist: GeliĢimsel bir anomali sonucu oluĢan bu iyi huylu kitlede 

deri dokusunun yanı sıra saç, kemik, kıkırdak hatta diĢ dokuları kitlenin 

içerisinde bir arada bulunur.   

5. Distikiazis: Kirpiklerin doğal bulundukları yerin yanı sıra tarsal dokunun 

posterior kısmında, meibomian bezlerinin ağızlarına yakın alanlarda da 

büyümesidir. Embriyonel hayatta meibomian bezlerini oluĢturacak olan 

germ hücrelerinin geliĢimsel bir anomali sonucunda pilosebasöz yapılar 

oluĢturması ile geliĢir.  

6. Ekimoz: Hasarlanan kan damarlarından sızan kanın dokularda 

birikmesi ile oluĢan renk değiĢimidir.  

7. Ektropion: Alt veya üst göz kapak dokusunun göz dıĢına doğru 

dönmesidir. Gözde kuruma, aĢırı sulanma, göz iritasyonu ve korneada 

ülserasyon geliĢmesine neden olabilir.  

8. Ekzema: Birçok deri iltihabını tanımlıyor olsa da genellikle atopik 

dermatit sonucu geliĢen alerjik deri enflamasyonlarını anlatmak için 

kullanılır. 

9. Endürasyon: Dokuların aĢırı derecede sert ve sıkı bir hale gelmeleridir.  

10. Entropion: Alt veya üst kapak dokusunun göz içerisine doğru 

dönmesidir. Kirpiklerin göz içerisindeki dokulara temas etmesi ve 

sürtünmesi sonucunda oküler iritasyon ve kornea ülserleri geliĢebilir.  

11. Erizipel: Streptokok enfeksiyonu nedeniyle geliĢen keskin sınırlı, kızıl 

renkte, yüzeysel cilt iltihabıdır.  
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12. Fronkül: Kıl köklerinin iltihaplanması sonucu geliĢen sıcak, hassas ve 

cerahatli akut deri lezyonudur.   

13. Kapak ödemi: Kapak dokularında aĢırı su birikmesi nedeniyle kapak 

dokularının hacminin artması ve ĢiĢmesidir. 

14. Kapak ülseri: Kapak derisinin bütünlüğünün bozulması sonrasında, 

daha derindeki kapak dokularına kadar ilerleyen, kronik doku kaybı ile 

karakterize iltihabi cilt lezyonudur.  

15. Kirpiklerde beyazlaĢma: Kirpiklerin doğal renklerini kaybederek, doğal 

olmayan bir süreç sonucunda beyazlaĢmalarıdır.   

16. Konkresyon: Vücutta biriken inorganik maddelerden ve bu maddeleri 

sarmalayan ince dokulardan oluĢan beyaz renkli, katı karakterli kitledir. 

17. Madarozis: Hastalık sonucunda kirpiklerin dökülmesidir.  

18. Papillom: YumuĢak dokudan oluĢan bir çekirdek etrafında çoğalan 

epitel hücrelerinden oluĢan küçük iyi huylu tümördür.  

19. Prürit: Uyuz hastalığı gibi Ģiddetli kaĢıntı ve iritasyon ile karakterize cilt 

lezyonlarına neden olan hastalıklardan her biri.  

20. Ptoz: Üst göz kapağını yukarı kaldıran kasın zayıflığı, bu kası kontrol 

eden sinirlerin hasarlanması veya kapağı oluĢturan dokulardan 

kaynaklanan bir nedenden dolayı üst göz kapağında düĢüklüğün 

oluĢmasıdır.  

21. Püstül: Deri yüzeyinde içi iltihap dolu, küçük enfekte kabarcıklar 

Ģeklindeki iltihabi lezyondur.  

22. Semblafaron: Kapak iç yüzeyini örten palpebral konjonktivanın bir 

kısmının veya tamamının bulbar konkjonktivaya yapıĢmasıdır.  

23. Siğil: Papillomavirüs (HPV) enfeksiyonları sonucunda deride oluĢan 

küçük kitledir.  

24. ġalazyon: Göz kapaklarında, meibomian bezlerin iltihaplanması 

sonrasında oluĢan kronik enflamasyon sonucu geliĢen arpa tanesini 

andırır kitledir. 

25. ġarbon: Hayvanlar ile veya hayvan kaynaklı ürünler ile temas 

sonrasında geliĢen, ölümcül olabilen bir deri hastalığıdır. Bu hastalığın 

tipik bulgusu merkezde sertleĢmiĢ siyah bir kurutu çevreleyen açık 
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kırmızı enflamasyondur. ġarbon lezyonları göz kapaklarında ciddi Ģekil 

bozuklukları ve deformasyonlara neden olabilmektedir. 

26. Trahom: Sorumlu etkenin klamidya suĢlarının olduğu, uygun tedavi 

yapılamadığında ciddi göz hasarlarına yol açan, eski zamanlarda körlük 

geliĢmesinin en önemli nedeni olan göz iltihabıdır.  

27. Trikiazis: Kirpiklerin yanlıĢ yönlenme ile göz dıĢına doğru 

büyüyecekken tersine göz içerisine doğru dönmesi ve göze bakmasıdır.  

28. Ülseratif blefarit: Kirpikli kenarda ülserasyon, kirpik dökülmesi, kronik 

enflamasyon ve vaskülarizasyon ile karakterize kirpik dibi iltihabıdır.  

29. Ürtiker: Ġmmünolojik olarak genellikle tip 1, ancak bazen tip 3 aĢırı 

duyarlılık sonucu dermisin üst bölümlerinin geçici, iyi sınırlı, ödemli ve 

çoğunlukla kaĢıntılı, 1-3 cm çapında deri ĢiĢkinlikleriyle belirgin, akut 

veya kronik damar reaksiyonudur. 
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3. GENEL BĠLGĠLER 

 

 Göz hastalıklarının tanısının kolay olması ve tedavi etkinliklerinin de 

yine aynı Ģekilde açık ve kolay bir Ģekilde takip edilebilmesi, bu alanın 

uzmanlaĢmanın gözlendiği ilk tıp bilimi dallarından birisi olmasını 

kolaylaĢtırmıĢtır. Bu nedenle Antik çağlardan günümüze uzanan yaklaĢık beĢ 

bin yıllık bir zaman süresince, göz hastalıklarına ait tıbbî yaklaĢımların ve 

tıbbî bilginin yazılı kayıtlara geçmiĢ olması pek de ĢaĢırtıcı değildir.  

 Oftalmolojinin geliĢimini Antik çağlardan itibaren baĢlayarak, Ġslam 

biliminin oluĢmasına kadar geçen süreye kadar özetlemek, bilimsel bilginin 

Antik Yunan‟dan Ġslam medeniyetine tercümeler aracılığıyla geçiĢini; 

bilimlerin bu yeni medeniyet içerisinde kurumsallaĢtıktan sonra nasıl bir 

geliĢme gösterdiklerini; bilginin Rönesans öncesinde Ġslam medeniyetinden 

Avrupa medeniyetine nasıl aktarıldığını göstermek bakımından faydalı 

olacaktır. 

 

3.1. Ġslam Biliminin Kaynakları  

 Medeniyetler ile salgın hastalıklar arasında, ilk baĢta tuhaf görünse de, 

ĢaĢırtıcı benzerlikler bulunmaktadır. Her ikisinin de, nereden köken aldıkları 

ve nasıl bir yayılım gösterdikleri soruları akla ilk gelen sorular olmaktadır. Bir 

baĢka benzerlik ise her ikisinin de, bir defa yayılmaya baĢladıklarında 

önlerine çıkan, ister coğrafi olsun isterse de kültürel olsun, tüm sınırları, 

bazen zorlanarak da olsa, aĢabilme ve hiç de tahmin edilemeyecek 

uzaklıklara yayılabilmeleridir. Belli bir yaygınlık aĢamasına geldikten sonra 

ise kökene yönelik soruların cevapları daha da karmaĢıklaĢmakta ve tek bir 

kökene inmek, orijinal kaynağa ulaĢmak imkânsız hale gelmektedir. Zaman 

içerisinde yayılım gösteren her olgu, kendi orijinal tarihselliğinin kaçınılmaz 

bir sonucu olarak, kökenine ait özelliklerinde yayılım gösterdiği alanların 

yerleĢik tabiatlarıyla girdiği etkileĢimlerle, medeniyetler için farklı kültürler, 

salgın hastalıklar için ise mutasyonlar olarak adlandırabileceğimiz değiĢimler 

göstermektedir (Ülken, 1997, s.63).  
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 Bu değiĢimlerin, her zaman doğrusal ve sebep-sonuç ana motifine 

uymayacak formlar göstermeleri, onların geçirmiĢ oldukları evrelerin çok net 

çizgiler ile ayrıntılandırılamamalarına neden olmaktadır. Belli bir noktadan 

sonra ise kaba hatlar ile, var oldukları kabul edilen bazı ana bileĢenlerin 

varlıklarına dayanılarak, bir kısım kökensel ve geliĢimsel fikirler yürütülebilir; 

teoriler, her biri sınama ile oluĢturuldukları hızla kaybolacakları bilinse dahi, 

geliĢtirilebilir.  

 Bilimsel düĢünüĢün, günümüzde kabul edilen ve özümsemeye 

çalıĢılan ana çerçevesini daha iyi belirleyebilmek için, geliĢim süreçlerini 

anlama çabası, kökenlere yönelik araĢtırmaların önemli bir yönünü 

oluĢturmaktadır. Tarihin bir anında, ansızın, kendi baĢına, kısmen doğaüstü 

bir Ģekilde bilimsel düĢünüĢün ortaya çıkmadığını herkes kabul etse de, yine 

de bir baĢlangıç noktasını, belki de daha iyi bir ifade ile bir dönüm noktasını 

tayin etmek yöntemsel bir kolaylık sağlayacaktır.  

 Genel olarak bilimsel düĢünüĢün Aristoteles ile baĢladığı kabul 

edilmektedir. Bu ifade Aristoteles öncesindeki, farklı medeniyetlerin temsilcisi 

olarak farklı zaman dilimlerinde yaĢamıĢ düĢün insanlarının hiç bir Ģekilde 

bilimsel düĢünüĢ anlamında bir faaliyette bulunmadıkları anlamına 

gelmemektedir. Tam tersine, böyle bir yaklaĢım, bir baĢlangıç noktası tayin 

etmek için, o nokta öncesinde geliĢen olay ve olguları geçici bir süre ile 

paranteze almaktadır. Aristoteles ve sonrasında yaĢayan, kısa bir zaman 

diliminde birçok üstün yetenekli insanın ardı ardına gelerek katkıda 

bulundukları ve inĢa ettikleri Eski Yunan Biliminin Rönesans Avrupa'sına 

ulaĢmasına kadar geçen süre içerisinde nasıl bir serüven izlediği daima 

dikkat çekici bir soru olarak kalmıĢtır (Rehman ve diğerleri, 2000, s.1367).  

 Eski Yunan Bilimi Büyük Ġskender‟in fetihleri sonrasında Ġskenderiye 

Ģehrine taĢınmıĢ ve Roma Ġmparatorluğu döneminde Roma ve Ġskenderiye 

Ģehirlerinde ikili bir merkezin hâkimiyetinde yaĢamına devam etmiĢtir. Bu 

bilim Batı Roma'nın yıkılması sonrasında Ġskenderiye‟de yaĢamaya devam 

etmiĢtir.  

 Büyük Ġskender‟in fetihleri sonrasında Asya‟nın büyük bir kısmı Yunan 

etkisine girmiĢ ve “helenizasyon” olarak adlandırılabilecek ciddi bir bilimsel ve 
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kültürel değiĢim bu topraklarda gerçekleĢmiĢtir. Ġskender‟in ölümünden sonra 

fethettiği topraklar komutanları arasında paylaĢılmıĢ ve bu paylaĢım 

sonrasında kurulan Antakya merkezli Seleucid'ler ile Ġskenderiye merkezli 

Ptolemy krallıkları Orta Doğunun iki ana hakimleri olmuĢlardır.  

 Hem Selucid'lerin Suriye'deki, hem de Ptolemilerin Mısır'daki 

yönetimleri boyunca Yunan etkisi egemenliğini sürdürmüĢ ve Yunanca resmi 

dil olarak yönetim, ticaret ve bilim sahalarında tek egemen dil olarak kalırken, 

Yunan düĢünce ve yaĢam tarzı da üst kültürü oluĢturmuĢtur. Buna rağmen 

Helen kültürünün etkisi sadece yönetici üst sınıflarda belirgin bir öğe 

konumunda olmuĢ ve halk düzeyinde etkisi zayıf kalmıĢtır. Helenik krallıkların 

Roma yönetimi altına girmesi ile birlikte Romalılar yeni bir kültür 

getirmemiĢler ve aksine Helen kültürünün etkisini daha da güçlendirmiĢlerdir. 

Hıristiyanlığın yayılması ile Hıristiyan kilisesinin belirgin Helen karakteri 

nedeniyle Helen etkisi daha da artmıĢ ve Helen kültürü geniĢ halk kitlelerince 

benimsenmiĢtir (Gutas, 1998, s.80). 

 Ortadoğu‟da yayılan Helen kültürünün tamamen Atina kaynaklı olduğu 

söylenemez. Bu kültürün ana merkezi Atina'dan ziyade Ġskenderiye Ģehridir 

(Marganne, 2002, s.362). Ġskenderiye kaynaklı Helen kültürünün Eski 

Yunandan kaynaklandığı Ģüphe götürmez bir gerçektir fakat bu kültür daha 

farklı bir yönde geliĢim göstermiĢtir. Ġskenderiye'de kurulan ve zamanının en 

parlak ilim merkezi haline gelen Museum'dan evvel Heliopolis tapınağında 

bilginlerin toplandığı bir çeĢit okul bulunmaktadır ve bu bilginler antik Mısır‟ın 

kültürel mirasını taĢıyarak yeni Museum'um kurulmasına katkıda 

bulunmuĢlardır. Zaman içerisinde antik Mısır‟a ait olan özellikler Helen 

kültürü içerisinde asimile edilmiĢtir. Her ne kadar bu asimilasyon ile Mısır‟a ait 

özellikler kaybolmuĢsa da Helen kültürünün Atina‟dan taĢınan elemanları da 

belli bir dönüĢüme uğramıĢtır. Böylece daha kozmopolitan bir anlayıĢın 

hakim olduğu eski Helen kültürünün, baĢka kültürleri dıĢlayıcı özelliği ortadan 

kalkmıĢtır. ġunu da not etmek gerekir ki, Ġskenderiye de geliĢen Helen kültürü 

sadece yerel bir kültür olmak durumundan çıkarak, tüm kültürlere ve 

medeniyetlere açık daha kozmopolitan bir konuma ulaĢmıĢtır (Marganne, 

2002, s.380). 
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 Platon zamanından gelen felsefi gelenek Aristo‟nun etkisi ile daha çok 

rasyonel bir bilim anlayıĢına evirilmiĢ; matematik, astronomi ve tıp ana bilim 

alanları olmuĢtur. Bu bilim konuları doğa bilimlerinin birer parçası olarak 

kabul edilerek, mantık biliminin sıkı kullanımı altında büyük ve tek, düzenli 

bütünü anlamak için kullanılan anahtarların elde edilmesi için kullanılmıĢtır. 

Büyük ve tek bir düzenli bütüne yapılan vurgu bu bilimlerin daha sonra 

hakimiyetini artıran Hıristiyanlık kilisesince de himaye görmesini 

kolaylaĢtırmıĢtır (Moog, 2009, 256-275). Zamanla Öklid ve ArĢimed gibi 

Ģahsiyetleri de kendisine çekerek yedi yüzyıl boyunca geliĢecek olan ve yeni 

Helenistik kültürün merkezi haline gelen Ġskenderiye Okulu‟nda özellikle 

matematik, tıp ve astronomi alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiĢtir. 

 Ġskenderiye Ģehri üzerinde bu kadar durulmasının nedeni Ġslam 

biliminin oluĢmasında Ġskenderiye'nin ana kaynak olmasıdır. Ġskenderiye 

biliminin Abbasiler döneminde Bağdat'a nasıl ulaĢtığı uzun yıllar üzerinde 

tartıĢılan bir soru olmuĢtur. Meyerhof'un görüĢüne göre Hıristiyanlık 

döneminde pagan kültür üzerinde artan baskılar üzerine Ġskenderiye'den eski 

Yunan kültürünü temsil eden pagan bilim insanları ve onlarla birlikte değerli 

ve nadir yazma eserler Antakya'ya göç etmiĢtir (Meyerhof, 1997, s.258). 

 Hıristiyanlığın yayılması ile birlikte pagan bir öğretiye dayanan Yunan 

bilim anlayıĢı karĢılaĢtığı baskılar sonucunda Ġskenderiye‟de daha fazla 

tutunamamıĢ ve bu bilim anlayıĢına bağlı bilim insanlarının Antakya‟ya göç 

etmesi sonrasında  varlığını farklı bir coğrafyada devam ettirmeye çalıĢmıĢtır.  

 Antakya‟da M.S. 270 yılında Malchion tarafından kurulan teolojik bir 

okulun ilmi, tarihi ve etimolojik açıklamalara dayanarak Ġskenderiye Ġlahiyat 

okulunun sembolik açıklamalarına karĢı çıkan ve adeta onunla rekabete giren 

bir yapıda olduğu bildirilmektedir. Ancak bu okul, içinde eğitim yapılan bir yer 

olmayıp, kitaplarla fikirlerini yayan ve fikirlerini felsefi delillerle savunan bir 

Hıristiyan bilginler topluluğudur (Kumeyr, 2003, s.75). Bundan baĢka 

Antakya‟da „Antakya Okulu‟ diye bilinen felsefi bir okuldan daha söz edilir ki, 

bu okulun, Ömer b. Abdülaziz (717-720) devrinde Antakya‟ya göç etmiĢ 

Ġskenderiye Okulu‟nun devamı olduğu düĢünülmektedir (Meyerhof, 1997, 

s.261). Ġskenderiye‟den sonra Antakya‟nın merkez olmasının en önemli 



12 
 

nedeni Yunan el yazmalarının Anadolu‟dan buraya rahatlıkla 

getirilebilmesidir.  

 Tarihçilere göre, Süryanice tercümelerin büyük bir kısmı Antakya 

Okulu‟nda yapılmaktadır. Süryaniceye yapılan tercümeler Antakya‟daki 

teolojik araĢtırmalar için vazgeçilemez bir öneme sahiplerdi. Öte yandan 

Süryanice konuĢan Hıristiyanlar Kilise hayatıyla daha rahat iletiĢim ve iliĢki 

kurmak amacıyla Yunancayı da öğrenmek zorunda kalmıĢlardır. Çünkü bütün 

bilimsel ve felsefi tartıĢmalarda Yunanca kullanılmaktaydı. Bu Okul, Nasturiye 

mezhebinin ortaya çıkmasından sonra ve hocalarının çoğunun da inançlarını 

yaymak amacıyla Harran Okulu‟na göç etmesiyle yıkılmıĢtır. En son kalan iki 

öğrencisi ise kitaplarıyla birlikte Antakya‟dan Harran‟a taĢınmıĢlardır 

(Meyerhof, 1997, s.263). 

 Harran, Yunan, Roma, Hıristiyanlık ve Ġslâm‟a tanıklık etmiĢ ender 

merkezlerden birisidir. Ġskender döneminde Makedonyalı birçok insan bu 

Ģehre yerleĢmiĢtir. Bundan olsa gerek ki, bu dönem Harranlıların tanrıları 

Yunanca isimler almıĢlardır. Hıristiyanlık döneminde ise buraya yerleĢen 

Süryanilerin çoğunluğu Makedon, Ermeni ve Araplardan oluĢuyordu. 

Hıristiyanlık Roma‟nın resmi dini olunca Harranlılara Hıristiyan olmaları için 

baskı yapılmıĢ, ancak baĢarılı olunamamıĢtır. Bundan dolayı da kilise üst 

düzey yöneticileri Harran‟ı Putperest ġehir anlamında Hellenopolis diye 

isimlendirmiĢtir. Daha sonraki dönemlerde ise burası Yunanlılardan ve diğer 

uluslardan Hıristiyan olmak istemeyenlerin toplandıkları bir merkez haline 

gelmiĢtir. Ġslâmî döneme gelindiğinde, Hz. Ömer döneminde Yaz b. Ğanm 

tarafından Urfa‟dan sonra 640 yılında savaĢmadan fethedilen Harran, son 

Emevi Halifesi II. Mervan döneminde (744-750) devletin baĢkenti olacak 

kadar kültürel ve jeopolitik bir önem kazanmıĢtır (Demirci, 2006, s.205).  

 Harran‟daki bilimsel çeĢitliliğe ve eğitimin kalitesine iliĢkin bir fikir 

vermesi açısından Harranlı bilginlerin eser listelerine bakmak yeterlidir. 

Mesela tercüme konusundaki otoritesinin yanı sıra bilim ve düĢünce alanında 

da bir o kadar üne sahip olan Sabit b. Kurra astronomi, matematik, ahlâk, 

felsefe ve tıp gibi birçok temel alanda eser verecek kadar bir donanıma 
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sahiptir. Bilindiği üzere Sabit b. Kurra aynı zamanda ilk dönem Müslüman 

filozoflar listesinde de yer almaktadır (Demirci, 2006, s.209). 

 Harran Okulu‟nda en geliĢmiĢ bilim dalının tıbbî bilimler olduğu 

anlaĢılmaktadır. Kitap listelerinden hemen hemen her bilginin tıpla ilgili birkaç 

esere sahip olduğunu görülmektedir (Demirci, 2006, s.210). 

 Ġslami dönemden önce Nesturi, Yakubi ve Sabii dinlerine mensup 

Süryaniler önce Yunancayı öğrenmiĢ, bu dilden kendi dillerine pek çok 

nakiller yapmıĢ ve bunları kendi okullarında de okutmuĢlardır. Arapçanın 

yaygınlaĢmasıyla birlikte Arapçayı da öğrenerek o dile tercümeler 

yapmıĢlardır. Bu anlamda aklı yaratıcılığa geçirecek sebepleri hazırlayanların 

Süryaniler olduğu, çünkü onların aklı düĢünmeye sevk edip, naklettikleri 

ilimlerle aklı besledikleri söylenmektedir.  

 Harran, baĢta Yunan ve Mezopotamya olmak üzere kadim kültürün en 

önemli taĢıyıcı halkasıdır. Bu aktarım M.S. II. asırdan itibaren burada 

korunan bilimsel eserlerin Bağdat‟a taĢınması, Sabit b. Kurra ve Yuhanna b. 

Haylan gibi önemli bilginlerin Bağdat‟a göçmeleriyle veya Müslüman 

öğrencilerin bizzat Harran‟a gelerek orada ders almaları yoluyla 

gerçekleĢmiĢtir (Ülken, 1997, s.63-69).  

 Medeniyetlerin kendi varlıklarını sürdürmeleri ve yeni inĢa halindeki 

medeniyetlerin ise güçlü kanallar bularak beslenmeleri açısından tercümenin 

rolü ne kadar kilit bir öneme sahip ise, tercümanların yeterliliği de o kadar 

önemlidir. Bu anlamda Yunan ve Mezopotamya mirasının Arapçaya 

taĢınmasında Harranlı bilim insanlarının oldukça farklı ve tartıĢılmaz bir 

üstünlükleri bulunmaktadır. Harranlı bilim insanlarının gerek kaynak ve 

gerekse hedef dillere olan yetkinliklerinin yanı sıra, bu bilimsel disiplinlere 

iliĢkin derin kavrayıĢlarının olması, onları bu geçiĢ konusunda vazgeçilemez 

kılmıĢtır (Tanrıverdi, 2006, s.178). 

 Harran'ın yanı sıra bir baĢka sınır Ģehri, CundiĢapur, Yunan biliminin 

özellikle tıbbî bilimlerin Ġslam medeniyetine taĢınmasına çok fazla katkıda 

bulunmuĢtur (Miller, 2006, s.615-617). Valerian komutasındaki Roma 

ordusunun ġapur komutasındaki Pers ordusu karĢısında aldığı ezici 

mağlubiyetten sonra, Persler tarafından yakalanan savaĢ esirlerinin büyük bir 
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bölümü Ġran‟a götürülerek oradaki bayındırlık hizmetlerinde iĢçi olarak 

kullanılmıĢtır. Bu savaĢ esirlerinin büyük bir kısmı eğitimli ve teknik 

yetenekleri olan kimselerden oluĢmaktaydı. ġapur, Romalıların teknik 

konulardaki üstünlüklerini bildiğinden dolayı, bu esirleri mühendis, mimar, 

doktor ve arazi düzenleyicisi olarak çalıĢtırmayı hedeflemiĢtir. Bu esirleri 

kendi inanç ve kültürlerini serbestçe yaĢayabilecekleri, kendi kanunlarını 

uygulayabilecekleri üç Ģehre yerleĢtirmiĢtir. Bu Ģehirlerden bir tanesi de 

ġapur'un kendisine baĢkent olarak seçtiği ve sıfırdan inĢa ettiği CundiĢapur 

olmuĢtur (Söylemez, 2002, s.104).  

 Bir bilim merkezi olarak hızla geliĢen bu Ģehir daha sonraları 

Nesturilerin CundiĢapur'a göç etmeleri ile daha da güçlü bir konuma 

gelmiĢtir. KuruluĢu zamanında Yunanca, Süryanice ve Farsçanın 

konuĢulduğu CundiĢapur eğitim kurumları, zaman içerisinde bilim dili olarak 

Yunancanın arka plana alındığı, ama hiç bir vakit terk edilmediği, fakat 

Süryanicenin üstünlük kazandığı bir değiĢim geçirmiĢlerdir. Bu dönemlerde 

Yunanca metinlerin Süryaniceye çevrileri yoğun olarak yapılmıĢtır. Özellikle 

Galen ve Hippokrat'ın tıp kitapları, Aristo'nun kitapları ve bazı astronomi ve 

matematik kitapları bu dönemde Süryaniceye çevirileri yapılan önemli 

kitaplardır. Bu okulun hem Eski Yunan'dan gelen tıbbî bilgiye hem de 

Hindistan'daki bilginler ile iletilen tıbbî bilgiye sahip olduğu bilinmektedir. 

Hintli âlimlerden Tanfatschal'ın CundiĢapur‟da ders verdiği ve bu sıralarda 

Hintçe tıp kitaplarının Farsçaya çevirilerinin yapıldığı bildirilmektedir. Hint Tıp 

bilgini Manka Sanaka'nın tıp kitabı Farsçaya çevrilmiĢtir ve bu kitabın Arapça 

çevirisi Berlin kütüphanesinde bulunmaktadır. I. Keyhüsrev, kendi saray 

hekimi Barsuj'u Hindistan'a Hintçe yazılmıĢ tıp ve ilaçlar ile ilgili kitapları 

toplayıp Ġran'a getirmesi için göndermiĢtir. Benzer Ģekilde Hindistan'da 

yazılmıĢ olan Charaka ve Susruta tıp kitapları da Farsçaya ve sonradan da 

Farsçadan Arapçaya çevrilmiĢtir (Angeletti, 1990, 301). 

 CundiĢapur'da faaliyet gösteren tıp okulu ve bu okuldan yetiĢen 

hekimlerin ünü her tarafa yayılmıĢ bulunmaktaydı. Abbasiler zamanında ise 

bu okulun müdürü olan hekim ailesi BeyhtuĢilerin Bağdat sarayında 

hekimbaĢı olmaları ve bu okuldan eğitim almıĢ hekimlerin Abbasi devletinin 
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tüm hükümranlık alanına yayılmaları, bu okulun hem saygınlığını ve hem de 

etkisini daha da artırmıĢtır. Abbasiler dönemindeki Arapçaya Yunan tıp 

metinlerinin çevrilmesinde de hem Yunanca, hem Süryanice ve hem de 

Arapçayı mahir olarak kullanabilen bu okul mensupları baĢat rolü 

oynamıĢlardır (Söylemez, 2002, s.104-106).  

 Tarihsel kayıtlara göre, geç Helenistik geliĢimden sonra Yunan 

kültürünün Süryanice, Kıptice, Aramca ve Farsça konuĢan doğulu kavimler 

arasında evrensel bir geliĢim seyri içinde yayıldığı söylenmektedir. 

Helenizmin Yunanca konuĢan dünyanın dıĢındaki kavimlere ulaĢması, 

buralarda gerçekten köklü değiĢikliklere neden olmuĢtur. Bu süreç ile birlikte 

oluĢan kültürel atmosfer gerek Ġslam ve gerekse Avrupa kültürel Ģartlarının 

geliĢiminde de önemli bir etkileme payına sahiptir.  

 Araplara Yunan etkisi sadece Suriye ve Mısır üzerinden gelmemiĢ, 

Hint üzerinden Ġran yoluyla da ulaĢmıĢtır. Hint etkisinin Araplara ulaĢması üç 

evrede olmuĢtur. Ġlk olarak Ġskenderiye'den kuzey batı Hindistan'a Yunan 

bilimi ulaĢmıĢ ve Hintli bilim insanlarının katkısı ile daha da zenginleĢtirilen bu 

bilgi Abbasiler döneminde Araplara geçmiĢtir. Kızıl deniz ticaretinin 

sonlandığı bir liman olan Hint Ģehri Ujjain bu dönemde önemli bir kültür 

merkezi olarak katkıda bulunmuĢtur (O'Leary, 1948, s.45). 

 Ġkinci kaynak ise Merv Ģehridir. Orta Asya‟da Ġskender zamanında 

Maveraünnehir‟de kurulan Merv, Fergana ve Sogdiana Ģehirleri Helenik 

kültürün merkezi olarak kalmıĢlardır (Bagchi, 1978, s.3-12).  Bu Ģehirlerden 

özellikle Merv Ģehri, ipek yolunun üzerinde büyük bir ticaret merkezi olması 

nedeniyle, uzun zaman Yunan kültürünün taĢıyıcılığını yapmıĢ ve bu kültürün 

hem Hindistan ve hem de Ġran üzerinden Orta Doğuya yayılmasına hizmet 

etmiĢtir. Bu Ģehirde Hıristiyanlık sonrası önemli ölçüde Nesturi nüfusunun 

yaĢadığı bilinmektedir. Arap fetihlerinin bu bölgeye gelmesi ile birlikte bu etki 

daha da belirgin hale gelmiĢ ve Abbasiler döneminde Yunan etkisi bu 

yönetim altında önemli mevkilere gelen Merv‟den göç etmiĢ aileler vasıtasıyla 

daha da artırmıĢtır (O'Leary, 1948, s.50). 

 Son olarak Hindistan'dan çıkmasına rağmen hızla Orta Asya'ya 

yayılan ve felsefi olarak Yunan felsefe ve düĢüncesine yakınlıklar içermesi 



16 
 

nedeniyle Orta Asya‟da Yunan etkisinin yayılmasına bir zemin teĢkil eden 

Budizm, önemli Brahman ailelerinin MüslümanlaĢması ile birlikte Arapların 

Yunan düĢüncesi ile tanıĢmalarına aracılık etmiĢtir. Özellikle Bermekiler bu 

aileler arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. Çünkü Abbasi halifelerinden 

Mansur ve Harun ReĢid'in döneminde bu aile mensupları vezirlik ve baĢ 

vezirlik görevlerini ifa etmekteydiler ve Yunancadan Arapçaya yapılan 

çevirilerin de en önde gelen destekçileriydiler. Bir ara gözden düĢmüĢ 

olmalarına rağmen sonradan yine devlet nezdinde itibarlı yerler edinen bu 

ailenin mensupları daima bürokrasinin tepe noktalarını iĢgal etmenin verdiği 

avantajları kullanarak, Yunan etkisinin yaygınlaĢmasına hizmet etmiĢlerdir. 

Merv Ģehrinden Bağdat'a gelen alimler arasında Öklid‟in “Elementler” kitabını 

Arapçaya çeviren Sehl bin Rabban et-Taberi ve ünlü astronomlardan 

MaĢallah bin Asari sayılabilir (O'Leary, 1948, s.85). 

 Abbasilerin kuvvetli oldukları dönemlerde Bağdat önemli bir bilim 

merkezi haline gelmiĢti ve tüm bu yollardan ulaĢan bilgiler Bağdat‟ta 

toplanmaktaydı (Majumdar, 1997, s.133-138). Fakat zaman içerisinde 

Abbasilerin güç kaybetmesi ve siyasi iktidarın parçalanması Bağdat'ın bir 

bilim merkezi olarak üstünlüğünün sona ermesine ve Ġslam coğrafyasındaki 

ġam, Kahire, Semerkant ve Kurtuba gibi diğer önemli Ģehirlerin birer bilim 

merkezi haline gelmesine neden olmuĢtur.  

 Ġslam medeniyeti içerisinde yeni bir hayatiyet bulan Yunan bilimi, XII. 

yy ile birlikte Avrupa‟ya Arapçadan yapılan Latince çeviriler ile ulaĢmıĢtır. 

Ġslam medeniyetinde Yunan biliminin, üzerinde herhangi bir değiĢiklik ve katkı 

yapılmadan, yalnızca korunduğu ve Avrupa medeniyetine ulaĢtırıldığı 

düĢüncesi, bilim tarihi çevrelerinde, neredeyse genel kabul görmüĢtür. Bu 

görüĢ aĢırı indirgemeci bir yaklaĢım göstermektedir (Sabra, 1987, s.223-243; 

El-Gammal, 1997, s.39-46). 

 Bu temel görüĢte dikkat edilirse üç ana öğenin birbiri ile yakın bir 

Ģekilde iliĢkilendirildiği görülecektir. Ġlk olarak kitapları Arapçaya çevrilen 

Yunan bilim insanları vardır. Daha sonra ise Arapların bu kitapları muhafaza 

edip Ģerhler yazmaları ve son olarak ise bu Arapça kitapların Latinceye 
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çevrilmesi ile birlikte eski Yunan biliminin Avrupa'ya ulaĢması söz konusudur 

(Burns ve Fulder, 2002, s.407-410).  

 Ancak daha titiz bir bakıĢla Arapların bu dönemde yaptıkları bilimsel 

etkinlikler incelendiğinde, çok daha farklı bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Ġlk 

olarak Hıristiyan Süryani yazarlar ve bilim insanlarının çevirileri ile Araplara 

Yunan bilimi ulaĢmıĢ olsa da, sonraki dönemlerde Arapların kendilerinin 

Yunancada bilgi ve becerilerinin artması ile birlikte, çevrilen eserler izleyen 

dönemlerde tekrar tekrar gözden geçirilmiĢ ve gerekli düzeltmeler yapılmıĢtır. 

Bu süreç ile birlikte erken çevirilerin yapıldığı dönemlerden ulaĢan bilgiler, 

hatalarından arındırılmıĢ ve yapılan sistematik düzenlemeler ile daha doğru 

ve anlaĢılabilir bir hale getirilmiĢtir (Cruse, 1999, s.171-180).   

 Araplar sadece bu kitapları çevrilmekle kalmamıĢ aynı zamanda bu 

kitaplar üzerine Ģerhler ve açıklamalar yazmıĢlardır. Bu Ģerhler ve 

açıklamalarda sadece çevrilen kitapların anlaĢılması için yapılmıĢ 

açıklamalar yer almamakta, aynı zamanda daha önce çevrilen kitaplarda 

bulunmayan yeni bilimsel prensip ve sonuçlara da yer verilmektedir. Bu 

bilimsel prensip ve sonuçlar, orijinal eserlere yapılan atıflar ile 

desteklenmektedir (Said, 1977, s.50-57).  

 Bir baĢka yönden ise, Araplar tarafından yazılan tıp kitaplarında, 

tercüme edilen eserlerde söz edilen ve önerilen çözümlerden daha farklı 

çözümler veya tercüme eserlerde söz edilmeyen ama Araplarca gündeme 

getirilen ve yine kendi yöntemlerince çözümlerin üretildiği konular da 

bulunmaktadır (Wasserstein, 1989, s.57-72; Majeed, 2005, s.1486-1487; 

Polak, 1997, s.112-115). Bu çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde bu türden 

farklılıkların neler oldukları çok daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 

3.2. Abbasi Devleti Dönemindeki Tercüme Hareketi 

 Abbasi yönetiminin iĢ baĢına gelmesi ile birlikte iki önemli geliĢme 

ortaya çıkmıĢtır. Ġlk olarak Emeviler döneminde, yönetim erki ve zenginliğin 

sadece Arap kökenli kimselerde toplanmasına rağmen, o güne kadar 

dıĢlanmıĢ olan MüslümanlaĢmıĢ Farsların, Hıristiyan Arapların, Süryanilerin, 

halen eski inançları olan ZerdüĢtlüğe bağlı kalan Farsların ve diğer halkların, 
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yönetimde yüksek mevkilere gelmesine izin verilmiĢtir. Bununla birlikte 

Araplar dıĢındaki halkların yönetimdeki ağırlıkları artmıĢ ve kabileci bir 

yönetim tarzından kozmopolit emperyal bir yönetim tarzına geçiĢ yaĢanmıĢtır. 

Ġkinci olarak ise Emeviler zamanında yönetici elit diğer yönetim altındaki 

halkların inançlarına karıĢmadan sadece onlardan yıllık vergilerini alma 

düĢüncesini ana eksen kabul eden bir yönetim anlayıĢı nedeniyle diğer inanç 

sahiplerini ĠslamlaĢtırma politikasını gütmediği halde, Abbasiler döneminde 

tam tersine, hem diğer din sahiplerinin ĠslamlaĢtırılması ve hem de Ġslam 

inancı içerisindeki birçok ayrı düĢünce ve mezhep taraftarlarının da devletin 

belirlediği merkezi bir inanç düĢüncesi altında birleĢtirilmesi olarak 

özetlenebilecek bir iç siyaset izlenilmiĢtir.  

 Sonuç olarak bu iki ana politika, hem dinler arasında ve hem de Ġslam 

dini içerisinde farklı inançlar taĢıyan kesimler arasındaki çatıĢmaları 

keskinleĢtirmiĢtir. Özellikle Ġslam inancı dıĢındaki diğer dinlere mensup 

olanlardan Hıristiyanlar ve Maniheistler kendilerini daha ağır bir baskı altında 

hissetmiĢlerdir. Ġslam inancı içerisinde ise heretik gruplar olarak adlandırılan 

ġia ve Zendika fırkaları, inancın merkezileĢtirilmesi politikalarının ana 

hedefleri haline gelmiĢlerdir. Halife Mehdi zamanında hem dinler arası ve 

hem de Ġslam dini içerisindeki çatıĢmaların çözülmesinde devlet, kuvvet ve 

askeri çözümlerden çok felsefi tartıĢmayı bir yöntem olarak ön plana 

çıkarmıĢtır. Felsefi ve teolojik tartıĢmalarda karĢı tarafın delillerini çürütmek, 

akla uygun bir Ģekilde düĢüncelerini destekleyecek kanıtları oluĢturmak için 

tarafların münakaĢa yöntemlerini bilmeleri bir zorunluluk olarak belirmiĢtir. Bu 

gereksinim nedeniyle Aristo‟nun özellikle tartıĢma yöntemleri üzerine yazmıĢ 

olduğu Topikler kitabı Yunancadan Arapçaya çevrilen ilk kitap olmuĢtur.  

 TartıĢmalar sırasında akli bir yöntem izleme zorunluluğunu hisseden 

Halife Mehdi Topikler kitabının çevirisini bizzat takip etmiĢtir. Bu kitabın 

Süryanice çevirisinin yüzyıllar öncesinden beri var olması ve Süryani dini 

eğitiminde önemli bir yer tutması, Süryani din insanlarının karĢılıklı 

tartıĢmalarda daha üstün bir konumda olmalarına neden olmaktaydı. Halife 

Mehdi‟nin mantık ilmini iyice özümsemiĢ olan Süryani din insanlarına karĢı 

sarayında gerçekleĢen tartıĢmalar sırasında topikler kitabından edindiği 
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bilgiler ile ciddi tartıĢmalar yürüttüğü ve bu tartıĢmalardaki maharetinin 

herkes tarafından hayranlıkla kaydedildiği de değiĢik kaynaklarca 

belirtilmektedir. Bu nakledilenler tercüme etkinliğini baĢlatan ve devam 

etmesinde önemli etkileri olan nedenler hakkında belli bir fikir vermekle 

beraber, bu nedenlerin çok daha yakından incelenmesi gerekmektedir.  

 Bu dönemde tercüme eserlere neden gereksinim duyulduğu 

sorusunun cevabı çok farklı Ģekillerde verilebilecektir. Dimitri Gutas Ģu 

noktaların çeviri etkinliklerinde önemli olduklarını düĢünmektedir (Gutas, 

1998, s.75-107). 

Merkezi otoritenin sağlanması için mevcut araçların dönüĢtürülmesi ve 

yeni iktidar araçlarının kullanıma girmesi söz konusu olmuĢtur. Bu çalıĢmalar 

sürecinde o güne kadar pek de kitlelerin alıĢık olmadıkları bir halkla iliĢkiler 

çalıĢması veya daha modern bir tanımla kesif bir propaganda çalıĢması 

yürütülmüĢtür. Bu propaganda çalıĢmalarının ana hedefi iç çatıĢmaları 

sonlandırmak ve Abbasi iktidarını pekiĢtirmek olmasına rağmen, Ġslam‟ın 

koruyucusu ve onun diğer topraklara yayılması için fetihler yapan bir fatih 

rolünü ön plana çıkararak, Bizans‟a karĢı olan düĢmanlıkların beslenmesi ve 

bu düĢmanlık politikalarının fikirsel malzemesinin sağlanmasında, çeviri 

faaliyetlerinden azami oranda faydalanılmıĢtır.  

 Yeni politika Ġslam'ın halife tarafından tam anlamıyla mutlakıyetçi bir 

Ģekilde yorumlanmasını, bu yorumlama iĢleminde halifenin son sözü 

söyleyen taraf olmasını ve bu yorum dıĢındaki tüm yorumları sapkın olarak 

nitelemesini öngörmekteydi.   

a. Çeviri ve dıĢ politika 

  Abbasiler ana büyük düĢman olarak Bizans‟ı seçmiĢler ve bu 

düĢmanlığı sadece Müslümanlıktan daha farklı bir inanca sahip olmaları 

argümanı üzerine dayandırmamıĢlardır. Hıristiyan inancının akıl dıĢı ve bilime 

aykırı olduğunu iddia etmiĢler ve bu iddialarını ispatlamak için tercüme edilen 

eski Yunan eserlerine dayanmıĢlardır. Bu eserlerin Bizans tarafından 

dıĢlanıyor olması da Bizans'a karĢı açılan ideolojik savaĢ için malzeme 

sağlamaktaydı.  
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b. Çeviri ve iç politika 

  Çevirilerin iç politika kaygılarıyla yapılıyor olmalarının nedenleri üç 

baĢlık altında toplanabilir. 

 Dini tartıĢmalarda kontrolü ele almak. 

 Kabul edilen resmi görüĢün tüm egemenlik altındaki memleketlere 

yaygınlaĢtırılması ve buralarda da kabul görmesinin sağlanması. 

 Resmi görüĢü müdafaa edecek entelektüel bir elitin yetiĢtirilmesi. 

 Çeviri çalıĢmaları ile emperyal güç politikaları arasında ciddi bir bağ 

bulunmasına rağmen tüm çeviri hareketini sadece emperyal güç 

politikalarının bir sonucu olarak görmek de yanlıĢtır. BaĢka faktörlerin 

etkilerini de kabul etmek gerekir. Bunlardan ilki toplumda refahın artması ve 

ekonominin geliĢmesine paralel olarak ortaya çıkan, uygulamalı bilimlere ve 

bilginin uygulanmıĢ örneklerine duyulan gereksinimin artmıĢ olmasıdır.  Bilim 

insanlarının bilimsel araĢtırmaları sırasında yeni ve o güne kadar çevrilmemiĢ 

olan teorik bilgiye gereksinimleri de yeni tercümelerin yapılmasına katkıda 

bulunmuĢtur.  

 Çeviri yapılacak eserlerin seçiminde profesyonel kadroların 

yetiĢtirilmesine duyulan gereksinimler de önemli bir rol oynamıĢtır. Devlet 

görevlerini ifa etmesi için katiplerin, devlet memurlarının, muhasebecilerin, 

kadastrocuların, mühendislik uygulamaları için mimarların, hekimlerin, tarım 

uygulamaları için ziraatçıların ve matematik bilimlerini bilen ve bunları pratik 

problemlerin çözümlerinde kullanabilen geometricilerin yetiĢtirilmesine büyük 

gereksinim vardı. Bu kadroların yetiĢtirilebilmesi için ise ilgili konulardaki 

kitapların çevrilmesi hayati bir önem taĢımaktaydı.  

 Uygulamalı bilimlere duyulan ihtiyacın yanı sıra bilim insanları 

uğraĢtıkları ve uzmanlaĢtıkları alanlardaki bilginin geniĢlemesine bağlı olarak 

yeni problemler ile karĢılaĢmıĢlardır. Bu problemlerin çözümü ve yeni 

problemler ile ortaya çıkan bazı teorik eksikliklerin giderilmesi için yeni 

eserlerin aranması ve bu eserlerin tercüme edilmesi de tercüme faaliyetlerini 

desteklemiĢtir.  

 Tercüme, bir dilden baĢka bir dile dilsel faaliyet ürünlerinin aktarılması 

olarak tanımlanırsa, bu tanımın ne kadar geniĢ bir çerçeve içerisinde 
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anlaĢılabileceği de kolaylıkla görülebilir. Tercüme sırasında dilsel faaliyet 

ürünleri arasında bilhassa yazılı metinlerin ve bu metinlerin arasında da 

özellikle bilimsel metinlerin bir Ģekilde çevrilmesi ve bu çeviri faaliyetlerinin 

bilimsel etkinliklerin gereksinim duydukları metodolojik ve disipline bir yöntem 

ile yapılıyor olması, bu etkinlikleri diğer çeviri etkinliklerinden ayıran en 

önemli farklardan birisidir. Bir edebi ürünün, dinsel bir metinin veya 

yönetimsel etkinlikler ile ilgili belge veya metinlerin çevrilmesi her biri 

diğerinden çok fazla farklılıklar göstermekte ve bu nedenle de, çeviri 

yöntemlerinin bu özel durumlara göre farklı çehreler ve bakıĢ açıları taĢıması 

gerekmektedir. Bilimsel bir tercümenin yapılabilmesi için diğer tercüme 

etkinliklerinden farklı olarak çeviri yapılacak olan lisanda bilimsel bir dilin var 

olması önkoĢuldur. 

 Erken dönemde Yunanca ve diğer dillerden yapılan tercümelerde 

geliĢmiĢ bir tıbbî dilin Arapçada daha önceden var olmaması nedeniyle 

tercüme yapılırken Arapça bir tıp dilinin oluĢturulması gerekmiĢtir. Bu dilin 

oluĢturulmasında tedaviye yönelik ilaçların hazırlanmasında kullanılan bitki 

veya inorganik ilaçların isimlerinin karĢılıklarının belirlenmesi ilk karĢılaĢılan 

güçlük olmasına rağmen bu güçlüğün yenilmesi pek de zor olmamıĢtır. Aynı 

veya benzer coğrafi bölgelerde yaĢayan halkların benzer flora nedeniyle 

bitkilerin büyük bir kısmına aĢina olmaları ve bu bitkiler için isimler veriyor 

olmaları tercüme aĢamasındaki güçlükleri azaltmıĢtır. Fakat öte yandan, 

özellikle Yunancadan yapılan tıbbı tercümelerde terimlerin ve kavramların 

Arap kültür ve medeniyet çevresinin alıĢık olmadığı bir medeniyet anlayıĢına 

ait olmaları nedeniyle, tamamen yeni bir dünya ve medeniyet anlayıĢının 

Arapçaya aktarılması, hiç de kolay olmayan bir sürecin yaĢanmasına neden 

olmuĢtur. Özellikle tıbbî kavramların Arapça karĢılıklarının bulunmasında 

çoğu vakit mevcut Arapça kelimelerin kullanılmasından ziyade Arapçanın 

kelime üretmeye ve yeni kelimeleri oluĢturmaya müsait zengin iĢlekliği 

kullanılarak tamamen yeni kelimelerin oluĢturulduğu görülmektedir. Benzer 

Ģekilde Arapça kullanılan bazı mevcut kelimelerin ise yeni anlamlar içerecek 

Ģekilde farklı kullanımlarının tercih edildiği de izlenmektedir (Ullmann, 1978, 

s.27-31).  
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 Bu süreç, tıbbî terminoloji oluĢturma süreci, erken dönem tercüme 

hareketleri ile baĢlamıĢ ve özellikle Huneyn bin Ġshak ve onun takipçilerinin 

bu dönemdeki etkileri çok belirleyici olmuĢtur. Daha sonraki dönemlerde bu 

yeni terminolojinin kabul edilmesi ile gününüze kadar geçerliliğini koruyan 

tıbbî Arapça oluĢmuĢtur. Zaman içerisinde Arapçanın Ġslam coğrafyasında 

bilimsel lisan olarak kullanımının standart hale gelmesi, bu oluĢturulmuĢ olan 

bilimsel lisanın da bu çok geniĢ coğrafyada yerini sağlamlaĢtırmıĢ, yüzyıllar 

boyunca hakimiyetini devam ettirmiĢtir. Bugün bile kullanımda olan tıbbî 

Arapçanın aslında 850 yılları civarında yaĢamıĢ olan ve kendisi Arap 

olmayan, Süryani kökenli bir Hıristiyan ve onun talebelerince oluĢturulmuĢ 

olduğunu söylemek kadar ĢaĢırtıcı olaya nadir rastlanabilir (Tropeau, 1991, 

s.5). 

 Bilimsel terminolojinin oluĢturulmasının yanı sıra çeviri etkinliklerinde 

yaĢanan bir baĢka güçlük ise çevirisi yapılacak olan metinlerin nüshalarının 

derlenmesidir. Kitapların sadece el yazmalarının olduğu ve kitapların ancak 

elle yazılarak çoğaltılıp kopyalanabildiği bir dönemde yüzyılları bulan uzun 

dönemler boyunca bu metinlerin orijinal metine ne kadar sadık ve ne kadar 

da farklı olduğunu bilmek pek mümkün olmamaktadır. Bu problemi çözmenin 

en etkili yöntemi ise elde mevcut olan nüshaların karĢılaĢtırmalı okumalarını 

yapmaktır. Lakin Ģu noktayı da göz ardı etmemek gerekiyor. Kadim 

devirlerde, medeniyetlerin farklı evrimsel dönemleri boyunca kitapların zaman 

zaman yasaklandığı; zaman zaman bilerek ve isteyerek tahrip edilip yakıldığı; 

savaĢların büyük kargaĢa dönemlerinin yaĢandığı yıllarda en fazla tahribatın 

kitaplar ve alimlerce yaĢandığı bilinen bir durumdur. Bu nedenle bir eserin 

nüshalarının sayısı binlerce dahi olsa tamamen yeryüzünden kaybolması 

veya ancak birkaç nüshasının ulaĢabilmesi pek mümkündür. Ġlave olarak çok 

geniĢ bir coğrafyaya yayılan medeniyetler beĢiği Ortadoğu‟da kitapların 

nüshalarının çok geniĢ bir sahada yayılması nedeniyle elde mevcut 

bulunabilecek nadir eserlerin derlenmesinin, ulaĢım ve iletiĢim imkanlarının 

günümüzle karĢılaĢtırılmasının dahi yapılamayacağı devirlerde, insan üstü bir 

çabanın yanı sıra, uzun yıllara yayılmıĢ, kuĢaklar boyunca devam eden çeviri 

ekollerince ancak baĢarılabileceği de dikkatten uzak tutulmamalıdır. Bu 
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nedenle çeviri etkinliklerinin önemi ve baĢardıkları çok daha iyi anlaĢılabilir bir 

noktaya vasıl olmaktadır (Goodmann, 1972, s.495). 

 Tıbbî kitapların derlenmesi ve karĢılaĢtırmalı okumalarla orijinal 

nüshaya en yakın bir Ģekle kavuĢturulmaları ile önemli bir iĢ baĢarılmıĢ 

olmakla birlikte, devasa bir iĢ yapılmayı ve baĢarılmayı beklemektedir: 

Metinlerin anlaĢılabilir kılınması. Kadim dönemlerde bilginin değeri ve anlamı 

günümüzden farklı olarak anlaĢılmaktaydı. Havas olarak tabir edilebilecek, 

ilimde ancak belli bir noktaya gelmiĢ ve yine kendisine ilim verilmesinin 

hocası tarafından hak ettiği düĢünülen kimselere ancak ilimler tahsil 

ettirilmekteydi. Ġlimin cahillerin veya dıĢra kimselerin eline geçmesinin onun 

kıymetine halel getireceği düĢünüldüğünden dolayı, kitapların herkesin 

ulaĢabileceği bir konumda olması mümkün değildi. Ġlave olarak bu eserler 

baĢkasının eline geçse dahi avamın anlamasını engellemek için Ģifreli, 

bulmacavari veya kapalı ifadelerin tercih edildikleri özel bir Ģekilde yazılmakta 

ve irfanın korunmasına çalıĢılmaktaydı. Baskı dönemlerinin yaĢanmıĢ olması 

da ancak çok az sayıda bilgin ve arif insanın bu eserlere ulaĢabilmesine 

olanak vermekteydi. Bilhassa Hıristiyanlığın Ortadoğu‟da yayılması ile birlikte 

Ġskenderiye okulunun dağılması ve o zaman ki bilginlerin kolay bir Ģekilde 

paganlık ve küfür ile suçlanabilmeleri nedeniyle bilimsel eserlerin kaçak 

yollardan ve Yunan düĢüncesi ve kültürünün yaĢanabildiği merkezlere ve 

Ģehirlere kaçırılması ile bilimsel kitapların korunması mümkün olmuĢtur 

(Meyerhof, 1997, s.261-263). 

 Bu dönemde Antakya ve daha sonra da Harran'ın kadim Yunan 

irfanının eserlerini muhafaza etmekteki önemleri inkar edilemez (Demirci, 

2006, 215). Fakat bu yerlerde de eserler yine bir manastır veya baĢka bir 

öğretim yerinde saklanmaktaydılar ve ancak kısıtlı sayıda insan bu eserlere 

ulaĢabilmekteydi. Geçen yılar içerisinde bu kitapların hem çok zor ulaĢılabilir 

bir konuma gelmeleri ve hem de bu kitapları okuyacak ve anlayacak bilgi ve 

tecrübesi olan insanların ve geleneklerin gittikçe azalması, eski Yunan 

bilgisinin ve irfanının kapılarının daha da sıkı bir Ģekilde kapanmasına neden 

olmuĢtur. Bu tercüme etkinliklerinin en büyük faydası belki de derlenen ve 
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tashih edilen bu eserlerin anlaĢılabilir bir Ģekle kavuĢturulmalarının mümkün 

hale getirilmesidir (Ullmann, 1978, s.31-40).  

 Halife Mansur, iktidarı sırasında Abbasi iktidarının yerleĢmesi 

çalıĢmalarında en büyük destekçileri olarak Sasani döneminde de yönetimde 

etkili olan bu yönetici elitleri görmüĢtür. Sasani bürokrasisine yüzyıllardır 

bürokrat yetiĢtiren Bermekiler ve Nevbahtlar gibi köklü ailelere mensup 

elitlerin, kendisine yardımcı olacaklarını hesaplamıĢtır. Devletin ideolojisinin, 

Emeviler dönemindeki gibi sadece belli bir kabileye mensup insanlarca temsil 

edilen ve yöresel bir ideolojiden, evrensel bir imparatorluk ideolojisine 

dönüĢmesini sağlamaya çalıĢmıĢtır (Gutas, 1998, 28).  

Sasani ideolojisinin ve yönetim anlayıĢının bir model olarak alınması 

beraberinde Sasaniler dönemindeki yönetim aygıtları ve kurumlarının da 

benzerlerinin oluĢturulmasına neden olmuĢtur. Bu kurumlardan bilim tarihi 

açısından en önemli olanı Beytü'l-Hikme'dir. Kelime anlamı olarak hikmet evi 

manasına gelen bu kurum hakkında birçok çalıĢma bulunmakla birlikte halen 

tam olarak netleĢmemiĢ bazı temel sorunlar nedeniyle bu kurum hakkındaki 

tartıĢmalar günümüzde de sürmektedir (Balty-Guesdon, 1992, s.131).   

    Beytü'l-Hikme hakkında birincil kaynaklarda çok fazla bir bilgi 

bulunmamaktadır. Sasaniler zamanında Sasani devlet ideolojisini oluĢturan 

ZerdüĢtlük dinine ait metinlerin, Sasani tarihini Ģiir diliyle ve destansı anlatan 

mitolojik hikayeler Ģeklindeki Ģiir mecmualarının, hüküm süren Ģahlara 

yazılmıĢ fahriyelerin, ölen Ģahlara yazılan mersiyelerin bir arada tutulup, 

muhafaza edildikleri ve sarayda bu türden eserler için ayrılmıĢ olan özel 

yerlerin olduğu bilinmektedir. Bu özel yerlere hikmet evi ismi verilmekteydi. 

Sasani kültürünün baĢat kültür olarak alınması ile birlikte Abbasi sarayında 

da eski Sasani saraylarında olduğu gibi yazma eserlerin muhafazası için bir 

yer ayrılmıĢ ve buraya da Beytü'l-Hikme denilmiĢtir (Balty-Guesdon, 1992, 

s.135). 

 Abbasiler döneminde Beytü'l-Hikme hem eski medeniyetlerden intikal 

eden eserlerin toplandığı, hem de devlete ait belgelerin bir kısmının 

korunduğu, kısmen bir arĢiv olarak düĢünülebilecek, kısmen de bir saray 

kütüphanesi olarak anlaĢılabilecek bir kurum haline gelmiĢtir. Bu kurumda 
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çalıĢanların sayısı oldukça kısıtlıydı ve eski Sasani bürokrasisi ailelerine 

mensup, bu eserleri okuyup anlayabilecek derecede dil bilgisine sahip ve 

eski kadim medeniyetlerin kültür ve anlayıĢlarına nüfuz etme kabiliyeti olan, 

eğitimli Fars kökenli kimselerdi. Zira eserlerin büyük bir kısmı da Farsça veya 

eski Pehlevi lisanındaydı (Rosenthal, 1995, s.109). 

      Beytü'l-Hikme konusunda birincil kaynaklardan edinilen bilgi bu kadar 

olmasına rağmen ikincil kaynaklarda yazılanlar bir tür "Beytü'l-Hikme" 

mistifikasyonunun oluĢmasına hizmet etmiĢtir. Saray kütüphanesi ve arĢivi 

fonksiyonlarını icra eden, sınırlı sayıda personeli olan bu kurumun bir eğitim 

kurumu, akademi veya belli amaçlar doğrultusunda çalıĢmalar için birçok 

seçme bilim adamının bünyesinde toplandığı bir devlet kurumu olarak 

anlaĢılması yanlıĢtır. Beytü'l-Hikme'nin tercüme faaliyetleri için özellikle 

kurulduğu düĢüncesi de gerçeklerden uzak görünmektedir (Balty-

Guesdon,1992, s.145). 

 Beytü'l-Hikme de görevlendirilen alimlerin belli dönemlerde bu kuruma 

saray kütüphanecisi benzeri görevler ile atandıkları ve buradaki çoğu Farsça 

ve eski Pehlevice kaynaklar üzerinde araĢtırma yapmak imkanını kullanarak 

bu eserlerden tercümeler yaptıkları doğru ise de esas görevlerinin bu 

olmadığını da kaydetmek gereklidir. Bu nedenle tercüme eserler veren tüm 

alimlerin Beytü'l-Hikme‟de görevlendirildikleri gibi bir yanlıĢ anlamanın da 

önüne geçilmelidir. Ġlk olarak özellikle Yunancadan Arapçaya yapılan 

çevirilerin büyük bir kısmı Beytü'l-hikme'nin dıĢında yapılmıĢtır. Özelliği 

nedeniyle içerisindeki eserlerin büyük bir kısmının Farsça veya eski 

Pehlevice olduğu düĢünüldüğünde bunun imkan dahilinde olmadığı 

görülebilir. Ġkinci olarak ise Beytü'l-Hikme, âlimlerin tam kadrolu olarak 

istihdam edildikleri ne bir akademi ne de resmi toplanmaya imkan veren bir 

devlet dairesi değildi. Son olarak ise çeviri faaliyetleri tamamen devletin ve 

sarayın kontrolünde değildi ve toplumun varlıklı tüm kesimlerince bu 

faaliyetler finanse edilmekteydi. Bu noktalar göz önüne alındığında Beytü'l-

Hikme çeviri faaliyetlerinin tek elden yönetildiği bir kurum olmaktan çok 

uzaktır. Beytü'l-Hikme‟nin çeviri ortamının beslendiği, değiĢik dillerden çeviri 

yapılmasının desteklendiği, toplumun varlıklı kesimlerince de çevirilerin 
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yapılmasının özendirildiği, örnek bir model kurum olarak düĢünülmesi daha 

uygundur (Gutas, 1998, s.56).  

 Tercümeleri yapan çevirmenleri inançları açısından Ģu Ģekilde 

sınıflandırmak mümkündür: Farsça konuĢan Fars kökenliler, Melkitiler (Bitrik, 

Kosta bin Luka), Yakubiler (Yahya bin Adi, Abdal Mesih bin Naima el-

Himasi), Nesturiler (Huneyn bin Ġshak, Matta bin Yunus), Harranlı paganlar 

(Sabit bin Kurra) (Wilcox, 1987, 65). 

 Ġlk zamanlarda çeviri yapanlar daha ziyade manastırlarda yaĢayan 

rahipler ve diğer din insanlarından oluĢmaktaydı. Ġlk çevirilerin Arapça 

açısından çok da iyi örnekler olmadıkları bilinmektedir. Daha sonraki 

devirlerde yetiĢen çevirmenler ise daha yetkin kimselerdir. Bu çevirmenler 

hem Arapçaya hem de diğer tercüme yaptıkları yabancı lisana hakimdiler ve 

daha çok kendi adlarına çalıĢan ve sipariĢ üzerine kitap çeviren kimselerdir. 

Çevirmenlerin geliĢtirdikleri bilimsel dil ve kelime hazinesi günümüze kadar 

Arap biliminin üzerinde etkili olmuĢtur (Levey, 1963, s.130). 

 Çeviriler incelendiğinde bir eserin birçok defalar çevrildiği ve her bir 

çevirinin de birbirinden çok farklı olduğu görülür. Erken çevirilerde hem 

Arapçanın hem de çevirenlerin bilimsel bilgiyi özellikle Yunancadan Arapçaya 

çevirmekteki yetersizliklerinin önemli payı vardır. Ayrıca, yeni çeviriler sil 

baĢtan çeviriler olmaktan çok eski çevirilerin yeniden gözden geçirilmesi 

Ģeklindedir. Yeni çevirilerde tercüme yapanların kendi yorumlarının ve 

tercümeler sonucunda elde edilen yeni ve düzeltilmiĢ bilgilerin de 

tercümelere katılmakta olduğu gözlenmektedir. Çevirmenler arasında dilsel 

yetkinliklerin farklılık göstermesi, zaman içerisinde bir eserin birbirinden çok 

farklı çevirilerin yapılmasının bir baĢka nedenidir. Çevirilerin hitap ettiği 

kesimlerin ve çevrilme amaçlarının değiĢiyor olması da zaman içerisinde 

yapılan çevirilerin farklılaĢmasına yol açmıĢtır. Son olarak çevirmenlerin 

çeviri teknikleri ve çeviriye yaklaĢma biçimlerinin farklılık gösteriyor olması 

çeviriler arasında izlenen farklılığın bir nedeni olarak belirmektedir (Gutas, 

1998, s.141-149).  

 Tıp ve felsefe gibi belli alanlardaki çeviriler incelendiğinde, çeviriler 

arasındaki farklılıkların zamansal bir boyutunun olduğu görülür. Daha farklı 
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bir ifade ile önceki metinlerden sonraki metinlere doğru gelinirken bir 

değiĢimin yaĢandığı izlenir. Belli çeviri çevrelerinin oldukları ve bu çevrelerin 

ihtisaslaĢtıkları veya daha çok üzerinde durdukları eserleri kuĢaklar boyunca 

daha rafine hale getirmek için uğraĢtıkları bilinmektedir (Sabra, 1987, s.242). 

Bu çeviri çevrelerince babadan oğula, hocadan öğrencilerine devredilerek 

devam ettirilen çeviri etkinlikleri, üzerinde çalıĢılan metinlerin yüzyıllar süren 

bir mükemmelleĢtirilme sürecine tutulmalarını sağlamıĢtır. Bu süreçler 

sonucunda bir kitabın birbirine benzese de her biri diğerinden farklı birçok 

tercümesi ortaya çıkmıĢtır.  

  

3.3. Oftalmolojinin Ġslam Medeniyeti Dönemine Kadarki GeliĢimi 

 Sümerlerde ve Babil‟in erken dönemlerinde özelleĢmiĢ ve sadece tıp 

ile uğraĢan bir hekimler grubunun olmadığı düĢünülmektedir. Hastalığı olan 

insanlar pazar yerlerine gelmekte ve daha önce benzer bir hastalığı olan 

kiĢilerden hastalıkları sırasında nasıl bir tedavi uyguladıkları Ģeklinde 

tavsiyeler almakta ve bu tavsiyelere göre hastalıklarını tedavi etmekteydiler. 

Daha sonraki dönemlerde hekimlik mesleğinin Babil'de de ortaya çıktığı 

görülmektedir. Hatta Hammurabi yasalarında (Madde 215-223) baĢarılı bir 

göz ameliyatını gerçekleĢtiren hekime verilecek para ve baĢarısız olması 

durumunda ise hastanın hür veya köle olmasına göre değiĢecek Ģekilde 

verilecek cezalara ait kayıtlar bulunmaktadır (Horne, 2007, s.58-59). 

 Babil de tıp mesleğinin Ģifa tanrısı Ea ve onun oğlu Marduk rahiplerinin 

sorumluluğunda olduğu düĢünülmektedir. Cerrahi iĢlemleri ise, özelleĢmiĢ ve 

ince iĢleri yapan el iĢi zanaatkârları yapmaktaydılar. Cerrahi için kullanılan 

"ceironirgia" kelimesi de etimolojik olarak zanaat kelimesinin karĢılığı olan bir 

kelimeden gelmektedir. Cerrahi iĢlem yapmayan ve sadece tıbbî 

rahatsızlıklar ile uğraĢan rahipler için bir ceza düzenlemesi yok iken bunun 

tam tersine cerrahlar için cezai kurallar konulmuĢ olması da düĢündürücüdür 

(Aydın, 2006, s.38). 

 Rahiplerin uyguladıkları tıbbî uygulamalar büyü üzerine kurulmuĢtu. 

Daha ziyade kötü ruhları uzaklaĢtırmak için büyülü sözler söylemek veya 

kötü kokulu tütsüler yakmak Ģeklinde bir uygulama yapmaktaydılar. 
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Rahiplerin cerrahi iĢlem yapan diğer insanları da kontrol ettikleri 

düĢünülmekle birlikte tam olarak aralarındaki iĢleyiĢin nasıl olduğu konusu 

açık değildir. Göz hastalıkları arasında katarakt tedavisinin Babil'de yapıldığı 

bilinmektedir. Muhtemelen çökertme tekniği ile lens vitreye düĢürülmekteydi. 

Lakrimal kesenin akut iltihaplarında, akut dakriosistit vakalarında, apse 

formasyonu geliĢtiğinde bu apsenin insizyon ile açılması da yapılan 

operasyonlardandı (Meyerhof, 1932, s.115). 

 Göz vücuttaki organlar içerisinde muayene edilmesi en kolay olan 

organdır. Bu nedenle çok eski kadim zamanlarda bile göz hastalıkları ile ilgili 

tıbbî metinlerin bulunması hiç de ĢaĢırtıcı bir olgu değildir. Eski Mısır devrine 

ait en eski tıbbî kayıtlar Edwin Smith papirüsü (MÖ1600) Brugsch papirüs 

(MÖ 1300) ve Ebers papirüsüdür (MÖ 550) (Meyerhof, 1914b, s.261). 

Özellikle Ebers papirüsü çok dikkat çekicidir. Bu papirüsün müstakil bir 

bölümü göz hastalıklarına ayrılmıĢtır ve klinik tarifler ve tanımlardan ziyade 

tedaviye daha fazla ağırlık verilmiĢtir. Bu papirüse göre Eski Mısır da blefarit, 

Ģalazyon, ektropion, trikiazis, konjonktival granülasyon, kemozis, pingeukula, 

lökom adheran, stafiloma, iritis, katarakt, hifema, enflamasyon, oftalmopleji, 

dakriosistit hastalıkları bilinmekteydi. Her bir hastalık için ayrı tedavilerin 

öneriliyor olması da ayrıcı tanıda belli bir ilerlemenin kaydedildiğini de 

göstermektedir (Meyerhof, 1914b, s.270).  

 Tıbbî bilgideki ilerlemeye rağmen Eski Mısır‟da cerrahinin çok da fazla 

bir ilerleme kaydetmediği düĢünülmektedir. Ebers papirüsünde bahsedilen 

tek cerrahi giriĢim, çok yaygın olarak uygulandığı düĢünülen kirpik 

epilasyonudur (Meyerhof, 1913, s.267).  

 Antik dünyada, Mısır tıbbının diğer ülkelerde revaçta olduğu 

görülmektedir. Herodot, Pers kralı Sirus‟un bir göz problemini tedavi ettirmek 

için kendi hekimi Amazis‟i Mısır‟a eğitim alması için gönderdiğini 

anlatmaktadır. Yine aynı Ģekilde Herodot Eski Mısır‟da hekimler arasındaki 

uzmanlaĢmayı anlatmakta ve her bir organ sistemi hastalığının tedavisi için 

ayrı hekimin mevcut olduğunu söylemektedir (Meyerhof, 1913, s.271) 

 Antik dünyanın her yerinde zaman zaman çağdaĢ tıp uygulamalarına 

benzeyen ve gözlemden kaynaklanan tedavilere rastlanılmasına rağmen 
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tıbbî uygulamalar genel olarak doğaüstü inançlara dayanmaktaydı. Erken 

Yunan tıbbı da bu genel anlayıĢın dıĢında değildi. Tapınaklarda hizmet veren 

rahipler doğaüstü güçleri kullanarak tedavilerde bulunmaktaydılar. Bu 

tapınaklar arasında Tanrı Asklepios soyundan geldiklerine inanan 

Asklepiad‟ların yükselmesi ile rasyonel Yunan tıbbının baĢladığı 

düĢünülmektedir. Asklepiad rahipleri kendilerini diğer tapınakların 

rahiplerinden ayırmaktaydılar. Asklepiad‟lardan biri olan, Kos adasında 

doğan Hipokrat, tıbbı doğaüstü güçlere inançlardan kurtarmıĢ ve rasyonel 

tıbbın kurucusu olmuĢtur. Hastalık artık doğal bir olay olarak düĢünülmekte 

ve bu hastalıklar nesnel bir yöntemle incelenmektedir (Aydın, 2006, s.67).  

 Antik Yunanda Alcmaeon'un optik siniri tarif etmesi gibi bazı 

geliĢmelerin dıĢında göz anatomisi ile ilgili çok fazla bir geliĢme 

yaĢanmamıĢtır. Buna rağmen, trahom tedavisinde konjonktivanın kimyasal 

maddeler kullanılarak irritasyonu ile Ģifa sağlanması gibi bugün dahi 

kullanılan tedavilerin bu dönemden kalma oldukları da bir gerçektir. Bu 

dönemin en belirgin özelliği yanlıĢ teĢhis veya yanlıĢ tedavi sonucunda 

ortaya çıkan istenmeyen durumların doğaüstü olaylar veya nedenler ile değil, 

tam tersine, doğal süreçler ile açıklanmaya çalıĢılmasıdır. Maalesef Antik 

Yunan'da sadece göz hastalıklarını içeren bir tıbbî metin bulunmamaktadır 

veya en azından günümüze kadar ulaĢmamıĢtır (Meyerhof, 1928a, 325). 

 Yunan tıbbı daha sonra Yunan devletlerinin belli bir Ģekilde gerileme 

dönemine girmelerini takiben Büyük Ġskender‟in kurmuĢ olduğu 

Ġskenderiye‟ye ve daha sonra da bu coğrafyanın yeni efendileri olan Roma 

imparatorluğunun baĢkenti Roma Ģehrine bilim insanlarının göçmesi ile, 

varlığını bu iki büyük merkezde devam ettirmiĢtir (Bayat, 2003, 93-97).  

 Hirschberg'in (Hirschberg, 1919, s.146-163) çalıĢmalarından, 

Ġskenderiye Okulunun ünlü hekimlerinden Herophilus'un MÖ 300 yıllarında 

göz hastalıkları üzerine bir kitap yazdığı ve yine aynı eserden alıntılanarak 

Neron döneminde yaĢamıĢ olan Romalı bir hekim olan Demosthene 

Philalethe'nin “Ophthalmicos” isimli bir kitapla, Yunan tıbbına ait tüm 

oftalmoloji bilgisini derlediği öğrenilmektedir. 
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 Milattan sonra II. yüzyılda yaĢamıĢ olan Ġskenderiyeli bir hekim olan 

Antyllus‟un katarakt ameliyatının yapılıĢ tekniğini o devirlerdeki tıp anlayıĢının 

en olgun seviyesine getirdiği bilinmektedir (Meyerhof, 1932, s.115).  

Bu eserlerin yanı sıra MS II ile IV. yüzyıl aralığındaki bir zamanda 

yaĢamıĢ olan Galen, Oribasius, Paulus Aeginata'nın eserlerinde eski Yunan 

dönemindeki hekimlere yapmıĢ oldukları atıflar bulunmaktadır. Galen 

özellikle tıbbın her sahasında yazmıĢ olduğu eserlerle tıbbî bilginin belli bir 

sistematizasyon ile toplanmasına büyük bir emek harcamıĢtır fakat ne yazık 

ki Galen‟in göz hastalıkları ile ilgili kitapları kayıptır. Bu dönem içerisinde göz 

hastalıklarına Celcus‟un katkısı, katarakt ameliyatlarının daha detaylı 

anlatımları, ankiblefaron, dakriosistit ve diğer kapak hastalıklarının 

tedavisinde kullanılan plastik cerrahi giriĢimlerin tanımlanması olarak 

belirlenebilirken; Galen‟in özellikle göz anatomisi konusunda XVII. yüzyıla 

kadar değiĢmeden kalan çalıĢmaları göze çarpmaktadır (Russell, 1994, 

s.263)  

 

3.4. Ġslam Biliminde Oftalmoloji 

 Arap tıbbının esas beslendiği kaynak Eski Yunan‟dır (Hirschberg, 

1905, s.1127-1131). Günümüzden yaklaĢık 1000 yıl önce yazılmıĢ olan ve 

Ġslam coğrafyasında oftalmolojiyi 1800'lü yılların baĢına kadar etkisinde 

bırakmıĢ olan Ali bin Ġsa, meĢhur eseri Tezkiret-ül Kehhalin‟de bilgisinin esas 

kaynağı olarak Huneyn bin Ġshak‟ı ve onun Eski Yunan tıbbından yapmıĢ 

olduğu çevirileri göstermektedir (Meyerhof, 1928a, s.323). 

 Her ne kadar kaynak olarak Eski Yunan tıbbı kullanılmıĢ olsa da 

zaman içerisinde hem bilgi materyalinin yeniden organizasyonu hem de 

mevcut bilgiye ciddi boyutlarda yapılan orijinal katkılar ile Ġslam tıbbında 

oftalmoloji, Eski Yunan‟ı aĢan bir geliĢme göstermiĢtir. Bunun kanıtı olarak iki 

basit bulguyu göstermek yeterli olacaktır. Ġlk olarak Eski Yunan‟da 

Hipokrat‟dan Paulus Aeginata‟ya kadar geçen bin sene içerisinde üretilen ve 

daha sonra da Müslümanlara intikal eden ve sadece göz hastalıklarına 

ayrılmıĢ olan eser sayısının beĢ olmasına rağmen, 1260 yılında eserini yazan 

Halepli Halife kendisinden evvel yazılmıĢ olan 18 göz hastalığı kitabından 
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söz etmektedir. Ġkinci olarak Eski Yunan‟da yazılan göz hastalıkları ile ilgili 

kitapları yazanlardan hiçbirisi sadece göz hastalıkları konusunda 

uzmanlaĢmıĢ insanlar değilken tam tersine Ġslam tıbbında yazılan göz 

kitaplarının büyük bölümünü göz hastalıkları konusunda uzmanlaĢmıĢ bilim 

insanları ve hekimler yazmıĢlardır (Meyerhof, 1928, s.324). 

 Galen‟in kitaplarında “okulist” olarak adlandırılan ve bir manada da 

küçümseme ifadesi olarak da algılanabilecek bu hitabın tam tersine Ġslam 

dünyasında kehhal olarak adlandırılan bu hekimler bu unvanlarını bir onur 

payesi olarak taĢımıĢlardır. Tecrübe açısından, Eski Yunan‟daki hekimlerin 

göz hastalıkları konusundaki tecrübeleri sınırlı iken Ġslam tıbbında geniĢ 

tecrübeye sahip ünlü göz hekimleri ile karĢılaĢmaktayız (Hirschberg, 1905, 

s.1127-1131).  

 Her ne kadar Yuhanna bin Maseveyh kendine atfedilen “Dağalü'l-

Uyun” ve “Ma'rifetü'l-Mihnetü'l-Kehhalin” isimli kitaplar nedeniyle göz 

hastalıklarında müstakil kitap yazan ilk yazar olarak düĢünülmüĢse de bu iki 

eserin ona ait olup olmadığı ve bu iki eserin de yazılıĢ tarihleri tam olarak 

belirlenemediğinden Huneyn bin Ġshak, Ġslam kaynaklarında göz 

hastalıklarına müstakil olarak ayrılmıĢ olan ilk kitabı yazan hekim olarak 

görülmektedir.  

 Huneyn bin Ġshak‟ın “Kitabü'l-Mesail fi'l-Ayn” ve “Kitabu‟l-AĢere 

Makalatin fi‟l-Ayn” isimli iki göz kitabı günümüze kadar hem Arapça aslı ile 

hem de ortaçağlarda yapılan Latince çevirileri ile ulaĢmıĢtır. Tek bir farkla. 

Arapça aslında bu eserin sahibi hakkında en küçük bir Ģüphe bulunmaz ve 

bu eserden faydalanan müteakip yazarlar bu esere borçlarını ve minnetlerini 

bildirirken, bu eseri Latinceye çeviren Demetrius bu eseri Galen‟in bir eseri 

olarak algılamıĢ ve diğer çevirmen Costantinus Africanus ise bu eseri kendi 

eseri olarak takdim etmiĢtir (Meyerhof, 1928b, s.12).  

 Huneyn bin Ġshak‟ın kitabı 10 bölümden oluĢmakta ve her bir bölümde 

gözün ayrı bir hastalık grubu müstakil olarak ele alınmaktadır. Bu kitabın 

belki de en sık eleĢtirilen yanı teorik kısmının çok tafsilatlı ve uzun olmasına 

rağmen pratik kısımlarının kısa olmasıdır. Fakat Ģurası da bir gerçektir ki 

Huneyn bin Ġshak iĢin en zor kısmını gerçekleĢtirmiĢ ve teorik ana çerçeveyi 
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belirlemiĢtir. Huneyn bin Ġshak‟ın teorik çalıĢmalarını daha sonra yeğeni 

HubeyĢ ve Sabit bin Kurra devam ettirmiĢlerdir. Onları takip eden bilim adamı 

ve hekimler, gerek hastanelerde sadece oftalmolojiye ayrılmıĢ olan kliniklerde 

ve gerekse de kendi özel pratiklerinde edindikleri tecrübeler ile bu belirlenen 

teorik çerçeve içerisinde pratik yönden zenginleĢtirmeye giderek oftalmolojiyi 

yüksek bir bilim dalı haline getirmiĢlerdir (Meyerhof, 1928b, s.30).  

 Ali bin Ġsa, Huneyn bin Ġshak‟tan sonra gelen zirve bir isimdir. Onun 

eseri olan “Tezkiretü'l-Kehhalin” yüzyıllarca bir klasik olarak göz hastalıkları 

konusunda otorite olarak kabul edilmiĢtir. Ali bin Ġsa‟nın hayli kapsamlı ve 

teferruatlı eserinde ilk göze çarpan Ģey Eski Yunan‟dan kendi gününe kadar 

gelen tüm bilgileri sistematik bir Ģekilde yeniden tasnif eden Ali bin Ġsa‟nın bu 

tasnif ve özetleme iĢinde kendinden önce yaĢamıĢ olan ünlü Yunan bilim 

insanları Aetios ve Paulus Aeginata‟dan kat kat daha üstün bir Ģekilde bu zor 

iĢi gerçekleĢtirmiĢ olmasıdır. Bu kadim bilgileri yeniden tasnif etmek, 

özetlemek ve Ģerh etmenin yanı sıra Ali bin Ġsa gerek kendisinin ve gerekse 

de zamanın ünlü hekimlerinin engin tıbbî tecrübesinin de eĢliğinde orijinal 

katkılarını bu eserde sunmaktadır. Tezkiret-ül Kehhalin, eserin yazılıĢ 

metodolojisi ile de orijinalliğini göstermektedir. Bu eserde Ali bin Ġsa daha 

önemli olarak kabul ettiği katarakt, konjonktivit, trahom gibi hastalıklara ait 

müstakil bölümler ayırırken; nadir olarak görülen hastalıklara ise daha kısa 

yer vermiĢtir. Daha da ilginç olanı ise her bir bölüm anatomik katmanların 

sıralanıĢına uygun olarak sıralanmıĢtırlar. Her bir bölümün baĢında hastalık 

tarif edilmekte, daha sonra objektif belirtileri ve nedenleri açıklanmakta ve 

son olarak ise hastalığın tedavisi verilmektedir. Bu yaklaĢım biçiminin halen 

günümüz tıbbından çok da farklı olmadığı dikkati çekmektedir (Meyerhof, 

1928a, s.325). 

Tezkiret-ül Kehhalin üç ana bölüm halinde hazırlanmıĢtır. Birinci 

bölümde göz fizyolojisi anlatılırken, ikinci bölümde basit inspeksiyon ile teĢhis 

edilebilen hastalıklar ve son bölümde ise basit inspeksiyon veya diğer 

muayeneler ile teĢhis edilemeyen hastalıklar anlatılmaktadır. Bu kitapta 130 

göz hastalığı tarif edilmektedir. Eski Yunan kaynaklarında 60 civarında ve 
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hatta 1800'li yılların baĢında yayınlanan Alman bilgin Plenk‟in göz hastalıkları 

kitabında bile 120 hastalık tanımlanmıĢtır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.8). 

 Ali bin Ġsa‟dan sonra yazılmıĢ olan en orijinal eser Mısır‟da 

günümüzden 1000 yıl önce Musul asıllı Ammar tarafından yazılmıĢ olan, 

baĢlığını “Göz Hastalıkları Seçkisi” olarak günümüz Türkçesine 

çevirebileceğimiz göz hastalıkları kitabıdır. Ammar tarafından yazılan kitabın 

en büyük özelliği Ali bin Ġsa‟nın eserine nazaran daha kısa ve özet 

mahiyetinde olması, çok daha anlaĢılabilir ve yalın bir dil ile yazılmıĢ 

olmasıdır. Özellikle yazarın tarif ettiği altı değiĢik katarakt ameliyat tekniği 

eserin bilimsel önemini göstermektedir. Ayrıca bir iğne yardımıyla lensin 

aspire edilmesi yoluyla yapılan bu ameliyat tekniklerinden biri, tamamen 

yazar tarafından ilk defa tarif edilmiĢ olup sıra dıĢı ve güncel yaklaĢımlara 

çok uygun olmasıyla dikkat çekicidir. Aspirasyon ile katarakt ameliyatı daha 

sonraları unutulmuĢ ve modern zamanlarda Daviel‟in tarif ettiği metot ile 

ancak kullanıma girebilmiĢtir. Ammar‟ın kitabında ne hastalıkların 

nedenlerinin açıklanmasında ve ne de tedavilerin anlatılmasında doğaüstü 

güçlere en küçük bir atıf yoktur. Anlatılan her Ģey doğal bir bakıĢ açısı altında 

değerlendirilmektedir (Hirschberg ve diğerleri, 1905, s.18). 

 Ammar‟ın çağdaĢı olan bir baĢka ünlü hekim Farsça yazılmıĢ olan 

“Gözlerin Nuru” isimli kitabın yazarı Ebu Ruh‟tur (Sezgin, 1997, s.258).  

ÇağdaĢları tarafından gerek tecrübesinin enginliği ve gerekse de el 

maharetinin ünü nedeniyle “Altın El” olarak adlandırılmıĢtır. Gözlerin Nuru 

isimli kitapta yazar 30‟u aĢkın göz ameliyatını tarif etmektedir. Genel olarak 

Ali bin Ġsa‟nın kitabının hem plan ve hem de içerik olarak bir esinlenmesinin 

kuvvetle hissedildiği bu kitapta, yazar kendi tecrübelerini de katarak, özellikle 

göz cerrahisi alanındaki anlattıkları ile kısa, öz fakat doğaüstü güçlerden 

uzak bir anlatım benimseyerek; okuyanları kendine hayran bırakan bir üslup 

ile yazmaktadır. Fakat ne kadar acıdır ki yazıldıktan sonra zamanın sisleri 

içerisinde kaybolan bu kitap ancak, XX. yüzyılın baĢlarında dünyada tek 

kalan nüshasının Hirschberg tarafından Oxford kütüphanesinde keĢfedilmesi 

ile tekrar bilim dünyasına kazandırılabilmiĢtir.  
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 Abbasi hanedanının halifelik makamına gelmesi ile batıya göç eden 

Emevilerin yönetimi ele geçirdikleri ve 1456 yılına kadar da varlığını devam 

ettiren Endülüs, bilimsel bakımdan doğunun yaĢadığı parlak çağların 

meĢalesini batıya taĢımıĢ ve uzun yüzyıllar boyunca doğu ile batının birbiri ile 

iliĢkide bulundukları, bilimsel bilginin iki medeniyet arasında ciddi bir alıĢveriĢ 

ile doğudan batıya taĢındığı bir geçiĢ yeri olarak da batı Rönesansına ciddi 

katkıda bulunmuĢ bir medeniyettir. Endülüs‟ün yetiĢtirdiği bilim insanları Ġslam 

tıbbının en büyük isimleri arasında yer almaktadırlar. Göz hastalıkları 

açısından Ebu Mutarrif‟in yazdığı eserler günümüze kadar gelememiĢ ise de 

iki önemli isimin eserleri günümüze ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Bunlardan ilki el-

Kuti‟nin “Kitabu‟l-AĢara Makalat”  ve diğeri ise Gafiki‟nin XII. yüzyılda yazılmıĢ 

olan baĢlığını “Oftalmolojide Gerçek Rehber” olarak günümüz Türkçesine 

çevirebileceğimiz “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserleridir. Her iki eserde de genel 

olarak Ali bin Ġsa‟nın eseri ana Ģablon olarak izlenmektedir. Fakat bu iki 

eserin önemi erken dönemde Latinceye çevrilmiĢ olmaları ve bu Latince 

çevirilerinin batı ülkelerine nüfuz etmeleridir (Meyerhof, 1933, s.16). 

 Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin “Kitabu't-Tasrif” adlı cerrahi kitabı da 

Endülüs'de yazılmıĢ olan en önemli tıp kitaplarından birisidir. Bu kitapta 

Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi 200 den fazla cerrahi aleti tarif etmektedir ki bu 

aletlerin büyük bir kısmı onun kendisi tarafından icat edilmiĢ veya ilk kez 

onun tarafından tarif edilmiĢtir. Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin özellikle göz 

hastalıkları arasında katarakt ve göz kapağı lezyonlarına ait tarif etmiĢ olduğu 

cerrahi yöntemler dikkat çekicidir (Leclerc, 1861, s.80) 

 Tekrar Ġslam medeniyetinin doğu tarafına dönersek, Moğol akınlarının 

bu coğrafyada taĢ üstünde taĢ bırakmadıkları; binlerce bilimsel kitabı harap 

ettikleri kütüphaneler ile birlikte yakıp yıktıkları devirlerden hemen öncesinde  

yetiĢen iki zirve isimle daha karĢılaĢmaktayız. Halepli Halife 1260 yılında 

yazmıĢ olduğu “Göz Hastalıklarında Yeterlilik” adlı 560 sayfalık göz 

hastalıkları kitabı ile meĢhurdur. Bu kitap özellikle göz ve beyin anatomisini 

detaylı anlatan, cerrahi aletleri gösteren ve katarakt ameliyatının değiĢik 

biçimlerini gösteren hepsi birer sanat Ģaheseri olan çizimleri ile de dikkati 

çekmektedir. Bu kitabın da ana kurgusu Ali bin Ġsa‟nın kitabını takip etmekte 
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ve kitabın birçok bölümünde bu kitaptan geniĢ alıntılar yapılmakta ise de yine 

de yer yer orijinal ve yazarın hem kendisinin ve hem de çağındaki hekimlerin 

tecrübelerinden faydalanarak ortaya koyduğu katkılar da dikkati çekmektedir 

(Hirschberg, 1905, s.1130).  

 Bir baĢka isim de yine Suriye‟nin Hama Ģehrinde yaĢamıĢ olan ve 

1290 yılında “Gözlerin Nuru” kitabını yazan Selahaddin‟dir. Bu eserde yazar 

özellikle görme teorisi ile ilgili çok detaylı bir bilgi vermektedir. Ayrıca bu 

eserin katarakt konusuna ayrılan bölümü de hem çok detaylı ve hem de çok 

doyurucudur (Hirschberg, 1905, s.1130). 

 Ġslam biliminde gerilemenin yavaĢ yavaĢ sezildiği XIV. yüzyılda 

Mısır„da yazılmıĢ olan iki göz kitabı dikkati çekmektedir. Bunlar Sadi‟nin 

“Destek” ve ġemseddin‟in “Açıklamalar” isimli kitaplardır. Her iki kitapta da 

bilimsel olarak belli bir gerilemenin ilk iĢaretleri izlenmektedir (Hirschberg, 

1905, s.1131). 

 Ġslam tıbbında genel tıp kitabı yazan ibni Sina, Ebu Bekir er-Razi, Ali 

Bin Rabben et-Taberi, Ali bin Abbas el-Mecusi, ibni Serafiyun, ibni Nefis, 

Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi, ibni Zuhr ve hatta ibni RüĢd‟ün eserlerinde de göz 

hastalıklarına geniĢ yer verilmiĢ bulunmaktadır (Kahya, 1985, 365-375). 

 Hirschberg (Hirschberg, 1905, s.1131) Ġslam tıbbının oftalmolojiye 

katkılarını Ģu Ģekilde özetlemektedir: 

1. Arapça kitaplar en eski göz çizimlerini içermektedirler.  

2. Sadece göz hastalıklarına ait ve tüm oftalmoloji konularını içeren ilk tıp 

metinleri Arapça olarak yazılmıĢtır.  

3. Göz anatomisine ait temel kavramlar batı dillerine Arapçadan geçmiĢtir. 

4. Gözün karĢılaĢtırılmalı anatomisi ve fizyolojisi ilk olarak Araplarca 

yapılmıĢtır. 

5. Pupilla refleksi Ebu Bekir er-Razi tarafından tarif edilmiĢtir.  

6. Ġbn-i Heysem optik konusunda birçok yeniliğe imza atmıĢ ve görmenin 

fizyolojisini ve nasıl oluĢtuğunu refraksiyon prensipleri ile açıklamıĢtır.  

7. Trahom tedavisinde yenilikler getirmiĢlerdir.  

8. Yeni hastalıklar ve pannus gibi yeni patolojiler tanımlamıĢlardır.  

9. Yeni ilaç, damla ve merhemler geliĢtirmiĢlerdir.  



36 
 

10. Yeni cerrahi metotlar tarif etmiĢler ve özellikle katarakt cerrahisinde çığır 

açmıĢlardır.  

11. Yeni cerrahi aletler geliĢtirmiĢlerdir.  

12. Tıp etiğinin hekimler arasında yerleĢtirilmesine Hipokrat yeminini tercüme 

ederek baĢlamıĢlar ve hastanın haklarına riayet edilmesine daima önem 

vermiĢlerdir.  
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3.5. Ortaçağ Ġslam Tıbbında Oftalmolojide Temel Kavramlar 

 

3.5.1. Göz Anatomisi 

Ortaçağ boyunca anatomik kavram ve bilgilerin esas itibariyle eski 

devirlerden miras alındığı görülür. Bu dönem boyunca anatomi alanında ana 

düĢünce paradigmasından radikal kopuĢları veya bilgi içeriğinde hızlı 

değiĢimleri görmek pek mümkün değildir (Hirschberg, 1904, s.295). Bu 

durumun birçok nedeni olabilirse de en önemli neden anatomi bilgisinin 

algılanma biçimindeki farklılıktır (Una ve Elçioğlu, 2009, s.326). Bu 

dönemdeki yazarlar için anatomi bilgisi kendilerinden önce yazılmıĢ olan 

kitapların anlaĢılması, yorumlanması ve bir sonraki kuĢaklara bu bilginin 

aktarılmasına yardımcı olmak için gerekli bir bilgi olarak görülmektedir. 

Anatomi bilgisi, cerrahi uygulamalara gereksinim duyulan durumların 

dıĢındaki hastalık süreçlerinde, hastalıkların teĢhis ve tedavisinde gerekli 

olan “olmazsa olmaz bir bilgi” değildir. Çünkü o çağda hastalık süreçlerinin 

anlaĢılmasında ve tedavilerin uygulanmasında hümoral teori etrafında 

geliĢmiĢ olan geleneksel tıbbî bilgi, yeterince kapsayıcı bir kavramsal çerçeve 

sunmaktaydı. Bu düĢüncenin en belirgin örneği ibni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun 

fi't-Tıb” kitabının giriĢ kısmında yapmıĢ olduğu tıp tanımında görülebilir. Ġbni 

Sina tıbbı “Tıp, insan sağlığının korunması, eğer bozulmuĢsa yeniden tesisi 

için neyin vücuttan uzaklaĢtırılmasının veya dengenin kurulması için neyin 

gerekli olduğunun bilinmesinin bilgisini veren bir ilimdir” olarak 

tanımlamaktadır (Michailowsky, 1900, s.12). Bu tanımda anatomiye en ufak 

bir atıf yapılmadığı fakat tüm hastalık süreçlerinin hümoral teori çerçevesinde 

anlaĢıldığı açık bir Ģekilde görülmektedir.  

Öte yandan cerrahi giriĢimlerin baĢarıya ulaĢabilmesinde kesin ve 

detaylı anatomik bilginin gerekliliğinin bilinmekte olduğu ve cerrahi giriĢimlerin 

anlatıldığı tüm kitaplarda anotomiye vurgu yapıldığı da bir gerçektir. Yine 

benzer Ģekilde, bu kitaplarda, cerrahi giriĢimlerin anlatıldığı yerlerde, iyi 

anatomi bilinmemesi sonucunda yapılabilecek hatalar ile ciddi 

komplikasyonların geliĢebileceği uyarıları sık sık yapılmaktadır. Bu noktalar 

göz önüne alındığında anatomi bilgisinin tamamen dıĢlandığı veya 
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önemsizleĢtirildiği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Daha doğru bir tespit, 

Ortaçağlarda cerrahi hastalıklar dıĢında kalan hastalıklar için anatomi 

bilgisine bakıĢın, günümüzde anatomi bilimine atfedilen değerle orantılı 

perspektiften daha farklı olduğunu söylemek olacaktır.   

 Anatomi bilgisinin geliĢmesi için diseksiyon hayati rol oynamaktadır. 

Lakin Ortaçağda anatomik diseksiyonun zaman zaman yapılıyor olmasına 

rağmen bu diseksiyon çalıĢmalarının neden Galen'in, hayvan diseksiyonlarını 

da içeren kimi hatalı, anatomik bilgi mirasına bir karĢı çıkıĢa yol açmadığı 

cevabı halen açık bir sorudur (Solassol, 1989, s.1). Kadavra çalıĢmalarından 

ziyade, yanılmaz otorite olarak kabul edilen büyük isimlerin kitapları gibi 

kaynakların fizyolojik anatominin anlaĢılmasında tercih ediliyor olması bu 

sorunun kısmi cevabını vermektedir (Savage-Smith, 1995, s.73). Ġlave olarak, 

anatomi çalıĢmalarının o devirlerde yaĢayan bilim insanlarının ağırlıklı olarak 

tartıĢtıkları, beyin mi yoksa kalp mi vücudu yöneten organdır gibi kimi 

sorulara cevap vermekten uzak olması da anatomik diseksiyonun eğitimsel 

bir rol dıĢında tıbba katkısının olmasına engel olmuĢtur (Harris, 1973, s.68). 

 Galen anatomisinin kabul edildiği bu devirlerde göz kapağı anatomisi 

ile iliĢkili birçok yanlıĢ kavram XV. yüzyıla değin etkisini sürdürmüĢtür. 

Bunlardan en önemlisi göz siniri yanında, bazı hayvanlarda gözlenen ve gözü 

orbita içerisine doğru çektiği düĢünülen bir kasın var olduğu düĢüncesidir. 

Ayrıca entropion, ektropion ve ptoz olgularını açıklarken kullanılan, üst göz 

kapağını aĢağı doğru çeken iki kasın olduğu fikri de bu yanlıĢ kavramlara 

örnek olarak verilebilir. Her ne kadar hatalı yanları olsa da, Galen 

anatomisinin göz kapaklarının ince anatomik yapısını büyük ölçüde gerçeğe 

yakın ve gözlenen kapak hastalıklarının neden oluĢtuğunu açıklamak için 

yeterince mantıklı bir çerçeve sunduğu gözden uzak tutulmamalıdır (Russel, 

1994, 251). 

 

3.5.2. Hümoral Patoloji Teorisi 

 DıĢ varlıklar ve güçlerin insan bedenini etkilediği düĢüncesi birçok 

kültürde tıbbî anlayıĢları etkilemiĢtir. Eski Yunan'daki bilginler bu düĢünceyi 
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felsefi bilgi ile uyumlaĢtırmada batı düĢüncesinde bir ilk olmuĢlardır 

(Prioreschi, 2000, s.319).  

 Empedocles ve onun çağdaĢı olan Anaximander, MÖ 450 yılları 

civarında, doğal olayları inceleyerek ve bu incelemelerini rasyonel bir akıl 

yürütme yoluyla birleĢtirerek, varlık hakkında bir takım görüĢler 

geliĢtirmiĢlerdir. Onlara göre, sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluk olarak 

sınıflandırılan dört zıt kuvvetin özellikleri, evreni oluĢturduğu düĢünülen dört 

ana elementle, ateĢ, hava, su ve toprakla iliĢki halindeydi. Empodekles'in bu 

teorisi Hipokrat tarafından benimsenip insan bedenini açıklamak için 

kullanılmıĢtır. Humoral patoloji teorisi rasyonel patofizyolojinin baĢlangıcını 

belirlemiĢtir. Bu Ģekilde tıp primitif mistik anlayıĢlardan ayrılarak rasyonel bir 

çalıĢma alanı haline gelmiĢtir (Bayat, 2003, s.98).  

 Humoral patoloji teorisi Ortaçağın sonuna kadar tıbbın temel teorisi 

olmak özelliğini devam ettirmiĢtir. Ġlk olarak Hipokrat tarafından temelleri 

atılan bu teori kendisinden sonra gelen hekimlerce daha da geliĢtirilmiĢtir. 

Hipokrat'a göre madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunmaktadır. 

Benzer Ģekilde insan vücudu da bu üç tür maddeden oluĢmaktadır. Katı 

kısımlar iskeleti, sıvı kısımlar ise vücut sıvılarını ve hümorleri, son olarak gaz 

kısımlar ise ruhu oluĢturmaktadır. Ġlave olarak, vücutta kan, balgam, sarı 

safra ve kara safra olmak üzere dört tane hümorün var olduğunu 

söylemektedir. Bu dört hümorün renk, görünüm, kompozisyon, fiziksel 

özellikleri ve oranları farklıdır. Ona göre vücudun fonksiyonları gerek 

hastalıkta gerekse de sağlıkta hep bu dört hümor ile kontrol edilmektedir. 

Hipokrat sağlığı bu hümorlerin doğru oranlarda bir arada oldukları, hem güç 

ve hem de miktar olarak uygun bir Ģekilde mecz oldukları, primer hal olarak 

tanımlamaktadır. Bunun tersine hastalık ise, ya bu hümorlerden bir tanesinin 

azlığı veya fazlalığı ile veya herhangi bir hümorün olmaması veya hümorlerin 

fiziksel özellik ve kompozisyonlarında oluĢan değiĢimler sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. Bu Ģekilde bir değiĢim sağlık durumunda mükemmel olan 

hümorlerin dengesinin bozulmasına neden olmakta ve bu dengesizliğin 

olduğu organ veya vücut bölümünde ağrı, rahatsızlık Ģeklinde kendini 

göstermektedir. Ayrıca bu hümorlerin bazılarının belli Ģartlar altında diğerine 
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dönüĢebileceği kabul edilmektedir. Mesela balgam, kana; kan, sarı safraya 

dönüĢebilmekte; kan, balgama dönüĢememekte; kara safra ise hiçbir hümore 

dönüĢememektedir. Eğer bir hümor baĢka bir hümorün renk veya içerik veya 

kıvamını alarak değiĢime uğrarsa eski özelliklerini kaybetmekte ve bu yeni 

hümorün karakteristiklerine sahip olmaktadır (Bayat, 2003,s.99).  

 Galen ise Hipokrat'dan farklı olarak vücudun üç hal içinde olabileceğini 

söylemektedir: sağlık, hastalık ve ne tam sağlık ve ne de tam hastalık. Bu 

son durumun yaĢlanma veya hastalıkların nekahet dönemlerine iĢaret ettiği 

düĢünülmektedir (Bayat, 2003, s.100).  

 Ġbni Sina “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde hümor kavramı ile 

detaylı olarak ilgilenmiĢtir. Hümorler hakkında Ģunu söylemektedir: “Hümor 

nemli bir sıvıdır ve kan ile vücudun diğer organlarına taĢınır”. Ġbni Sina iyi 

hümorü “kendisi baĢına veya diğer hümorler ile birlikte besleyici özü olan ve 

kendi baĢına veya diğer hümorler ile birlikte azalan bir Ģeyin yerine geçen 

hümor” olarak tanımlamaktadır. Öte yandan bir hümor bu özelliğini 

kaybederse artık hale gelir. Böyle hümorlerden, vücuda bir faydaları 

olmamaları, aksine normal vücut fonksiyonlarını engellemeleri ve mizacı 

değiĢtirmelerinden dolayı kurtulmak gerektiğini söylemektedir. Ġlave olarak 

hümorlerin yiyeceklerin sindirilmesi sonucu oluĢtuğunu ifade etmektedir. Bu 

nedenden dolayı, hümorlerin nicelik ve nitelikleri temel olarak bir kiĢinin 

diyetine, bu diyetin uygun bir Ģekilde hazmına ve hazmedilen gıdaların 

özümsenmesine bağlı olmaktadır. Keder, kaygı, stres veya baskı altında 

olmak gibi duygulanımsal durumlar sindirimi olumsuz yönde etkilemekte ve 

neticede vücuttaki hümorlerin dengesinin bozulmasına neden olmaktadır 

(Gruner, 1930, s.58). 

 Ayrıca Ġbni Sina Ģunları da söylemektedir: “Daha önceden de 

söylediğim gibi hümorler ister iyi isterse kötü olsun, söylenen dört çeĢitle 

kısıtlıdırlar. Kan diğer hümorlere oranla en iyi olandır çünkü kan sıcak ve 

yaĢtır” (Gruner, 1930, s.58). Ġbni Sina her ne kadar hümorlerin sindirim 

süreçleri sonrasına oluĢtuğunu öne sürüyor olsa da bu konu hakkında 

kendinden sonra gelenlerin ve onun yorumcularının tartıĢması devam ede 

gelmiĢtir. Özet olarak ibni Sina hümorleri iyi, kötü ve artık olmak üzere üç 
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sınıfa ayırmıĢtır. Ġyi hümor organizma tarafından yaĢanan kayıpları yenileyen, 

kötü hümor ise bir an önce uzaklaĢtırılması gereken bir hümor olarak 

tanımlanırken, artık hümorlerin ise gereksinimden fazla olan ve organizmanın 

gereksinimleri doğrultusunda iyi hümore dönüĢebilen fakat yine de vücudun 

bu yükten kurtulmasının gerekli olduğu hümorler olarak tanımlamaktadır 

(Gruner, 1930, s.59). 

 Bir hümorün eksikliğinin nasıl giderileceği birçok faktörün yanında 

eksikliğin doğasına bağımlı olduğu düĢünülmektedir. Eğer vücut sadece tek 

bir hümorün eksikliğinden muzdarip ise, eksik olan hümorün eksikliğini 

gidermek yeterli olurken; eğer birden fazla hümorün eksikliği var ise, eksikliği 

en fazla olan hümorün öncelikli olarak giderilmesi vücudun sağlığa 

kavuĢması için gerekli olmaktadır.  

 Hastalık bir hümorün eksiklik, birikim veya tecridi sonrasında, hümorün 

normal kompozisyonunun niteliğini ve niceliğini kaybetmesi ile olmaktadır. Bu 

nedenle tedavi ancak bu normal durumun tekrar kazanılması Ģeklinde 

yapılmaktadır. Tedavi hekimin kesin olarak humoral anormalliğin olduğu yeri 

ve bu anormalliğin boyutunu tayin etmesi ve bu eksikliği giderecek özgül 

ilaçların ölçülü kullanımı ile tedaviyi yürütmesi Ģeklinde yapılmaktadır. 

Humoral dengesizlik ilaçlarla birlikte diyetin ve sindirimin düzeltilmesi yoluyla 

giderilirken, uygun olmayan diyet veya yetersiz sindirim ise hastanın 

durumunun kötüleĢmesine ve ilaçlarla etkileĢmesine neden olmaktadır 

(Karenberg ve Hort, 1998, s.180). 

 Dört hümor doktrini mizaçlar kavramı üzerine kurulmuĢtur. Mizaç dört 

hümorün arasında kurulmuĢ olan bir denge halini tanımlamaktadır. Bu 

dengedeki bir değiĢim mizacın bozulmasına neden olmaktadır. Fakat normal 

bir insanın mizacı dahi pratik yönden bakıldığında sabit bir nitelikte değildir. 

Her bölgenin, her mevsim, her yaĢ, her fert ve her organın kendine özel ve 

uygun bir mizacı bulunmaktadır. Dört basit mahiyet sıcak, soğuk, nemli ve 

kuru olarak tanımlanmaktadır. Dört bileĢim ise sıcak ve kuru, sıcak ve nemli, 

soğuk ve kuru ve soğuk ve nemli olarak ifade edilmektedir. Nadir mükemmel 

bir denge hali dıĢında her insan ya safralı (sıcak ve kuru) ya melankolik 

(soğuk ve kuru) ya flegmatöz (soğuk ve nemli) ya da ateĢli (sıcak ve nemli) 
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mizaçlardan birisine sahip olmaktadır. Bir mizacı belirleyen Ģeyin o mizaç 

içerisindeki dört hümorün oranları olduğu düĢünülmektedir (Israili, 1981, 

s.95). 

 Hastalıkların tedavilerinde de humoral patoloji esas alınmıĢtır. Bir 

hastalığı tedavi ederken sıcak, kuru veya nemli niteliklerinin tersini içeren ilaç 

veya besinleri, bu iliĢkileri dikkate alarak kullanmak gerekli görülmektedir. Her 

bir ilaç veya besindeki doğal özellik dört derece ile derecelendirilmektedir. Bu 

Ģekilde bir derecelendirmede ilk derecede besinler, ikinci derecede ilaç ve 

besinler, üçüncü derecede ilaçlar ve dördüncü derecede ise zehirler 

bulunmaktadır. Diğer bir dört aĢamalı sınıflandırma Ģu Ģekildedir:  

1. Hem dahili ve hem de harici etkisi olanlar, 

2. Dahili olarak faydalı harici olarak zararlı etkileri olanlar, 

3. Dahili olarak zehir harici olarak antidot olanlar, 

4. Hem dahili hem de harici olarak zehir etkisi olanlar. 

 Hastalıkların tedavilerinin planlanmasında, uygulanan tedavilerin 

etkinliklerinin takip edilmesinde, sonuç alınamayan durumlarda baĢka bir 

tedaviye geçme kararının verilmesinde hümoral patoloji teorisi düĢünsel 

çerçeveyi belirlemekteydi. Bir sonraki bölümde tıbbî tedaviler üzerine daha 

ayrıntılı bilgiler verilecektir. 

 

3.5.3. Tıbbî Tedaviler 

 Ġslam tıbbında hastalıkların tedavisi dört hümor anlayıĢı çerçevesinde 

tanımlanmıĢtır. Bu anlayıĢa göre sıvıların uygun ve dengeli bir durumda 

olmaları ile sağlık (eukrasia), bu dengenin bozulması ile hastalık (dyskrasia) 

ortaya çıkmaktadır. Hastalık durumlarında oluĢan zararlı veya fazla 

hümorlerin ya bir anda kriz olarak adlandırılan Ģekilde veya lizis olarak 

adlandırılan tarzda yavaĢ yavaĢ vücuttan atılması ile denge sağlanır ve kiĢi 

sağlığına kavuĢur. Vücuttan zararlı hümorlerin uzaklaĢtırmasını sağladığı 

düĢünülen kan alma, hacamat vurma, sülük uygulama, purgatif ilaçların 

kullanımı tüm hastalıkların tedavilerinde uygulanan tedavilerdendir 

(Hamarneh, 1970, s.35). 
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 Tıbbî tedavilerin uygulanmasında konulan teĢhisin önemi büyük 

olmakla beraber hangi tedavinin uygulanacağına karar verme sürecinin 

sadece konulan teĢhislere göre Ģekillenen otomatik bir süreç olarak 

algılanmaması gereklidir. Mizaçlar göz önüne alındığında her bir bireyin farklı 

mizaca sahip olması ve her bir bireyde dört hümorün farklı oranlarının 

dengesinin farklılık göstermesi nedeniyle tedaviden önce ilk yapılacak Ģey 

hastanın kendi bünyesindeki mizacın karakterinin belirlenmesidir. Bu ise 

teĢhis aĢamasında göz önüne alınan belirtilerin yanında hastanın bir bütün 

olarak incelenmesini ve her bir hümorün o hastadaki özgül dağılım oranlarını 

tespit etmeyi gerektirir. Hekimin belki de hekim olarak tıbbî bilgisini en fazla 

kullanması gerektiği an da bu andır (Rosenthal, 1978, s.490). Çünkü her 

bireyin doğal dengesinin ne olduğunu saptamanın genel geçer bir yolu 

olmadığından bu süreç daha çok hekimin bilgisine ve tecrübesine bağlı 

olarak Ģekillenmektedir. O nedenle, trahom teĢhisi konulmuĢ olsa da bu 

hastalığa verilecek tedaviler her bir bireyin mizaç özelliklerine göre farklılık 

göstermektedir.  

 Farklı tedaviler uygulanmasının bir baĢka nedeni ise pratik 

zorunluluklardır. Hekimin yaĢadığı yerde daha kolay bulunabilen, hastanın 

ekonomik durumuna daha uygun, halk tıbbî ile daha fazla benzerlik gösteren 

tedavilerin hekimlerce kendi ampirik tecrübelerine göre tercih ediliyor olması 

da farklı ilaç reçetelerinin hazırlanmasına neden olmaktadır (Haddad, 1974, 

s.86; Johnstone, 1975, s.23; Prioreschi, 2000, s.320). 

 Uygulanacak tedavilerin seçiminde bireylerin mizaçlarının yanı sıra, 

yılın hangi mevsiminde olunduğu, yaĢanılan coğrafyanın özellikleri, hastanın 

yaĢı ve genel durumu da etkili olmaktadır. Bir baĢka dikkat edilen nokta ise 

tedavi öncesi yapılan astrolojik değerlendirmelerdir. Bugünkü bilimsel anlayıĢ 

ile yorumlanması çok zor olan astrolojik zamanların tedavide kullanımı, 

yukarıda sayılan göz önüne alınması gereken faktörler arasında en baĢta 

geleni olarak dikkati çekmektedir. Mikrokozmos ve makrokozmos iliĢkisi 

içerisinde insanı tabiatın, kozmosun bir parçası olarak gören bu anlayıĢ 

çerçevesinde göksel cisimlerin, ister yıldız olsun, isterse gezegen, insanlar 

üzerinde önemli etkilerinin olduğu düĢünülmekteydi. Göksel cisimlerin her bir 
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insan için etkisi de o insanın özel durumuna, onun astrolojik özelliklerine 

bağlı olarak farklılık göstermekteydi. Bu nedenle tedavi öncesi hastanın 

astrolojik özelliklerinin saptanması ve bu tespit sonrasında hangi tedavinin 

daha uygun olacağını ve uygulanacak tedavinin ne zaman uygulanması 

gerektiğinin karmaĢık ziç ölçümleri ile hesaplanması ve tedavinin bu 

hesaplara göre yönlendirilmesi gerekmekteydi (Platt, 2003, s.13; French, 

1996, s.455). Ortaçağ hekimlerinin kullandıkları pratik yıldız hesaplama 

tablolarının yaygın olarak günümüze kadar ulaĢmıĢ olması da bu tespitleri 

doğrulamaktadır (Talbot, 1965, s.125).  

 Uygulanan tedaviler arasında özellikle diyet önemli bir yer tutmaktadır. 

Ġlaç ile gıda arasındaki ayırım her zaman kesin bir ayırım olmamıĢtır. Çünkü 

vücuda alınan gıdaların sindirim iĢleminden sonra değiĢik hümorlere 

dönüĢtüğü ve bu Ģekilde vücuttaki hümorlerin dengesini etkilediği kabul 

edilmektedir (Barbaud, 1997, s.339). Bu nedenden dolayı gıdalar, hastaların 

mizaçlarına göre kabızlık veren (kabız), yumuĢatıcı (müleyyin), dokuya nüfuz 

edici (muhallil), uyuĢturucu (muhaddir/münevvim), doku porlarını açıcı ve 

gevĢetici (müfettih) olarak sınıflandırılmaktadır. Tedavi sırasında diyet 

istenen özelliklere göre ayarlanmaktadır. Mesela marul, nilüfer, afyon 

uyutucu; ebegümeci, hatmi, pazı, kudret helvası yumuĢatıcı; et kabız yapıcı; 

fasulye laksatif ve su çekici, deniz ürünleri kuru ve hafif; peynir kuvvetli ve 

besleyici olarak tanımlanmaktadır (Barbaud, 1997, s.339).  

 Diyetin yanı sıra sık karĢılaĢılan bir baĢka tedavi Ģekli ise 

flebotomilerdir. Flebotomi uygulamaları tıbbî becerinin en fazla gerektiği 

tedavilerden birisiydi. Sadece flebotomiyi iyi bir Ģekilde yapmanın yanı sıra, 

nereden, ne zaman ve ne kadar kan alınacağı sorularının cevapları pek 

belirgin olmayıp, tüm bu soruların cevapları hekimin tecrübesine ve 

muhakemesine bağlıydı. Flebotomi uygulamalarının temel prensibi, kan 

alınması ile birlikte vücutta birikmiĢ olan zararlı hümorlerin vücuttan 

atılmasının hastalığın iyileĢmesine yardımcı olacağı düĢüncesi üzerine 

kurulmuĢtur.  

 Flebotomi uygulamalarında eski Yunan metinlerinde ve Galen'in 

eserlerinde çok daha fazla miktarda kan alınması önerilmesine rağmen Ġslam 
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tıbbında bu tedavilerin daha konservatif bir yaklaĢımla ele alınıp aĢırı kan 

kaybından çekinilmektedir. Voigts ve Mc Vaugh bu farklılığın nedeni olarak 

Ġslam tıbbının önemli temsilcilerinin, Hipokrat ve Galen'in yaĢadıkları Akdeniz 

havzasından daha sıcak ve kurak bir iklime sahip coğrafyalarda 

yaĢamlarından dolayı hemorajik Ģok tehlikesini minimize etmek için daha az 

miktarlarda kan alınması ile yetinmelerini göstermektedirler (Voigts ve Vaugh, 

1984, s.2). 

 Flebotomi uygulamalarında genel olarak üç damar en fazla tercih 

edilen yerlerdir: Sefalik ven, median ven ve basilik ven. Kapak hastalıklarına 

ise çoğu vakit sefalik venden flebotomi yapılması önerilmesine rağmen 

nadiren frontal venden flebotomi yapılmasının önerildiği de izlenmektedir.  

 Hastalıkların tedavilerinde bitkilerden hazırlanan ilaçlar önemli bir yer 

tutmaktadır. Her bir bitkinin kendine has özelliklerinin olduğu 

düĢünülmektedir. Örneğin marul, lahana gibi bazı sebzelerin soğuk tabiatlı 

olduğu kabul edilmekte ve bu bitkilerden hazırlanan ilaçların ateĢli 

hastalıkların tedavisinde kullanımı önerilmektedir. 

 Ġlaçlar ve bitkilerle ilgili eserler arasında Dioskorides‟in Arapçaya 

Kitabu‟l-HaĢayiĢ adıyla çevrilen Materia Medica‟sı ve Dineviri‟nin Kitabu‟n-

Nebat isimli eserleri en yaygın eserlerdi. Bu konuda Ġbnü‟l-Baytar‟a ait olan 

Cami‟u Müfredatu‟l-Edeviye ve‟l-Ağziye isimli eserinde bitkisel, hayvansal ve 

kimyasal maddelerden yapılan 1400‟den fazla ilacın tarifi yazılmıĢtır (Bayat, 

2003, s.179). 

 Tıbbî ilaçlar Galen'e göre müfret ve mürekkep ilaçlar olmak üzere iki 

ana kısma ayrılmaktadır (Cumston, 1921, s.244). Müfret ilaçlar tek bir 

bileĢenden oluĢan ilaçlar olup direkt olarak bozulan hümorların dengesini 

kurmaya yönelik ilaçlardır. Fakat müfret ilaçların kullanımının, özellikle göz 

kapağı hastalıkları için tarif edilen ilaçlar düĢünüldüğünde, kapak bitlenmesi 

ve bazı kapak ĢiĢliklerinin tedavisi için verilen tarifler dıĢında pek de sık 

tavsiye edilmediği gözlenmektedir. Bunun nedeni ise yine Galen'in mürekkep 

ilaçların hümorların dengesinde oluĢan ve karmaĢık mizaç değiĢikliklerine 

neden olan hastalık durumlarının ancak değiĢik özellikleri olan maddelerin bir 

arada kullanılması ile hazırlanan ilaçlarla tedavi edilebileceğine dair 
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görüĢünün genel kabul görmesidir.  Mürekkep ilaçların hazırlanması birçok 

güçlükleri de barındırmaktadır (Siraisi, 1990, s.161). 

 Ġslam tıbbının kendisine intikal etmiĢ olan bilgiye katkıları 

düĢünüldüğünde özellikle kimyasal kökenli ilaçların tedavide kullanımı 

sahasında yapılan çalıĢmalar önemli bir yer tutmaktadır (Lev, 2002, s.11). 

Cabir bin Hayyan Harran okulunda eğitim görmüĢ bir bilim adamıdır ve 

modern kimyanın kurucusu olarak da kabul edilmektedir. Onun görüĢüne 

göre bitkiler ile metaller arasında ve metaller ile insan bedenin farklı organları 

arasında gizil iliĢkiler vardı ve bu iliĢkiler hastalıkların tedavisinde 

kullanılabilirdi. Daha önceleri pek bilinmeyen distilasyon, sublimasyon, 

kalsinasyon ve filtrasyon gibi yöntemlerin teknik olarak detaylı bir Ģekilde 

izahı Cabir bin Hayyan'a izafe edilmektedir. Bunun yanı sıra yüzyıllar 

boyunca simya çalıĢmalarında kullanılan nitrik asit ve “aqua regia” gibi bazı 

mistik kimyasal maddeler Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuĢtur 

(Newman, 1985, s.79). Kimyasal maddelerin hazırlanması iĢlevi daima simya 

çalıĢmaları ile birlikte anılmıĢ olmasına rağmen, tıbbî tedavilerde kullanılan 

kimyevi maddeleri hazırlayanlar da yine simya konuları ile yakından ilgilenen 

hekimler olmuĢlardır (Cumston, 1921, s.246). 

 

3.5.4. Cerrahi Tedaviler 

 Cerrahi uygulamalar, eski devirlerde hastaların korktukları ve mümkün 

oldukça da bu tür giriĢimlerden kaçındıkları uygulamalardı. Bu korkunun 

anestezi ve analjezi olmadan birçok ağrılı iĢlemin yapıldığı bir dönemde 

olağan karĢılanması gerekir. Operasyon sonrası özellikle asepsi tekniklerinin 

bilinmemesi ve yara bakımı konusundaki kullanılan ilaçların yeterince temiz 

ve kontrollü bir yara iyileĢmesinin sağlanmasında yetersiz kalması 

nedenleriyle postoperatif komplikasyon oranlarının fazla olması, beraberinde 

yüksek mortalite ve morbidite oranları, yapılacak cerrahi iĢlemlerden 

hastaların yanı sıra cerrahların da çekinmesine yol açmıĢtır. Özellikle daha 

konservatif davranarak tıbbî medikasyonları tercih eden ve cerrahi 

giriĢimlerden kaçınan hekimler ile bu hekimlerin daha alt bir sınıf olarak 

gördükleri cerrahlar arasındaki çekiĢmenin hastalara yansımasının da cerrahi 
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operasyonlardan çekinilmesine katkısının olduğu bilinmektedir. Fakat öte 

yandan cerrahlar tarafından yazılan kitaplarda veya cerrahi yapan kiĢilerin 

bazı cerrahiler konusunda çok baĢarılı olduklarını yazmaları veya iddia 

etmeleri sonucunda, bugün dahi yapılması imkansız olabilecek litotomi 

benzeri bazı cerrahilerin belli bir oranda yapıldıkları bilinmektedir (Siraisi, 

1990, s.153). Bu ise cerrahilere karĢı toplumsal açıdan belli bir talebin 

mevcut olduğunu göstermektedir.  

 Her ne kadar cerrahiler hakkında gerek olumlu ve gerekse de olumsuz 

birçok kanaat ve bu kanaatler ile Ģekillenen davranıĢ biçimleri ve tutumlar var 

olsa da, eski devirlerde uygulanan cerrahilerin bir takım kısıtlamalarının 

olduğu da bir gerçektir. Bu kısıtlamaların en önemlisi modern cerrahinin 

temel öğeleri olan asepsi, antisepsi, anestezi ve analjezi konusunda bilgilerin 

ya hiç olmaması veya çok kısıtlı olmasıdır. Cerrahi uygulamalar sırasında bir 

takım anestetik etkili ilaçların verildiği bildirilmekle birlikte bu ilaçların 

etkinlikleri konusunda daima soru iĢaretleri olmuĢtur (Jasser, 2000, s.415; 

Aziz, 2000, s.147; al-Fallouji, 1997, s.1128, Jasser, 1978, s.125). 

 Diğer bir baĢka kısıtlama ise özellikle göz cerrahisi gibi hassas cerrahi 

manipülasyonların yapılmasını gerektiren cerrahiler için uygun incelik ve 

hassasiyette cerrahi aletlerin var olmamasıdır. Her ne kadar Ebu‟l-Kasım ez-

Zehravi'nin kitabında tariflenen ve Ģekilleri verilen cerrahi aletler içerisinde 

göz cerrahisinde kullanılmak amacıyla yapılmıĢ bazı aletler olsa da, bu 

aletlerin her cerrahın kullanımına hazır olması pek mümkün 

görünmemektedir. Ayrıca bu aletler tarif edilen, özellikle distikiazis tedavileri 

gibi hassas diseksiyon gerektiren, cerrahiler için kaba görünmektedir 

(Hirschberg, 1904, s.162). 

 Cerrahi aletlerin yeterince geliĢmemiĢ olmasının yanında, cerrahi 

teknikler konusundaki geliĢmeler de basit bazı genel giriĢimler dıĢında kalan 

özellikli cerrahi giriĢimlerin baĢarılı bir Ģekilde sonuçlanmasına yetecek 

nitelikte bir geliĢme göstermemektedir. Genel olarak cerrahi teknikleri eski 

Yunan metinlerinden ve özellikle cerrahi konusundaki eski çağların tüm 

cerrahi bilgisini toplamıĢ olan Paulus Aeginata'nın kitabının çevirisi ile Arap 

dünyasına geçmiĢtir. Bu dönemde cerrahi tekniklerin genel olarak bu çerçeve 



48 
 

içerisinde kalmıĢ olduğu kabul edilmektedir (Siraisi, 1990, s.156). Bu ise 

cerrahi tekniklerin bazı hastalıkların tedavisinde tam netice vermekten uzak 

olmasına ve zaman içerisinde cerrahi tekniklerde yaĢanan geliĢmeler ile 

tedavi sonuçlarının daha da baĢarılı bir hale gelmesine neden olmuĢtur. O 

nedenle cerrahi tekniklerin tam olarak Ģekillenmediği zamanlarda cerrahiden 

beklenen sonuçların elde edilmesi zor olmakta, bu ise cerrahların bir takım 

hastalıkların tedavilerinde cerrahiden uzaklaĢmalarına neden olmaktadır. Bir 

baĢka nokta ise cerrahi teknikler olarak bu kitaplarda yazılan tekniklerin 

büyük bir kısmının sadece eskilerden intikal eden bilgiler olup pratikte pek de 

uygulamaları olmayan tarifler olarak yazılmaya devam edilmeleridir.  

 Cerrahi uygulamaların nadiren uygulandıklarını düĢünmek pek yerinde 

olmayabilir. Çünkü birçok cerrahi giriĢim günlük hayatın içerisinde zaten 

uygulanmaktaydı. Ekstremite kırıkları, çıkıklar, yanıklar, haĢlanmalar, kesiler, 

ezilme Ģeklindeki genel vücut travmaları ile vücudun değiĢik yerlerinde çıkan 

apse ve iltihaplanmalar için yapılan cerrahi müdahaleler rutin cerrahi iĢlemler 

arasında sayılabilir. Bu cerrahi iĢlemleri yapan gerek eğitimli hekim-cerrahlar 

gerekse de berber, sünnetçi, sınıkçı benzeri meslek sahipleri bu 

müdahalelerini yaparken kırık çıkık tamiri, flebotomi, sülük vurma ameliyesi, 

hacamat uygulamaları, basit sütürasyon ve benzeri cerrahi uygulamaları sık 

bir Ģekilde uygulamaktaydılar. Cerrahinin tıbbın tıbbî yönünden farklı bir 

geliĢim çizgisi izlemesine rağmen cerrahi uygulamaların halk nazarında hem 

kabul görmesi ve hem de bu uygulamalara olan talebin bilhassa toplumsal 

geliĢme ile birlikte artması, cerrahi sanatların kuĢaklar boyunca 

aktarılmasında zanaatkarlık alanlarında olduğu gibi bir usta-çırak iliĢkisinin 

yanı sıra tıp kitapları yoluyla tıbbî bilginin korunmasının ve aktarılmasının 

önemli rolleri olduğuna iĢaret etmektedir (Siraisi, 1990, s.162). Özellikle 

hayati tehlike barındıran veya uygulamaları ciddi uzmanlık gerektiren üriner 

obstrüksiyon, mesane taĢı, ciddi kesici yaralanmalar sonucunda ortaya çıkan 

abdominal ve torakal yaralanmaların tamiri gibi cerrahi giriĢimler, kendilerine 

intikal etmiĢ olan tıbbî eserlerdeki bilgi birikimini pratik tecrübe ile birleĢtirme 

becerisini gösterebilmiĢ olan, bir avuç bilgili hekim-cerrahlar tarafından 

uygulanabilmekteydi (Siraisi, 1990, s.170). 
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 Cerrahi konusundaki bilgilerin kaynağı ise tercüme edilen tıbbı kitaplar, 

özellikle Hipokrat ve Galen'in eserlerinin çevirileridir. Bu çeviriler arasında 

bulunan Paulus Aeginata'nın kitabının Arap tıbbında cerrahinin geliĢmesinde 

önemli bir yeri bulunmaktadır.  Bu kitabın içermiĢ olduğu bilgilerin Ebu Bekir 

er-Razi, Ali bin Abbas el-Mecusi, Ġbni Sina ve Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi'nin 

kitabında görmek mümkündür (Urquhart, 2006, s.120; Sarrafzadeh ve 

diğerleri, 2001, s.11). Özellikle daha sonraki dönemlerde uzun yüzyıllar 

boyunca Avrupa'da cerrahi bilimlerin ana kaynak kitabı olma konumunu 

sürdüren Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi'nin kitabını yazarken, her ne kadar kitabının 

yazılıĢı, organizasyonu ve konulara verilen öncelikler açısından orijinal 

özellikleri olsa da, Paulus Aeginata'nın kitabından ağırlıklı olarak faydalandığı 

izlenmektedir (Sirasi, 1990, s.161).  

 

3.6. Ġslam Dönemi Tıp Literatüründe, Oftalmoloji Bilimi Alanında Eser 

Veren Ünlü Hekimler ve Eserleri 

 

3.6.1. Yuhanna bin Maseveyh (777-857) 

 Meyerhof'a göre Yuhanna bin Maseveyh ve onun talebesi Huneyn bin 

Ġshak Ġslam tıbbında oftalmoloji biliminin temellerini atan kiĢilerdir (Meyerhof, 

1915, s.217). Yuhanna bin Maseveyh 777-857 yıllarında yaĢamıĢ olan ünlü 

bir Nesturi Hıristiyan kökenli bilim adamıdır. Uzun hayatı boyunca tıbbî birçok 

eser yazmıĢtır (Haddad, 2008, s.242-244). Eserleri arasında bulunan 

Kitabü‟l-Dağa‟l-Uyun isimli eserinin günümüze kadar ulaĢabilen eserler 

arasında, oftalmoloji sahasında yazılmıĢ olan en eski Arapça eser olduğu 

düĢünülmektedir. Bu eser 47 bölümden oluĢmakta ve ilk 10 bölümünde göz 

anatomisi ile ilgili konular anlatılmakta ve sonraki bölümlerde ise göz 

hastalıkları ve bu hastalıkların tedavileri anlatılmaktadır. Her ne kadar 

sistematik bir eser olarak yazılmıĢ olsa da, bu eserin erken tercüme 

dönemine ait olması nedeniyle, yazım diliyle ilgili sorunlar bu eserin 

anlaĢılmasını güçleĢtirmektedir. Yunanca tıbbî terimlerin Arapça 

karĢılıklarının daha yeni yeni oluĢturuluyor olması nedeniyle hem kullanılan 

birçok Arapça terimin tercümeleri yapılan Yunanca terimlerin tam karĢılıkları 
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olmaması ve hem de tercüme edilmesinde güçlük yaĢanılan terimler için 

Yunanca veya Süryanice kelimeler kullanılması bu eserin anlaĢılmasını daha 

da çetrefilli hale getirmektedir (Meyerhof ve Prüfer, 1915, s.217).  Bu eserin 

Galen ve Hipokrat‟ın eserlerinin VI. yüzyılda Süryani keĢiĢlerce yapılan 

Süryanice tercümeleri üzerine kurulduğu düĢünülmektedir. Bu eser üzerine 

yapılmıĢ çok az çalıĢma bulunmaktadır ve sadece Almanca yayınlanan bir 

dergide bu eser ile ilgili bir değerlendirme bulunmaktadır (Meyerhof, 1928b, 

s.10). Kitabü‟l-Dağa‟l-Uyun soru-cevap tarzında yazılmıĢtır ve yapılan metin 

incelemelerinde bu eserin, Yuhanna bin Masaveyh'in bizzat kendisi 

tarafından yazılmasından daha çok, onun öğrencileri tarafından bir derleme 

Ģeklinde oluĢturulduğu düĢünülmektedir. Bu esere yapılan atıfların veya bu 

eserde yapılan alıntıların daha sonraki eserlerde görünmesi çok nadirdir. Her 

ne kadar,  Kitabü‟l-Dağa‟l-Uyun Arapça olarak yazılan ilk göz kitabı olarak 

büyük bir öneme sahipse de sonraki eserler üzerine etkisi çok belirgin 

olmamıĢtır. 

 

3.6.2. Huneyn bin Ġshak (809-873) 

 Huneyn bin Ġshak'ın göz hastalıkları konusunda yazmıĢ olduğu her iki 

eseri daha sonraki dönemlerde de etkisini devam ettirmiĢ ve oftalmoloji 

biliminin ana eksenini onun yazmıĢ olduğu bu iki kitap belirlemiĢtir. Leclerc 

(Leclerc, 1876, s.139) Ġslam tıbbı tarihinin temel eserlerinden olan "Historier 

de la Medicine Arabe " isimli eserinde Huneyn bin Ġshak'ı "O, IX. yüzyılın en 

büyük simasıdır. Belki de, insanlık tarihinin en bilgili ve en iyi karakterli bilim 

insanlarından birisidir" cümleleriyle anlatmaktadır. Huneyn bin Ġshak 809 

yılında Irak‟ın Küfe Ģehri yakınlarındaki Hıra kasabasında doğmuĢtur. Ġnanç 

olarak Nesturi inancına mensup olmasına rağmen Arap kökenlidir. 

CundiĢapur'a tıp eğitimi almak için gitmiĢse de o zamanlar CundiĢapur tıp 

okulunun yöneticisi olan ünlü hekimi Yuhanna bin Masaveyh tarafından iyi 

karĢılanmamıĢ ve okuldan uzaklaĢtırılmıĢtır.  

 Bunun üzerine Huneyn bin Ġshak Ġskenderiye'ye Yunanca öğrenmek 

ve Basra'da Arapçasını ilerletmek amacıyla yıllar süren seyahatlere çıkmıĢ 

ve Bağdat'a yıllar sonra geri döndüğünde ise halifenin baĢhekimi olan 
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Yuhanna bin Masaveyh tarafından bu sefer iyi karĢılanmıĢ ve Huneyn bin 

Ġshak'ın her üç dili de kullanmaktaki maharetinden etkilenen hocası 

tarafından çeviriler yapmak üzere Beytü‟l-Hikme'de önemli bir göreve 

atanmıĢtır (Leclerc, 1876, s.139).    

 Belli bir zaman sonra Huneyn bin Ġshak, halife Me'mun‟un sarayındaki 

yüksek devlet görevlileri ve hekimlerin yakın arkadaĢı olmuĢtur. Bu çevrenin 

de yardımı ile birlikte Halife Me'mun'un yakın çevresine dahil olmuĢtur. Belli 

bir zaman sonra ise yabancı dillerde yazılmıĢ olan bilimsel eserlere ve bu 

eserlerin Arapçaya çevrilmesine büyük merakı onu halifenin yabancı kitapları 

arayan, satın alan ve çevrilecek eserleri seçen baĢdanıĢmanı mevkiine 

yükseltmiĢtir (Leclerc, 1876, s.140).  

 Ünü sadece çevirmen ve bilgili bir kiĢi olarak artmamakta bunun yanı 

sıra hekimlik sanatında da zirve isimlerden birisi olarak bir yıldız gibi 

parlamaktadır. Fakat Halife Mütevekkil devrinde, 856 yılında, Ģöhretini haz 

edemeyen saray çevresindekilerin entrikaları neticesinde gözden düĢmüĢ, 

saraydan uzaklaĢtırılmıĢ, bin bir emekle oluĢturmuĢ olduğu kütüphanesi 

yağmalanmıĢ ve kendisi de hapse atılmıĢtır. Bu gözden düĢme olayından 

uzun yıllar sonra, hasta olan halifenin tüm hekimlerin tedavilerine rağmen bir 

türlü iyileĢtirilememesi üzerine kendisine müracaat edilmiĢ ve halifenin 

Huneyn bin Ġshak tarafından uygulanan baĢarılı bir tedavi süreci sonrasında 

sağlığına tekrar eriĢmesi üzerine de itibarı yeniden iade edilmiĢ ve sarayın 

hekimbaĢı olmuĢtur. Bu mutlu olaydan sonra ölümüne kadar ömrünün en 

verimli yıllarını geçirmiĢ ve yüzlerce eseri Yunanca ve Süryaniceden 

Arapçaya çevirmiĢtir (Shafqat-Azmi, 1996, 69-74). 

 Huneyn bin Ġshak Bergstrasser'in (Bergstrasser, 1925, s.75) eserinde 

belirtildiğine göre Galen'in tıp kitaplarından 35 tanesini hem Arapça ve hem 

de Süryaniceye çevirmiĢtir. O zamanlarda eriĢilebilen tüm Yunanca tıp 

kitaplarının neredeyse tamamı, Dioscorides'in “Materia Medica” isimli eseri, 

Rufus Ephesus, Oribasius, Paulus Aeginata, Aristo‟nun felsefi eserlerinin 

büyük bir kısmı çevrilen eserler arasındadır.  

 Tüm bu çeviriler Huneyn bin Ġshak'ın eski Yunanca hakkında çok derin 

bir bilgisi olduğunu göstermektedir. Bizanslı Yunanlılar dıĢında Ortaçağda ne 
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doğuda ve ne de batıda Huneyn bin Ġshak kadar bu dile vakıf baĢka birisinin 

olmadığı söylenmektedir. Bilim yaĢamının büyük bir kısmını Huneyn bin 

Ġshak ve onun talebelerinin çevirilerini araĢtırmaya adamıĢ olan Bergstrasser 

(Bergstrasser, 1913, s.48) Ģunları söylemektedir: "Onun çevirileri doğruluk 

taĢır fakat bu kesinlik ve doğruluk ince ve kılı kırk yaran bir çabanın sonucu 

olmaktan çok Arap diline hakim serbest bir ustanın eserleridir. Sözü çok 

uzatmadan, gereksiz ayrıntılardan kaçınarak, hem ince manaları vermekteki 

ve hem de orijinal Yunanca ifadeleri Arapçaya adapte etmekteki mahareti 

onun yazıdaki ustalığını gösterir ve bu özelliğinden dolayı da meĢhur 

olmuĢtur. "  

 Huneyn bin Ġshak‟ın en büyük baĢarısı daha önceden hem felsefe ve 

hem de tıbbî literatürü ifade edecek yeterince kelime kavramları olmayan, 

klasik bir bilim dili haline daha gelememiĢ olan Arapçayı kullanıyor olması ve 

bu zorluğu yenmek için oluĢturduğu Arapça terim ve tabirlerin ondan sonraki 

bilim adamı ve yazarların günümüze kadar kullandıkları terminolojiyi 

oluĢturmuĢ olmasıdır (Sbath, 1934, s.129-138). 

 Huneyn bin Ġshak hiç Ģüphesiz bu kitabı kendi çocukları veya en 

azından kendi talebeleri için yazmaktaydı. Oğullarından birisi olan ve çok az 

tanınan Davud, muhtemelen olgun bir yaĢa gelmeden erken vefat etmiĢtir. 

Fakat Ġshak adlı oğlu, yeğeni HubeyĢ ile birlikte, öğrencileri içerisindeki en 

yetenekli öğrencisidir. Ġshak da babası kadar olmasa da hem bir çevirmen 

olarak ve hem de bir hekim olarak büyük bir ün yapmıĢtır. Babası gibi saray 

hekimi de olan Ġshak uzun bir ömür sürmüĢ ve 910 yılında vefat etmiĢtir. 

Özellikle Aristoteles'in çevirileri ve onun eserleri üzerine yazmıĢ olduğu 

Ģerhler çok önem atfedilen çalıĢmalardır. Bunun yanı sıra etik ve Yunan 

felsefesi üzerine de bir kitap yazmıĢtır (Leclerc, 1876, s.140). 

 Huneyn bin Ġshak'ın manevi babası olan Galen tıbbın matematik ve 

astronomi gibi kesin bir bilim olması için çalıĢmıĢtır. Bu nedenle de hem 

anatomi ve hem de fizyolojiyi ilgilendiren konularda vücuttaki her organın 

Yüce Yaratıcı tarafından öngörülen bir iĢlevi olmadıkça var olamayacağı 

düĢüncesini temel prensip olarak kabul etmiĢtir. Özellikle bu temel prensip 

daha sonraları hem Ortadoğu ve hem de Batıda yaygın bir hale gelen 
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monoteist dinlerin inananlarınca kendi inançları ile uyumlu olarak görülmesi 

sayesinde Galen'in tıbbî düĢüncelerinin bu coğrafyalarda geniĢ kabul 

görmesine ve yayılmasına neden olmuĢtur. Genel olarak Huneyn bin Ġshak 

Galen‟e olan büyük hürmeti nedeniyle onun düĢüncelerinin yayılması için 

sadık bir Ģekilde çalıĢmıĢ ve öğrencilerinin Galen düĢüncesini tam olarak ve 

açıklıkla anlayabilmeleri için tüm yolları denemiĢtir. Soru cevap Ģeklindeki bir 

yöntemin özellikle karıĢık konuların anlaĢılmasında çok daha etkili bir yöntem 

olduğunu düĢünerek, soru ve cevaplardan oluĢan kitaplar yazmıĢtır. 

Kendisinden sonra da birçok yazar, bu Ģekilde soru ve cevaplardan oluĢan, 

üç bölüm Ģeklinde organize edilmiĢ tıp kitapları yazarak onu taklit etmiĢlerdir 

(Leclerc, 1876, s.141).  

 Bütün bu özellikleri nedeniyle Huneyn bin Ġshak Ġslam biliminde 

skolastik düĢüncenin en kuvvetli temsilcisi olarak kabul edilebilir. Huneyn bin 

Ġshak‟ın bu sorular isimli kitabında da çoğu zaman skolastik ve spekülatif 

teorinin örneklerini görmek mümkündür. Huneyn bin Ġshak'ın eserlerinin 

önemi, günümüze kadar ulaĢabilmiĢ oftalmoloji konusunda yazılmıĢ en eski 

Arapça eser olmalarının yanında, Yunanlıların oftalmoloji bilgilerini göz 

hastalılıklarının anatomi, fizyoloji ve patolojilerini asıllarına sadık kalarak ve 

fakat aynı zamanda belirgin ve kesinleĢmiĢ bir oftalmoloji teorisi oluĢturarak 

Arap diline ve sonraki kuĢaklara aktarabilmiĢ olmasıdır (Leclerc, 1876, 

s.142).  

 Ayrıca bu eserler Süryani Arapların didaktik bir yöntem izleyerek 

Yunanlıların bilimsel hazinelerini Müslüman Arap dünyasına aktarmalarının 

güzel bir örneğini de göstermektedir. Son olarak Huneyn bin Ġshak tarafından 

yapılan tercümeler Arapçaya kazandırılan yeni birçok bilimsel terim ve 

kavramlar için de çok değerli bir kaynak oluĢturmaktadır (Leclerc, 1876, 

s.144). 

 

3.6.3. Ebu Bekir er-Razi (865-925) 

 Ġslam dünyasının ilk büyük hekimi olarak adlandırılan Ebu Bekir er-

Razi, entelektüel bir ortamda ve değiĢik medeniyetlerin bilgi ve hikmetlerinin 

bir araya gelip bir potada erime imkanına kavuĢtukları bir bölgede dünya 
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gelmiĢti. Tam adı Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya el-Razi'dir. Ġran'ın Rey 

Ģehrinde MS IX. yüzyılın ikinci yarısının baĢlangıcında dünyaya gelmiĢtir 

(Campbell, 1926, s.66). Çocukluğundan baĢlayarak diller ve felsefe üzerine 

ciddi bir eğitim almıĢtır. Ayrıca müzik üzerinde de çalıĢmaları olmuĢ ve bu 

konuda kısa zamanda yetkinliğe ulaĢmıĢtır. Eğitiminin ileri dönemlerinde ise 

çalıĢmalarını tıp ve felsefe konularında derinleĢtirmiĢtir (Pergens, 1902, 

s.106).  

 Ebu Bekir er-Razi tıp konusunda çalıĢmak için Bağdat'a gelmiĢ ve 

orada et-Taberi‟nin talebesi olmuĢtur. Bağdat'tan dönüĢünden sonra ise 

kendi memleketi Rey'deki hastanenin yöneticisi olmuĢtur (Campbell, 1926, 

s.66). Fakat daha sonraları çok geniĢ bir coğrafyaya yayılan, Suriye, Mısır, 

Mağrip ve Ġspanya‟ya kadar uzanan seyahatlerde bulunmuĢtur. Bu nedenle 

Leo Africanus Ebu Bekir er-Razi‟nin en önemli kitaplarından birisi olan el-

Mansuri'yi Endülüs‟te Emevi halifesi olan el-Mansur'a ithaf ettiğini 

bildirmektedir (Pergens, 1902, 106). Öte yandan Campbell bu kitabın 

Horasan Beyi el-Mansur‟a ithaf edildiğini yazmaktadır (Campbell, 1926, s.66). 

 Ebu Bekir er-Razi'nin en belirgin özelliği kitaplarında diğer yazarlardan 

en ufak bir alıntı dahi yapmıĢ olsa bunu bildirmesi ve diğer kitaplardan aldığı 

bilgileri düzgün bir referans sistemi ile kaydetmesidir (Pergens, 1902, 106).  

 Ebu Bekir er-Razi'nin en önemli eseri “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb”'dır. Bu 

kitabın 25 cilt olduğu ve bütün tıbbî konuları içerdiği düĢünülmektedir (Shoja 

ve diğerleri, 2009, s.1188-1190; Zouaoui Boudjeltia, 2008, s.137-143; 

Nurhussein, 1989, s.691). Bu kitabı her ne kadar tamamlamadan Ebu Bekir 

er-Razi vefat etmiĢ ise de yeğenleri veya bir baĢka rivayete göre öğrencileri 

son düzeltme ve tanzim iĢlerini tamamlayarak eseri bitirmiĢlerdir (Campbell, 

1926, s.69). Bu kitabın Ebu Bekir er-Razi'nin diğer tıp bilginlerinin kitaplarını 

okurken çıkardığı notlardan ve onların yazdıkları üzerine kendisinin ilave 

ettiği yorumlardan oluĢan katalog fiĢleri Ģeklinde organize edilmiĢ olduğu 

varsayılmaktadır. Sayfaların belli bir düzende olmasına rağmen belli 

konularda tekrarlayan kısımların olması, yazarın bu sayfaları ömrünün 

değiĢik zamanlarında yazdığına iĢaret etmektedir (Pergens, 1902, 107). Bu 

kitabın Arapça yazmaları Bibliotheque de l'Escurial ve Bodleienne d'Oxford 
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kütüphanelerinde bulunmaktadır. “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” kitabı MS XIII. yy da 

Farraguth tarafından Latinceye çevrilmiĢtir. Bibliotheque de l'Universite de 

Paris “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb”' kitabının tamamının Latince çevirilerini 1450 

yılında kitapları arasına katmıĢtır (Franklin, 1864. s.45). 

 “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” daha sonra Latince olarak 1481 yılında Liber 

Elhawi adıyla Brixiae'da basılmıĢ ve daha sonra 1500, 1506, 1509 ve 1515 

yıllarında Venedik'te diğer baskıları yapılmıĢtır. Pergens 1509 yılında 

Hicronymus Surianus tarafından yapılan “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” baskısını 

çalıĢmalarında kullanmıĢtır. “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” her ne kadar derinlemesine 

tıp tahsil etmek isteyenler için ideal bir kitap olsa da yine Ebu Bekir er-Razi 

tarafından yazılan ve daha kısa bir eser olan Kitabu‟l-Mansuri (Liber Ad 

Almansorem) tıp hakkında kısa ve özet bilgi edinmek isteyen öğrenciler ve 

diğer hekimlerce daha çok tercih edilen ve daha meĢhur bir eser olmuĢtur. 

Bu kitap, ibni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” ve Ali bin Abbas'ın “Kitabu‟l-

Meliki” isimli kitapları ile birlikte Ortaçağ boyunca tıbbın üç ana klasik kitabını 

oluĢturmuĢtur. El-Mansuri, MS XIII. ve XIV. yüzyılda Ġbraniceye çevrilmiĢtir. 

1481 yılında Latince ilk baskısı yapılmıĢ ve daha sonraki yıllarda bu baskıyı 

yeni baskılar takip etmiĢtir (Franklin, 1864. s.45).  

 Bu iki kitabın yanı sıra el-Cami ve el-Fahir isimli iki kitap daha özet bir 

Ģekilde ve tüm tıp branĢlarını içerek bir tarzda Ebu Bekir er-Razi tarafından 

yazılmıĢlardır. Fahir isimli kitabın nüshasının bir kısmı Bibliotheque de 

Paris'de bulunmaktadır (Pergens, 1902, 108). Bu kitapta özellikle dikkati 

çeken Ebu Bekir er-Razi 'nin hastalarına koyduğu teĢhisler ve uyguladığı 

tedaviler sonrasındaki hastalarına ait izlemleri not etmiĢ olması ve klinik 

tecrübelerini eserine almıĢ olmasıdır (Pergens, 1902, 108).  

  

3.6.4. Ali bin Abbas el-Mecusi (?-994) 

 Ahvaz Ģehrinde doğmuĢtur. ġiraz‟ın meĢhur hekimlerinden Ebu Mahir 

Musa b. Seyyar'ın öğrencisidir ve ilk tıp çalıĢmalarını bu Ģehirde yapmıĢtır. 

Mecusi bir aileden geldiği için bu lakap ile tanınmıĢtır. Büveyhiler devleti 

hükümdarlarından Adudüddevle'nin sarayında hekimlik yapmıĢ ve bu 
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hükümdara ithaf etmiĢ olduğu Kamilü's-Sınaatı't-Tıbbîye veya kısaca el-

Kitabu'l-Meliki adlı eseri ile meĢhur olmuĢtur (Campbell, 1926, s.74).  

 Ġbn Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” adlı eserinden önce tıp 

dünyasında büyük yankılar uyandıran Kamilü‟s-Sınaatı't-Tıbbîye, “Kitabu'l-

Kanun fi't-Tıb” ile birlikte uzun yüzyıllar klasik tıp kitabı olarak okutulmuĢtur. 

Avrupa‟da Ali bin Abbas “Haly Abbas” olarak bilinmektedir. Avrupa'da Liber 

Regius adıyla bilinen Kamilü's-Sınaatı't-Tıbbîye iki ana bölümden 

oluĢmaktadır. Ġlk bölümde teorik bilgiler verilirken, ikinci bölümde pratik 

bilgiler verilmektedir. Bu eser Latinceye Constantinus Africanus tarafından 

çevrilmiĢ ve hatta Constantinus Africanus tarafından yazılan ve uzun yıllar 

Avrupa tıp fakültelerinde kitap olarak okutulmuĢ olan “Constantini Africani 

Operum Reliquia” isimli eserin Kamilü‟s-Sınaatı't-Tıbbîye'nin 100 alt bölümü 

içeren cerrahi ile ilgili 19. bölümünün aynen çevirisi olduğu düĢünülmektedir 

(Erdemir, 1988, s.379). 

  Kamilü's-Sınaatı't-Tıbbîye isimli eserin yazımı sırasında Ali bin 

Abbas'ın Ebu Bekir er-Razi'den çok fazla etkilendiği ve bu eserin Ebu Bekir 

er-Razi‟ye ait olan iki kitaptan, birisi çok geniĢ olan “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” ve 

diğeri daha özet olan el-Mansuri isimli kitabının arasında bir yerde bir kitap 

yazmak düĢüncesiyle yazıldığı öne sürülmüĢtür. Keza bu kitabın önsözünde 

Hipokrat‟tan itibaren Galen, Oribasius, Paulus Aeginata, Heron, Serapion, 

Mesih ve Ebu Bekir er-Razi'nin eserlerinin tümünü gözden geçirip, onların 

eksikliklerini tamamladıktan sonra bu kitabı yazdığını söylemektedir (Bayat, 

2003, s.137). 

 

3.6.5. Ebu'l-Kasım Ammar bin Ali el-Mevsili (?-1010) 

 Batı dünyasında “Canamusali” olarak tanınır. Musul'da doğmuĢtur ve 

bu nedenle de Mevsili olarak bilinmektedir. YaĢamının büyük bir bölümünü 

Kahire'de geçirmiĢtir. Teorik bilgilerini çeĢitli uygulama ve ameliyatlarla 

geliĢtiren ve zamanının ünlü göz hekimlerinden olan Ammar, yazmıĢ olduğu 

eseri “El-Müntecib fi'l-ilacu'l-emrazu'l-ayn” nedeniyle ölümünden sonra da 

uzun yüzyıllar boyunca göz hastalıkları alanındaki ünlü hekimlerden birisi 

olmuĢtur (Ullmann, 1970, s. 209). Bu kitabında özellikle kendi tecrübe ettiği 
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tedavi ve cerrahi uygulamaları anlatması ve Ali bin Ġsa'nın eserinin genel 

planını büyük ölçüde takip etmesine rağmen konuları daha özet anlatması 

nedeniyle dikkati çekmektedir. Kendisinden sonra gelen Gafiki ve Tabip 

Selahattin kitaplarını yazarken ondan faydalandıklarını ifade ederler 

(Ullmann, 1970, s. 210). 

 

3.6.6. Ali bin Ġsa el-Kehhal (?-1038) 

 Batı dünyasında Jesu Haly olarak tanınan Ali bin Ġsa'nın bazı 

kaynaklarda Hıristiyan olduğu kaydedilmekle beraber, ismindeki Ġsa 

kelimesinden dolayı bu Ģekilde bir yargıya varılmıĢ olması da muhtemeldir. 

Tıp öğrenimini Bağdat'ta Ebu'l-Ferec bin Tayyib'in yanında yapmıĢtır (Bayat, 

1988, s.401). Hayatı hakkındaki bilgilerin azlığına karĢın, yazmıĢ olduğu 

Tezkiretü'l-Kehhalin isimli eseri, göz hastalıkları konusunda yazılmıĢ eserler 

arasında, bugüne kadar eksiksiz ulaĢabilen nadir eserlerdendir. Bu kadar 

muhafaza edilmiĢ olmasında, yazıldığı tarihten XIX. yüzyıl ortalarına kadar 

hekimler nazarında muteber kalması ve kullanılmaya devam edilmiĢ 

olmasının etkisi vardır.  

  Tezkiretü'l-Kehhalin'in önsözünde Ali bin Ġsa bu kitabı yazarken 

Galen, Huneyn bin Ġshak, Hipokrat, Dioskorides, Oribasius ve Paulus 

Aeginata'nın eserleriyle, hocalarının bilgileri ve kendi tecrübelerini 

birleĢtirerek bir eser oluĢturduğunu kaydeder.  Bu eserin orijinal yönlerinden 

birisi, o güne kadar bilinen lokal anestetiklerin yanı sıra, ağrılı ameliyatlarda 

ilk defa mandragora (adam otu) ve afyon buharı gibi genel anestezi yapabilen 

maddelerin yardımıyla göz ameliyatlarının nasıl yapılabileceğini tarif ediyor 

olmasıdır (Bayat, 1988, s.401). 

 

3.6.7. Ebu’l-Kasım ez-Zehravi (?-1013) 

 Cerrahi konusundaki yapmıĢ olduğu çalıĢmaları ve ünlü eseri “Kitabu't-

Tasrif” dolayısıyla hem Ġslam ve hem de Avrupa tıbbı üzerine büyük etkileri 

olan bir hekimdir. Avrupa‟da Albucasis veya Abucasis olarak bilinir. 

Ġspanya‟da Kurtuba Ģehri yakınlarındaki Zehra kasabasında doğmuĢtur 

(Haddad, 1993, s.1). 
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 Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin kitabı, Ebu Bekir er-Razi yoluyla edinmiĢ 

olduğu Galen anatomisine ve Paulus Aeginata‟nın kitaplarındaki cerrahi 

bilgisine dayanmakla birlikte bu kitap özellikle cerrahi aletleri ve 

operasyonları detaylı olarak gösteren çizimleri yönünden orijinaldir. Bu türden 

çizimler her ne kadar daha eski Ġslam tıbbı dönemine ait eserlerde de 

gözlenebiliyor olsa da, Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin eserinde hem figürlerin 

çokluğu ve hem de bu figürlerin belli bir sistematik içerisinde veriliyor olması 

dikkat çekicidir (Haddad, 1993, s.10; Arvide Cambra, 2001 s.81; Nabri, 1983, 

s.132). 

 YazmıĢ olduğu kitabında Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi, birçoğunu kendi 

geliĢtirdiği, cerrahi operasyonlarda kullanılmak için tasarlanmıĢ iki yüzden 

fazla cerrahi aletin resimlerini ve bu aletlerin tariflerini, operasyonların tarifleri 

yanında vermiĢtir. (Al-Rodhan ve Fox, 1986, s.93). Cerrahi tekniğin 

geliĢmesinde cerrahi aletlerin hem amaca yönelik olması hem de teknik 

açıdan bu amacı gerçekleĢtirebilecek bir tasarımda bulunması önemli bir 

aĢamadır. Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin tarifleri ile cerrahi aletlerin daha rafine 

ve daha amaca yönelik hale gelmesi, bu türden aletlerin bu tariflere bakılarak 

farklı ülke ve coğrafyalarda üretilebilmesinin mümkün olması da cerrahinin 

geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur.  

 Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi 'ye göre cerrahlık için anatomi bilgisi mutlak 

gereklidir ve ameliyatı yapılacak olan bölgenin anatomisi iyi bilinmedikçe 

operasyon yapılmamalıdır. Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi, anatomi bilmeyenlerin 

operasyonlarının kötü sonuçlar doğurduğunu gözlemlediğini söylemekte ve 

kırık çıkıklar üzerine olan bölümde bu türden cerrahilerin cahil kimselerin 

eline geçmesi ile cerrahların hak ettikleri saygıyı kaybettiklerini ilave 

etmektedir (Campbell, 1926, s.88). 

 Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin kitabı “Kitabu't-Tasrif”, Batı‟da cerrahinin 

kurucusu olarak kabul edilen Guy de Chauliac‟ın eseri Magna Chirurgia‟sında 

iki yüzden fazla yerde referans ile kaynak gösterilmektedir. Bu örneğin de 

gösterdiği gibi, Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi‟nin Batı tıbbı üzerinde büyük etkisi 

olmuĢtur (Campbell, 1926, s.92). 
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3.6.8. Ġbni Sina (980-1038) 

 Büyük bir filozof olduğu kadar ünlü bir hekim olan ibni Sina, tıp 

alanındaki eserleriyle hem Ġslam dünyasında ve hem de Avrupa‟da tıp 

geleneğini derinden etkilemiĢtir ( Smith, 1981, s.365). Ġbn Sina‟nın en büyük 

eseri “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eseridir. Bu eser XVI. Yüzyıl sonlarına 

kadar hem Doğuda ve hem de Batıda hekimlerin ana baĢvuru kitabı olarak 

kullanılmıĢtır (Qayumi, 1998, s. 243). “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” kitabı XII. 

yüzyılda Latinceye Canon adıyla tercüme edilmiĢ ve son baskısı 1658 yılında 

olmak üzere 35 ayrı baskısı yapılmıĢtır (Qayumi, 1998, s. 244). Kitabın bu 

baĢarısındaki en önemli etken, kitabın sistematik ve tutarlı bir Ģekilde, tüm 

tıbbî bilgileri ansiklopedik bir tarzda toplamıĢ olmasıdır (Acıduman, 2009, 

s.172).   

 “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” kitabı beĢ kitaptan oluĢmaktadır. Birinci kitap 

tıbbın genel ilkeleri üzerine yazılmıĢtır ve teorik yoğunluğu en fazla olan 

bölüm bu bölümdür. Ġkinci kitapta müfret devalar ve onların özellikleri anlatılır. 

Üçüncü kitapta hastalık türleri ele alınır. Dördüncü kitapta belli organlara has 

olmayan hastalıklar anlatılır. BeĢinci kitapta ise mürekkep ilaçlar ve onların 

kullanımları anlatılır (Terzioğlu, 1998, s.332). 

 Üçüncü kitapta bulunan göz hastalıkları ile ilgili bölümde  Ġbn Sina 

hastalıklar konusunda çok detaylı bilgiler vermektedir.  O iyi bir gözlemci 

olarak zamanına kadar tanısı verilmemiĢ bazı göz hastalıklarını teĢhis etmiĢ 

ve onların bir kısmına da yerinde tedaviler önermiĢtir. Bu tedavilerden bir 

kısmına sadece ibn Sina‟nın eserinde rastlanması onun oftalmolojiye önemli 

ve orijinal katkılarda bulunduğunu ve tıbbın geliĢmesi yolunda yeni boyutlar 

kazandırdığını göstermektedir (Kahya, 1985, s.375). 

 

3.6.9. Muhammed bin Kassum el-Gafiki (XIII. yy) 

 Gafiki'nin hayatı hakkındaki bilgiler sadece kendi kitabının giriĢ 

bölümünde kendisi hakkında yazdıklarından ibarettir ve baĢka kaynaklarda 

onun hayatı hakkında fazlaca bir bilgi bulunmamaktadır. Kendi eserinde 

anlattığına göre tahsilini Kurtuba'da yapmıĢ ve meĢhur hekimlerin eserlerini 

uzun süre tetkik ve tecrübe ettikten sonra özellikle göz hastalıkları konusunda 
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yüksek bir noktaya gelmiĢtir. Kendi çağında göz hastalıkları ile ilgili teorik ve 

pratik bilgileri bir arada içeren bir eser olmadığını düĢünerek ünlü eseri “el-

MürĢid fi'l-Kühl”ü yazmıĢtır (Terzioğlu, 1994, s.282). 

 Gafiki'nin bu meĢhur eserini ilk defa bilim dünyasına tanıtan Lucien 

Leclerc olmuĢtur. Daha sonraları ise Max Meyerhof bu eseri Fransızca olarak 

yayınlamıĢtır (Meyerhof, 1933). 

 

3.6.10. Süleyman ibn Haris el-Kuti (?-1150) 

 Bu hekim hakkında bilinenler oldukça kısıtlıdır. Pergens'in 

çalıĢmalarına göre el-Kuti 1150 yılları civarında Endülüs‟te yaĢamıĢ olan 

Ġspanyol kökenli fakat Arapça yazan bir Hıristiyan hekimdir (Barkai, 2001, 

s.472). YazmıĢ olduğu Kitabu‟l-AĢara Makalat kitabı göz hastalıkları 

konusunda zamanında büyük bir ün kazanmıĢtır (Pagel, 1896, s.13; Block, 

1901, s.12). El-Kuti'nin en önemli özelliği, cerrahi hakkında ortaçağların en 

büyük eserlerinden birisini yazmıĢ olan Guy de Chauliac‟ın Magna Chirurgia 

isimli eserinde kendisine 27 ayrı yerde yapılan atıftır. Bu kadar fazla sayıda 

atıfta bulunulmuĢ olması el-Kuti'nin zamanındaki etkisini göstermektedir. 

 

3.6.11. Fetheddin el-Kaysi (XIII. yy) 

 Fetheddin el-Kaysi'nin eseri  “Neticetü‟l-Efkar fi Ġlacı‟l-Emrazı‟l-Basar” 

göz hastalıkları konusunda yazılmıĢ olan metodolojik eserlerden birisidir. 

Daha önceden de bu sahada benzer ve belki de çok daha meĢhur kitapların 

yazıldıkları da malumdur. Bilhassa Ali bin Ġsa ve Ġbni Ali el-Mevsili'nin kitapları 

bu kitaplar arasında çok büyük Ģöhrete sahip kitaplardandır. Fetheddin el-

Kaysi XIII. yüzyılda Kahire'de yaĢamıĢ ve göz hastalıkları konusuna 

uzmanlaĢmıĢ bir hekimdir fakat hakkına çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. 

Zamanın hükümdarı olan Selahaddin Eyyubi'nin talebi üzerine bu eseri 

yazmıĢ ve ona ithaf etmiĢtir (Kahil, 1929, s.241). 

  



61 
 

3.7. Genelde Bilim Tarihi ve Özelde Tıp Tarihi Bağlamında Metodoloji 

Sorunu 

 

3.7.1. Tıbbî eserlerin geleneksel ele alınma ve incelenme metodu 

 Tıp tarihi ile ilgili araĢtırmaların tıbbın konusu olmaktan daha ziyade 

bilim tarihinin konusu olduğu inkar edilemez. Bilim tarihi ile bilim arasındaki 

iliĢki her ne kadar karmaĢık bir iliĢki ise de, bilim tarihi, geleneksel 

anladığımız anlamdaki bir bilim anlayıĢından çok daha farklı bir metodolojiye 

gereksinim duyması yönü ile katı bilimsel anlayıĢlardan farklılaĢmaktadır. 

Tam da bu nedenden dolayı bilim tarihi bilimden, genel olarak anladığımız 

pozitif bilimlerden, daha ziyade tarihe yakın durmaktadır. Bilim tarihinin, 

tarihin bir konusu olarak kabul edilmesi, ardında çok daha derin bir kırılma 

noktasını iĢaret etmektedir.   

 Bilim tarihi bilimdeki önemli geliĢmelerin olduğu tarihsel entelektüel 

dönemleri analitik bir tarzda incelemekte ve incelenen dönemdeki bilimin 

karakteristik öğelerini bulmaya çalıĢmaktadır. Bilim tarihi çalıĢmaları bilimin 

insanlık tarihi ile yaĢdaĢ macerasında bütünü içerisinde incelenen dönemin 

“konumunu” ve “anlamını”  göstermeye çalıĢmaktadır. Bilim tarihi “büyük” 

sorular sormaktadır. Örneğin “Galileo Ortaçağ bilginlerinin sonuncusu muydu 

yoksa modern bilginlerin ilk miydi?” veya “Galileo‟nun deneyleri gerçekten 

devrimsel miydi” veya “Kepler‟i Batlamyus astronomisinden ayıran neydi” 

veya “Rönesans‟ın Floransa‟da nev-ü neĢva bulmasında Medici ailesi gibi 

dönemin Avrupa‟sının en büyük bankeri olan bir ailenin bu Ģehri yönetiyor 

olmasının bir etkisi var mıdır?” gibi.  

 Bu büyük soruların belki de en belirgin özellikleri genel, idealize 

edilmiĢ, basit ve her duruma uyar teoriler ile pek de cevaplandırabilir 

olmamalarıdır. Her bir dönemi, incelen her bir sorunu “tek”, “biricik” ve 

kendine özgü Ģartlar altında incelemek ve anlamaya çalıĢmak gerekmektedir. 

 Bilimi sadece laboratuarda olup biten, kimsenin anlamadığı bir 

jargonla yazılmıĢ “textbook” veya “journal‟ler” de yaĢayan, monoton ve 

robotvari bir iĢleyiĢi olan, kendi içerisine dönük ve dıĢ dünyadan tecrit edilmiĢ 

bir insanlık aktivitesi olarak görmeyen ve aksine bilim, sosyoloji ve diğer 
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insani bilimlerin belli bir etkileĢim içerisinde anlamlandırılmaya çalıĢıldığı bir 

yaklaĢım her geçen gün daha da yaygınlaĢmaktadır.  

 Bu yaklaĢımın öne çıkardığı “tek” ve “biricik” olanın genel teorilere 

ulaĢmak için kullanılması veya araĢtırılması değil; aksine sadece o “tek” ve 

“biricik” olanın anlaĢılmaya çalıĢılmasıdır. Tarihte belli bir zaman içerisinde 

olan herhangi bir olayı mümkün olan en geniĢ bağlantıları, yönleri ve kendine 

özgül iliĢkiler ağı içerisinde anlama çabası ancak ve ancak incelenen olayın 

geçtiği mekan ve zamandaki “düĢünce ufku” nun yeniden inĢası ile 

mümkündür. Bu inĢa için ise dönemin ana kavramlarını, temel düĢünce 

süreçlerini, paradigma olarak adlandırmasak bile düĢüncenin “ana 

omurgasını”, bu “ana omurga”ya eklemlenen diğer düĢünce eylem ve 

düĢünsel varlık düzeylerinin niteliklerini ve hem diğer alanlarla ve hem de 

“ana omurga” ile iliĢkilerini yeniden inĢa etmek gerekmektedir. “DüĢünce 

ufku”nun inĢasında “ana omurga”nın nasıl oluĢtuğunun, yani onun tarihsel 

geliĢiminin “safahatının”,  belirlenmesi belki de en temel baĢlangıç noktasını 

oluĢturmaktadır.  

 Bugüne kadar tıp tarihi alanında özellikle ülkemizde yapılan 

çalıĢmaların büyük bir kısmı ilk el kaynakların gizli kaldıkları kütüphane 

rafları, özel koleksiyonlar veya belki de sahaf dükkânlarında tozlar içerisinde 

kaldıkları köĢelerden, belki de unutulup kaldıkları tavan aralarından bulunup 

bilim dünyasına tanıtılması, günümüz Türkçesine bu eserlerin tercümesi 

Ģeklinde yapılan çalıĢmalar olmuĢtur. Muhakkak ki birinci el kaynakların bilim 

dünyasına kazandırılması çok önemli ve gelecek araĢtırmacıların 

araĢtırmalarını bu eserler üzerine kurabilecekleri bir baz oluĢturmaktadır. 

Fakat yapılması gereken esas iĢ bu noktadan sonra baĢlamaktadır.  

 Eldeki tüm bu kitap, belge veya diğer eserlerin ne “anlamlar” içerdikleri 

ve bu malzemeden geçmiĢin nasıl inĢa edileceği ve belki de en önemli soru 

olarak da, günümüzün problemlerinin anlaĢılmasına nasıl bir katkıda 

bulunabileceklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu sorunun yani eldeki 

birinci el kaynakların okunması sorunun, en çetrefilli tarafı ise anlamlandırma 

sürecinde sadece bu eserleri dil yönünden analiz edecek bir uzmanlığın 

yeterli olmaması ve tıbbî literatüre, bilhassa araĢtırılan konuda tıbbî olarak da 
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uzmanlaĢmıĢ bir bilgiye gereksinim duyulmasıdır. Özellikle oftalmoloji 

sahasında, Ġslam tıbbının temel eserlerini, hem bir bilim tarihçisi ve hem de 

bir oftalmolog olarak inceleyen bilim insanı sayısı muhtemelen bir elin 

parmaklarını geçmemektedir. Bu alanda uzman olarak kabul edilen bilim 

insanlarının, Hirschberg, Meyerhof gibi ünlü isimlerin, günümüzden yüzyıl 

önce yaĢamıĢ olmaları ve herhangi bir takipçi bırakmamıĢ olmaları, takip 

edilecek güvenilir bir geleneğin koruyucu çatısından mahrum olunması bu 

alanda çalıĢan bilim insanlarının iĢlerini bir kat daha zorlaĢtırmaktadır. 

 

3.7.2. Tıbbı eserlerin sadece çevirilerinin yapılıp, bu eserleri yorumlama 

ve anlamlandırma çabasının olmamasının etkileri 

 Tıbbî eserlerin değerlendirilmesindeki tıbbî bilgi ve metodolojiye 

gereksinim duyması nedeniyle sadece filolojik yönden yapılan incelemelerin 

tam olarak derinlemesine nüfuz eden sonuçlar vermesi pek mümkün 

görünmemektedir (Kuhne Brabant, 2001, s.189). Bu Ģekilde yapılan 

araĢtırmaların eski eserlerin derlenmesine ve eldeki mevcut malzemeyi 

incelemeye hazır hale getirmesine olan katkıları inkar edilemez. Öte yandan 

eski eserlerin incelemelerini sadece filolojik düzeyde ve bir dilden baĢka bir 

dile tercüme olarak görmek, bu tercüme iĢlemi sırasında ortaya çıkması 

kuvvetle muhtemel bir takım yanlıĢlıkları göz ardı etmeyi, ihmal etmeyi de 

gizli bir anlaĢma ile kabullenmeyi gerektirir. Çünkü bir metinin baĢka bir dile 

tercümesi öncesinde tercüme edilecek metinin içeriğinin ve bu içeriğin 

anlamlarının bilinmesini gerektirmektedir. Bu nedenle sadece filolojik olarak 

yabancı bir lisana hakim olan fakat tıbbî bilgiden mahrum kiĢilerin yapacakları 

çevirilerin içeriğinin anlamının tam olarak kavranamamasından kaynaklanan 

ciddi bir sorun taĢıyacağı aĢikardır. Bir baĢka etken ise çeviri sırasında 

kullanılan eserin yüzyıllar önce farklı bir terminoloji ve bilgi felsefesi içerisinde 

anlattıklarının bugünün terminolojisi ve anlayıĢındaki muhtemel karĢılıklarını 

bulmak gerekliliğidir. Bu Ģekilde bir karĢılık bulma arayıĢının ise tıbbî bilgiye 

sahip olunmadan yapılması pek mühim zorlukları barındırmakta ve yapılan 

çevirilerin hem tam karĢılıklarının bulunamaması ve hem de çevrilen metnin 

anlamının tam olarak verilememesi sonucunu doğurmaktadır.  
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 Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı sadece dilbilimsel bir planda 

yapılan araĢtırmaların hem eksik olması ve hem de yanlıĢlıklar içermesi, 

bugüne kadar bu anlayıĢ çerçevesinde yapılmıĢ olan çalıĢmaların büyük bir 

kısmının metinlerin gerçek anlamlarına ulaĢamamasına ve sonuç olarak da 

bu eserlerin tam olarak anlaĢılamamasına neden olmuĢtur. Bu Ģekilde 

yürütülen çalıĢmaların neticelerinin yüzeysel değerlendirmelere yol 

açmasında, bu tam anlaĢılamamanın etkisi önemli rol oynamaktadır. Netice 

de Ġslam bilim insanlarının sadece eski Yunan bilimini alarak aynen 

korudukları ve bilginin Avrupa'ya geçmesini sağladıkları, bu bilgiye herhangi 

ciddi bir katkı yapmadıkları Ģeklindeki değerlendirmelerin yüzeysel 

çalıĢmaların sonuçlarının kullanılması ile ortaya çıktığı düĢünülmektedir.  

Gerçekte ise bu eserler yakından incelendiğinde Ġslam dönemindeki bilim 

insanlarının yaptıkları katkıların sadece basit bir kurye olmanın çok çok 

ötesinde olduğu görülmektedir. Sadece Yunan bilim ve hikmetini değil, 

kendilerinden önce yaĢamıĢ olan tüm medeniyetlerin bilgi birikimlerini bir 

araya getirip, derleyen, toparlayan ve bu tedavi etkinlikleri sonrasında 

kendine has bir bilim ve medeniyet anlayıĢı ortaya koyan, bilimsel bilgiye 

orijinal özeliklere haiz katkılar yapan ve bu geniĢletilmiĢ, zenginleĢtirilmiĢ 

bilginin bir baĢka medeniyete, Batı medeniyetine, geçmesine aracılık etmiĢ 

olan bir bilimsel geleneğin basitleĢtirilmesi, basmakalıp değerlendirmeler ile 

dar sınırlar içerisinde anlaĢılmaya mahkûm bırakılması, bilim adına, bilim 

tarihi adına pek acı olmuĢtur. Fakat metinlerin içeriklerinin anlamlarına 

yönelik, filolojik yetkinlik ile tıbbî bilgiyi bir arada mecz edebilmiĢ 

araĢtırmacıların ortak çalıĢmalarının bugüne kadar anlaĢılamamıĢ olan bu 

geleneğin anlaĢılmasına büyük katkılar yapabileceği düĢünülmektedir. 

 

3.7.3. Tıbbî eserlerin incelenmesinde alternatif metotlar 

 GeçmiĢ devirlerden günümüze intikal eden tıbbî metinleri inceleme 

sorunu daima üzerinde çok fazla tartıĢma yaĢanmıĢ bir alan olarak 

güncelliğini korumaktadır. Eserlerin tek baĢlarına incelemeye tabi 

tutulmalarının bu alandaki yapılan ilk çalıĢmalarda genel olarak görülen bir 

özellik olması normal karĢılanıyor olsa da eldeki malzeme ve bilgi birikiminde 
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yaĢanan artıĢ nedeniyle bu baĢlangıç aĢamasında yaygın olarak kullanılmıĢ 

olan metod ve alıĢkanlıklarda belli bir evrime gereksinim duyulmaktadır. 

Daha farklı çalıĢma yöntemlerinin veya biçimlerinin nasıl olabileceği üzerine 

aktif bir tartıĢma, XVIII. yüzyılla baĢlayan oryantalizm veya Doğunun bilgisini 

inceleme ve ona hakim olma hareketinden baĢlayarak günümüze kadar 

uzanmaktadır. Günümüzde de net ve standart bir metodoloji üzerinde 

uzlaĢılabildiğini söylemek pek olası değildir. Yine de bazı noktaların biraz 

daha belirginleĢmeye baĢladığını da tespit etmek gerekiyor. Ġncelenen 

eserlerin yazıldıkları çağlardaki hakim olan dünya görüĢünün, yazarların ait 

oldukları düĢünce gelenek ve ekollerinin, metinlerin tarihsel geneolojisinin, 

yazarların kendilerine has ayırt edici özelliklerinin, coğrafi ve yerel Ģartların 

etkilerinin, siyasal geliĢmelerin, sosyal yapının ve bu yapıda meydana gelen 

geliĢmelerin, kültür tarihinin konusu olabilecek diğer alanlardaki olası etkilerin 

çalıĢılması, hem eserlerin tarihselliklerinin tespit edilmesinde ve hem de 

bilimsel bilginin serüveninin aydınlatılmasında ufuk açıcı olacaktır (el-Cabiri, 

2000, s.28). 

 Metin incelemelerinde tarihi bağlamın farkında olmak bu incelemelerin 

bir üst plana taĢınmasına yardım etmektedir. Hiç bir eser bir anda, kendinden 

önceki öncülleri olmadan ortaya çıkmamıĢtır. Tam bir gelenek olarak 

ĢekillenmiĢ olmasa da, belirli düĢünce dizgelerinin yazarların eserlerini 

verirken onlar üzerinde görünen ve görünmeyen etkilenmeler oluĢturduğu bir 

gerçektir. Özellikle tıp bilimi ve tıbbî bilgi söz konusu olduğunda, düĢünce 

gelenekleri veya pratiklerinin nasıl Ģekillendikleri konusunda çok ciddi 

araĢtırmalara gereksinim duyulmaktadır. 

 Bu tezde incelenen eserlerin temsil ettikleri tıp anlayıĢı, kadim 

Yunan'dan köken alan Hipokrat sonrası dönemde ortaya çıkan rasyonel tıp 

anlayıĢı çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu geleneğin ana belirgin özelliği 

büyüsel tıp anlayıĢından uzaklaĢarak, hastalıklar ve tıbbî durumlar hakkında 

belirli bir felsefi temeli olan “akılcı” olarak adlandırılabilecek bir yaklaĢımla 

açıklamalar getiriyor olmasıdır. Bu temel yaklaĢımda dört hümor anlayıĢı 

sağlığın korunması, hastalıkların nasıl ortaya çıktıklarının ve nasıl tedavi 

edileceklerinin açıklanmasında teorik çerçeveyi oluĢturmaktadır. Genel 
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bilgiler bölümünde dört hümor teorisi ile ilgili geniĢ bir açıklama verilmesi 

nedeniyle bu açıklamaları tekrar etmekten kaçınmak amacıyla, sadece 

incelenen eserlerin nasıl bir teorik çerçeve içerisinde kaldıklarının daha iyi 

anlaĢılmasına yardımcı olmak üzere bazı tespitleri yapmak faydalı olacaktır.  

 Kabul edilmiĢ temel bir teorik çerçeveye rağmen, bu çerçeve içerisinde 

aynı veya benzer hastalıklar için farklı açıklamaların getirilmesi sadece 

incelenen eserler veya dönem için de geçerli değildir. Günümüzde de kabul 

edilen temel tıbbî anlayıĢ çerçeveleri olan hücresel, genetik veya proteonik 

temelli anlayıĢlar ile bir hastalığın nasıl oluĢtuğunun izahında aynı temel 

argümanların kullanılarak farklı açıklamaların yapılıyor olması pek sık izlenen 

bir durumdur. Bu nedenle aynı düĢünce geleneğine sahip insanların her 

olayın tek ve yalnız biricik izahını kabul etmediklerini, tam tersine bu gelenek 

içerisinde farklı izah ve açıklama çabalarının bir arada bulunduklarının 

gözlendiğini düĢünmek daha makuldür. Bugünden yüzlerce yıl önce kabul 

edilmiĢ olan hücre temelli bir açıklama ile halen bazı hastalıkların açıklanıyor 

olması, nasıl ki yüzlerce yıl içerisinde hastalık mekanizmalarının 

anlaĢılmasında hiçbir değiĢiklik olmadığı Ģeklinde algılanmıyor ise benzer bir 

Ģekilde yüzlerce yıl dört hümor teorisi içerisinde kalınarak hastalık 

süreçlerinin anlamlandırılması da, bu geçen süreler içerisinde tıbbî bilgide 

hiçbir değiĢimin olmadığı gibi bir sonucun çıkarılamayacağını göstermektedir.  

 Metinlerin incelenmesinde soy kütüğünün ortaya konulması da bu 

metinlerin yorumlanmasında ve taĢımakta oldukları gerçek değerin daha iyi 

anlaĢılmasında faydalı olacaktır. Soy kütük araĢtırmalarının yapılmasında 

özellikle birbirinin ardılı olan ve belli bir gelenek içerisinde çok daha farklı bir 

düĢünce sistematiğini temsil eden eserlerin, varlıkları konusunda ana 

eğilimlerin dıĢında elde somut verilerin olmadığı bilimsel ekollerin hakkındaki 

bilgilerin daha da zenginleĢmesi gerekmektedir. Bu Ģekilde bu ekollere ait 

değerlendirme ve yorumların daha sağlam bir zemin üzerine inĢa 

edilebilmesinin yolu açılacaktır. Ancak bu tür araĢtırmalar için temel Ģart olan 

filolojik değerlendirmelerin bugüne kadar kısıtlı bir Ģekilde yapıldığı ve bu 

araĢtırma alanın halen bakir bir alan olarak kaldığı da gözden uzak 

tutmamalıdır. Bu çalıĢmaların içerdikleri güçlükler bugüne kadar bu alanlarda 
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yapılan araĢtırmaların kısıtlı kalmasının temel nedenini oluĢturmaktadır. 

Çünkü filolojik açıdan metinlerin karĢılaĢtırılmalı okumaları ve bu okumalar ile 

metinler arasındaki bağların ortaya çıkartılması Arapça dilbilgisi ve dilbilimine 

ait uzmanlık istemektedir. Bu okumalar sırasında incelenen eserlerin sadece 

muhteva açısından değil, kullanılan dilin özellikleri, terminoloji ve anlatım 

teknikleri açılarından da çok daha derinlemesine incelenmelerine gereksinim 

duyulmaktır. Belki tüm eserler için baĢlangıçta yapılması zor olsa da bugüne 

kadar aralarındaki benzerliklerin fazla olduğu göze çarpan Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” kitabı ile Ammar bin Mevsili'nin “El-Müntecib fi'l-Ġlaci'l-

Emrazi'l-Ayn” kitaplarının bu Ģekilde karĢılaĢtırmalı olarak okunması bir 

baĢlangıç olabilir.  

 Metinlerin incelenmesi çalıĢmalarında dikkat edilmesi gereken önemli 

bir baĢka nokta da, bu eserleri yazan bilim insanlarının yaĢadıkları coğrafya 

ve yerel Ģartların bu bilim insanlarının çalıĢmaları üzerindeki etkilerinin bu 

araĢtırmalar sırasında incelenmesinin gerekliliğidir. AraĢtırmaya dahil edilen 

eserlerin tedaviler kısmı üzerinde yapılan inceleme de görüleceği gibi 

uygulanan cerrahi tedaviler, farklı eserlerde ufak tefek farklılıklarla birbirine 

benzese de bunun tam aksine tıbbî tedaviler çok geniĢ bir çeĢitlilik 

göstermektedir. Bu çeĢitliliğin birçok nedeninden biri de özellikle yerel 

Ģartların etkilerinin belirleyiciliğidir. Ġran, Maveraünnehir gibi Hindistan'a 

yakın, Hint etkisine yüzyıllardır açık olan bölgelerde Hint tıbbında kullanılan 

ilaçların kullanıldığı izlemektedir. Bunun benzeri bir Ģekilde Ġspanya ve 

Mağrip ülkelerinde ise Ortadoğu bölgelerinden daha farklı ilaç tedavileri 

uygulanmaktadır. Bu farklılıkların ilaç olarak kullanılacak malzemelerin temin 

olanaklarının ilaç tariflerini etkilemesinden kaynaklanıyor olması çok tabiidir. 

Belli bir bölgede yetiĢmeyen veya ticari olarak da ya çok pahalı olarak temin 

edilebilen veya belki de temin edilemeyen tıbbî maddelerin yerlerine yerel 

koĢullar içerisinde çok daha kolay ve ucuza temin edilebilecek, benzer 

etkilerinin oldukları düĢünülen tedavilerin ön plana çıkarılması beklenen bir 

geliĢmedir. Coğrafyanın bir baĢka etkisi ise coğrafi komĢulukları olan kültürel 

toplulukların birbirlerinden etkilenmeleri diğer topluluklara oranla daha fazla 

olacaktır. Bu nedenle özellikle Ġran ve civarında, yüzyıllar öncesinden Persler 
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zamanında baĢlayan Hint tıbbı eserlerinin Farsçaya tercüme edilmeleri 

faaliyetleri ile dikkati çeken, Hint tıbbî ile yakın bir etkileĢim halinde 

bulunmak, bu bölgedeki bilim insanlarının eserlerinde Hint tıbbının etkisinin 

daha fazla izlenmesine neden olmaktadır. Öte yandan Mısır, Suriye gibi 

Ortadoğu'nun Helenistik kültür çevresine ev sahipliği yapmıĢ bölgelerinde ise 

Yunan ve Ġskenderiye tıp anlayıĢının otantik özelliklerine daha yakın bir tıbbî 

anlayıĢ izlenmektedir. Ancak tüm bu yerel, coğrafi etkiler ve karĢılıklı 

etkileĢimlerin tüm boyutlarının anlaĢılabilmesi için mevcut metinlerin bu gözle 

de araĢtırılması gerekmektedir. Ġleriki zamanlarda bu yönde yapılacak olan 

çalıĢmaların verimli sonuçlar vermesi olasıdır.  

 Nasıl ki, eserleri veren bilim insanları ve bu eserleri kopyalayan daha 

sonraki dönemde yaĢamıĢ olan bilim insanlarının yaĢanan siyasal 

geliĢmelerin dıĢında yaĢadıklarını düĢünmek mümkün değilse, incelenen 

metinlerde bu siyasal geliĢmelerin etkilerini ihmal etmek de pek mümkün 

değildir. Zihniyet ve “dünya görüĢünün” bilimsel bilgiyi de etkilediği göz önüne 

alındığında, eserler arasında görülen farklılıklar üzerinde siyasal geliĢmelerin 

etkilerinin de araĢtırılması gerekmektedir. Ancak, bu Ģekilde yapılacak bir 

araĢtırmanın hem bilim tarihi ve hem de siyasal tarih yönlerinden farklı 

değerlendirmelerin yapılmasını gerektirmesi, bu çaplı derinlemesine 

araĢtırmaların gerçekleĢtirmesinin taĢıdığı zorluklardan birincisi ve belki de 

en önemlisidir. Abbasi iktidarının, devrimsel bir siyasal geliĢme olarak 

baĢlaması ile tercüme etkinlikleri ve onun akabinde geliĢen bilimsel 

geliĢmelerin de devrimsel bir nitelikte olmaları ne kadar dikkat çekici ise, 

Abbasi iktidarının zirve yaptığı dönemdeki ekonomik zenginlik ve refahın 

bilimsel etkinliklerin göstermiĢ olduğu zirve ile bir çağdaĢlık göstermesi, 

Abbasi iktidarının zayıflaması ve siyasal bölünmüĢlük ile baĢlayan buhran 

dönemlerinin bilimsel etkinliklerde gözlenen bir gerileme ile karakterize 

olması ve nihayetinde gerek Moğol akınları ve gerekse de Haçlı seferleri 

sonucunda siyasal sistemde gözlenen çöküĢ ve anarĢinin bilimsel 

faaliyetlerin sönmeye yüz tuttuğu karanlık devirler ile bir zamandaĢlık 

göstermesi de o kadar dikkat çekicidir. Lakin siyasal geliĢmeler ve değiĢimler 

ile bilimsel bilgi ve etkinliklerde gözlenen farklılaĢmaların anlaĢılabilmesi ve 
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somut neticelerin ortaya çıkartılabilmesi için bu alanda yapılacak çok daha 

derinlemesine araĢtırmalara gereksinim duyulmaktadır.  

 Sosyal yapının insan hayatının tüm yönlerini kuĢatıcı özelliği nedeniyle 

bilimsel düĢünce ve bilimsel faaliyetleri Ģekillendiren önemli etkenlerden  biri 

olarak analiz edilmesi ve sosyal yapıda zaman içerisinde oluĢan değiĢimlerin 

bilimsel etkinlikler üzerindeki muhtemel etkilerinin ortaya çıkarılması 

çabasının, henüz çok fazlaca çalıĢılmamıĢ bir alan olarak varlığını sürdüren 

bu alanda bilinmeyenlerin aydınlatılması giriĢiminin, geçmiĢin biliminin 

kavranılması açısından önemi büyüktür. Bilgi sosyolojisi alanına giren bu 

konuları derinlemesine incelemek bu tez çalıĢmasının sınırları dıĢında 

kalmaktadır. Ancak bilgi ve sosyal yapı arasındaki iliĢkilere dair bir takım 

bağlantıları kısaca ele almak, hem tartıĢılan meselelerin çok daha farklı 

perspektifler içerdiğinin farkında olunması ile birlikte, tercüme etkinliklerinin 

kökenlerine dair sosyolojik nedenlerin kavranılmasına ve hem de diyalektik 

olarak tercüme etkinlikleri sonrasında elde edilen ve indüklenmiĢ olan bilgisel 

kazanımların sosyal yapıdaki yansımalarının altının çizilmesine yardımcı 

olacaktır.  

 Tercüme etkinliklerinin pasif bir süreç olmaktan ziyade, aktif ve iyi 

planlanmıĢ etkinlikler olduğu bilinmektedir. Uzun bir tarihsel dönemi içeren ve 

çok geniĢ bir entelektüel enerjiye gereksinim duyan bir süreç olmasına 

rağmen, incelenen dönemdeki tercüme hareketinin ana karakteristiğinin 

değiĢmeden devam edebilmesinin arka planında sosyal yapının önemli bir 

rolünün olduğu düĢünülmektedir. Yönetimi elinde bulunduran hükümdar 

ailelerinin, saray çevrelerinin ve saray ile yakın bağlantısı olan ve yönetimde 

belirli rolleri olan varsıl bir sınıfın tercüme edilecek eserleri belirlemede ve 

tercüme edecek kiĢileri seçmede önemli rol oynadıkları tezin giriĢ kısmında 

tercüme etkinliklerini konu alan bölümünde ayrıntılı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. 

Bu iki yönlü denetleme imkanı, hem tercümanları ve hem de tercüme 

edilecek eserleri belirleme yetkisi, yönetimin ve yönetime yakın kiĢilerin 

yönetim anlayıĢlarına uygun bir bilimin geliĢmesinin önünü açmakta ve onu 

teĢvik ederken, tam tersi bir Ģekilde, yönetimin mahzurlu gördüğü veya önem 

atfetmediği bilgi alanlarının ise ihmal edilmesine ve hatta yok sayılmasına 
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neden olmaktadır. Tercüme edilen eserler arasında bol miktarda matematik, 

fizik, mantık ve tıp kitabı bulunurken, Yunan mitolojisine ait herhangi bir 

eserin yer almaması, Yunan kültürünün en baĢat eserleri olarak 

addedilebilecek Yunan tiyatro ve Ģiirlerinden hiç birinin tercüme edilmemiĢ 

olması bu görüĢü destekler niteliktedir. Bu görüĢün bir paralel açılımı ise 

sosyal yapının özelliklerinin bilimsel düĢünceye de aksetmesidir. Aristo 

felsefesi temelli bilim düĢüncesinde hiyerarĢik bir bilim anlayıĢı ile evrende 

her Ģeyin bu hiyerarĢide belirlenmiĢ bir rolünün olduğu düĢünülmekte ve her 

Ģeyin bu yer ile orantılı bir iĢlev görmesi beklenmektedir. Bu bilim anlayıĢı ile 

tarım toplumu olan ve yine belli bir hiyerarĢi içerisinde iĢleyen, herkesin bu 

hiyerarĢideki yerine uygun olarak önceden belirlenmiĢ bir görevinin olduğu bir 

toplum yapısı arasındaki uyum dikkat çekicidir. BaĢta belki Tanrısal bir 

yetkesi olan bir hükümdara, tek bir otoriteye itaati gayet normal gören bir 

toplumsal düzen içerisinde, bilimsel anlayıĢın da her Ģeyin tek bir iyiye doğru 

yönelik bir hareketinin olduğu Ģeklinde ifade edilebilecek olan Aristo 

felsefesinin temel ilkesi etrafında ĢekillenmiĢ olması anlaĢılır görünmektedir. 

Tarım toplumları ve feodal sosyal yapılar için pek uygun olan Aristo 

felsefesinin ve onun ürünü olan bilim anlayıĢının sorgulanması, toplumsal 

yapıdaki kimi değiĢimler ile farklı toplumsal yapı arayıĢlarının ve inĢalarının 

baĢladığı, Rönesans ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yapının 

giderek bireysel bir zemine oturduğu aydınlanma çağı ile birlikte bilim 

anlayıĢının sorgulanması hız kazanmaktadır. Bu da toplumsal yapıdaki 

değiĢimlerin düĢünce ve bilim anlayıĢı üzerindeki etkilerini göstermek için 

güzel bir örnektir.  

 Bilimsel eserlerin bilim ve düĢünce tarihi ile doğrudan ilgilerinin olduğu 

açık olmakla birlikte, kitapların kültürel ürünler olması nedeniyle kültürel 

tarihin birer objesi olarak da incelenmesi uygundur. Ġnsanlığın her devirde 

vermiĢ olduğu kültür ürünlerinin, ister kitap, ister el zanaatları, ister sanat 

eserleri ve isterse de baĢka kültür ürünleri olsun, neticede kültür tarihi ve 

antropolojik yönden bir baĢka bakıĢ ile de değerlendirilmeleri onların 

toplumsal yerlerinin belirlenmelerinde faydalı olacaktır. Günümüze ulaĢan 

kitapların yazıldıkları toplum ve çağda nasıl bir kültürel öğe olarak hizmet 
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ettiklerini ortaya çıkaracak araĢtırmalar bu kitapların o devirdeki tıbbî anlayıĢ 

ve pratikler içerisinde nasıl konumlandıklarını ve gerçek etki ve etkinliklerinin 

ne olduğunu göstermeye yardımcı olacaktır. Hekimlik mesleğinin bugün 

anlaĢılan anlamdaki neredeyse sorgulanamaz yetkesi ve tıbbî uygulamaların 

tek bir mesleğin tekelinde toplanması zorunluluğu eski devirlerde 

görülmemektedir. Bu nedenle farklı tıp pratikleri değiĢik yetke ve meslek 

sahiplerince hastalıkların tedavisinde kullanılmaktaydı. Bu kadar heterojen bir 

tıp pratiği içerisinde tıbbî kitapların gerçek etkilerinin ne olduğu, bu kitaplar ile 

diğer tıp anlayıĢ ve pratikleri arasında nasıl etkileĢimlerin olduğu 

bilinmemektedir. Gerçek ve aktüel hayata iliĢkin, diğer kültür ürünlerinin 

incelendiği bilhassa antropolojik ve kültür tarihi çalıĢmalarının yazma tıbbî 

eserlerin sadece elit ve marjinal bir toplum kesitinde mi etkin olduğu yoksa 

geniĢ bir toplum kesimine hitap eder bir pozisyonda mı olduğunu belirlemek 

için gerekli olduğu düĢünülmektedir. Ancak bu Ģekilde, yazma eserlerin kültür 

ve gündelik yaĢamdaki yerleri belirlenebildikten sonra, bu eserlerin daha 

kapsamlı ve derinlemesine anlaĢılabilmesi mümkün olabilir.  

 

3.7.4. Birincil kaynaklardaki tıbbî bilginin günümüzün tıbbî bilgisi ile 

karĢılaĢtırması ve bunun sakıncaları 

 Tıbbî metinlerin incelenmesinde çok sık karĢılaĢılan bir durum, bu 

metinlerdeki belli hastalıklar için önerilen tedavilerin bugünün tıbbî bilgisi ile 

bir Ģekilde karĢılaĢtırılmasının yapılmasıdır. Bu türden karĢılaĢtırmaların bir 

türünü, ait olunan medeniyet dünyasının evrensel bilime yapmıĢ olduğu 

katkıların değerinin ve boyutlarının geçmiĢte ne kadar büyük olduğunu ispat 

etmek amacıyla yapılan bilimsel olmaktan çok hamasi kaba değerlendirmeler 

oluĢtururken; ikinci bir tür karĢılaĢtırma ise bilhassa modern tıbbın 

tedavisinde kısıtlı baĢarıları olan veya çok az baĢarısının olduğu hastalıklar 

için alternatif tıp tedavilerine bir dayanak oluĢturmak için kendine has teorik 

temelinden tamamen kopuk ve eklektik bir Ģekilde bu metinlerin sömürülmesi 

gayretlerini kapsamaktadır.  

 Diğer yandan bu metinlerin günümüz tıbbî bilgileri ile karĢılaĢtırılma 

gayretleri, kiĢilerin pek de farkında olmadıkları bir çeliĢkiyi taĢımaktadır. 
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GeçmiĢin bilgisinin, doğru olarak kabul edilen günümüzün bilgisi ile bir 

karĢılaĢtırması yapılmaktadır. Fakat bugünün geçerli sayılan bilgisi tam bir 

altın standart özelliğini taĢıyamaz. Aktüel bilginin hızlı bir değiĢime tabi 

olması nedeniyle, bugün doğru kabul edilen bir yaklaĢımın pekâlâ birkaç yıl 

sonra tamamen terk edilmesi mümkündür ve aslında bu türden olaylar pek de 

olağan dıĢı değildir. DeğiĢen bir bilgi içeriği ile altın standart bir doğruyu tayin 

edecek ölçütler olmadan, eski metinlerin bir Ģekilde aktüel ve güncel 

yaklaĢımlar ile karĢılaĢtırılmasının bilimsel değerinin tartıĢmalı olduğu 

düĢünülmektedir. Bu nedenle nasıl bir amaç güdülürse güdülsün güncel bilgi 

ile eski metinlerin birebir karĢılaĢtırılması çabasından çok, bu metinlerin kendi 

içlerinde bir değerlendirmeye tabi tutulması ve kendi çağları içerisinde 

taĢımıĢ oldukları iliĢkiler ağlarının ve anlamların belirlenmeye çalıĢılması çok 

daha verimli sonuçlar verecektir. 

 

3.7.5. Eserlerin kendi içlerinde anlaĢılma çabası ve bu Ģekilde bir 

değerlendirmenin sonuçları 

 Bu doktora tez çalıĢmasında tercih edilen yöntemin çıkıĢ noktasını,  

incelenen eserlerin kendi içlerinde anlaĢılmasını sağlamak amacı 

oluĢturmaktadır. Bu eserlerden bugüne uzanan bir bağlantı kurmak, bu 

eserleri bugünün anlayıĢları ile belli yargılar kullanarak yargılamak ve 

değerlendirmekten çok; yapılmak istenilen, bu eserlerin kendi aralarındaki 

iliĢkiler ağını ortaya koymak ve bu eserleri kendi çağlarında geçerli olan 

düĢünce pratikleri ile anlamaya çalıĢmak olmuĢtur. Bu Ģekilde bir 

değerlendirmenin bu çağın etkilerinden tamamen arındırılmıĢ olduğunu iddia 

etmek mümkün değilse de, bu eserlerin anlamlarının anlaĢılması çabasında 

bahsedilen etkilerin en aza indirilebileceği düĢünülmektedir. Bu türden bir 

çalıĢmanın yeni bir değerlendirme ve okuma çalıĢması olması nedeniyle 

metodolojik belirsizlikler olabilmektedir. Bu belirsizlik ortamında birçok farklı 

yöntemin tercih edilebilmesi, birçok alternatif yoldan arayıĢlarda 

bulunulabilmesi mümkün olduğundan her araĢtırmacının çalıĢtığı dönem ve 

materyalin özelliklerine göre bir yol belirlemesi gerekmektedir. Ġncelenen 

materyalin sadece yazılı metinler olması ve bu metinlerin de bilimin çok kısıtlı 
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bir alanını, oftalmolojiyi ve kapak hastalıklarını ilgilendirmesi nedeniyle 

değerlendirmenin ana ekseninin tercüme hareketinin erken döneminde 

oftalmoloji bilimi alanında yazılan eserler ile daha sonra bu alanda yazılan 

bilimsel eserler arasındaki diyalektik iliĢkiler ağı üzerinde olmasının daha 

faydalı olabileceği kabul edilmiĢtir. AraĢtırmacı bu iliĢkiler ağının diyalektik bir 

özellik taĢıdığını düĢünmekte ve tercüme eserler ile sonraki dönemde yazılan 

eserler arasındaki iliĢkinin en iyi bu Ģekilde betimlenebileceğini kabul 

etmektedir.  

 Tercüme etkinliklerinin erken dönemlerinde yazılan eserlerin belirlemiĢ 

oldukları ana düĢünce çerçevesi içerisinde kendi sarsılmaz otoritelerini kurma 

ve bu iddialarını devam ettirme niyetleri kendilerinden bir yüzyıl sonra yazılan 

eserler ile ciddi manada bir karĢı çıkıĢ ile karĢılaĢmıĢtır. Ortaçağ boyunca ve 

daha da eski kadim dönemlerde otorite ve hiyerarĢi kavramlarının bilimsel 

düĢüncenin temel öğeleri olduğu düĢünüldüğünde, erken dönem tercüme 

eserler yazarlarının kendi otoritelerinin meĢruiyetini temin etmek için Galen, 

Hipokrat, Erasistratus gibi otoriteleri hiyerarĢinin baĢına yerleĢtirmeleri ve 

kendilerinin de bu hiyerarĢide onlardan hemen sonra gelen bir yer edinme 

çalıĢmaları bir bakıma baĢarılı olmuĢ fakat diğer yönden baĢarısız olmuĢtur. 

Sonradan gelenler, kadim otoriteleri ancak onların temsil ettikleri ana 

düĢünce çerçevesini zımnen kabul ederek onaylamakla birlikte; erken 

tercüme döneminin yazarlarının otorite olma ve hiyerarĢide bir yer edinme 

gayretlerini görmezden gelmiĢ ve kabullenmemiĢlerdir. Bu geliĢme ana teorik 

çerçeve ve düĢünce pratiğini insanlığın ortak mirası olarak kabul ederek, bu 

düĢünce geleneğinin inĢasında önemli yerleri olan kiĢilerin bu gelenekten 

soyutlanmalarına neden olmuĢtur. Artık kiĢilerden, yanılmaz otorite olarak 

kabul edilen Ģahsiyetlerden soyutlanmıĢ ve bir saf bilim olarak düĢünce 

geleneğinin pratik çözümleri üzerinde yoğunlaĢmıĢ bir bilim anlayıĢının, 

skolâstik düĢünceden kopuĢ açısından taĢıdığı değer göz önüne alındığında, 

tercüme dönemi sonrasındaki yazarların bilimsel düĢünce anlamında 

baĢlatmıĢ oldukları gizil devrimin içeriği daha iyi anlaĢılabilir. Diğer yandan, 

teorik çerçeveye ve dört hümor paradigmasına karĢı açıktan bir meydan 

okuma olmasa da, kitapların içerdikleri hastalıkların sayısındaki artıĢ, tıbbî 
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tedavilerde izlenen ciddi farklılaĢma ve bilimsel materyalde uzmanlaĢmanın 

getirmiĢ olduğu bir geniĢleme bu paradigmanın sınırlarının zorlanmasına ve 

artık bu paradigma ile getirilen çözümlerin haklıkları yönünde Ģüpheler 

uyanmasına neden olmuĢtur. Rönesans‟ı baĢlatan birçok etken olmakla 

birlikte, bu tarihsel sürecin ortaya çıkıĢ ve devamında, çoğu Latinceye ve 

Ġbraniceye çevrilmiĢ olan son dönem yazarlarının kitaplarının içeriklerinden 

çok bu kitaplara aksetmiĢ olan bu yeni ve devrimsel düĢüncenin, Avrupa 

ülkelerindeki zihinlerde oluĢturmuĢ olduğu iğvanın önemli bir yeri olduğu 

düĢünülmektedir.  

 Erken dönem tercüme eserler ile sonraki dönem eserler arasındaki 

diyalektik iliĢkinin çok daha iyi anlaĢılabilmesi için sonraki dönem eserlerde 

erken dönem eserlerden aktarılan veya atıfta bulunulan kısımların; anatomi, 

patofizyoloji, tanı ve tedavide erken dönem eserlerin sonraki dönem eserler 

üzerine etkilerinin; geç dönem eserlerde zaman içerisinde ortaya çıkan yeni 

tıbbî bilgilerin, erken dönem eserlerin bilgileri ile uyumlaĢtırılması çabalarının; 

incelen uzun 450 yıllık bir tarihsel dönem boyunca dönemsel ve bölgesel 

değiĢimlerin oluĢturduğu çatıĢmaların yazılan eserlerdeki etkilerinin; zaman 

içerisinde son dönem eserlerde izlenen ana yaklaĢım ve genel bilimsel 

çerçevede oluĢan kırılmaların incelenmesi faydalı olacaktır.  
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4. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Ġslam döneminde oftalmoloji bilimi ile ilgili konuları içeren eserlerin tam 

olarak sayısını bilmek, geçen uzun zaman içerisinde kimi eserlerin 

nüshalarının kaybolması, bazı eserlerin ise ancak kısmen günümüze intikal 

edebilmesi nedeniyle pek mümkün görünmemektedir. Böyle bir durumda, 

mevcut eserler içerisinde kendilerine belirli referanslar verilen fakat bugün 

elimizde mevcut olmayan eserleri değerlendirmeye tabii tutmak, bu eserler 

listesinin mümkün olan en geniĢ Ģekilde oluĢturulmasına yardımcı olabilir. Bu 

Ģekilde bir hesaplama yapıldığında göz hastalıkları konusunu iĢleyen eser 

sayısının 58 civarında olduğu tahmin edilmektedir (Meyerhof, 1910, s.7). Öte 

yandan gerek bazı bölümleri gerekse de tümü günümüze ulaĢabilen eserler 

dikkate alındığında ise bu sayı 20 civarına inmektedir. Geriye kalan 38 tıp 

kitabının ise ya zamanımıza ulaĢamadan kaybolup gittiği ya da halen gizli bir 

köĢede keĢfedilmeyi beklediği düĢünülmektedir. Meyerhof‟un Huneyn bin 

Ġshak'ın “Göz Üzerine On Makale” isimli eserinin çevirisini yayınladığı eserin 

önsöz kısmında verdiği bir listenin eldeki mevcut eserlerin güvenilir bir 

sayımını yaptığını düĢünmekteyiz. Bu listede Meyerhof 17 tıp kitabının ismini 

vermektedir (Meyerhof, 1910, s.7). Meyerhof'un listesinde olmayan fakat bu 

tez kapsamında yapılan araĢtırmalar sırasında ulaĢma imkanımız olan üç 

eser daha ilave edince, liste Ģu Ģekilde oluĢmaktadır: 

1. Dağalu'l-Ayn (Göz hastalıkları): Yuhanna bin Masaveyh (777-857) 

2. Marifetü'l-Mihneti'l-Kehhalin (Oftalmologların ÇalıĢmalarının Marifeti): 

Yuhanna bin Masaveyh (777-857) 

3. Kitabu'l-AĢara Makalatü fi'l-Ayn (Göz Üzerine On Makale Kitabı): Huneyn 

bin Ġshak (809-877) 

4. Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn (Göz Üzerine Sorular Kitabı): Huneyn bin Ġshak 

(809-877) 

5. Cevamiu'l-Kitabu Calinus fi'l-Emrazu'l-Hadisetü fi'l-Ayn (Galenin Göz 

Hastalıkları Kitabının Tamamı): Yazarı bilinmiyor. 

6. Kitabu'l-Basar ve'l-Basire (Görme ve GörüĢ Kitabı): Bu kitap Sabit bin 

Kurra'ya atfedilmiĢ olsa da daha sonradan Ammar Mevsili'nin “El-
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Müntecib fi'l-Ġlaci'l-Emrazi'l-Ayn” kitabından alınan alıntılar ile 

oluĢturulduğu anlaĢılmıĢtır.  

7. Kitabu'n-Nihayeti ve'l-Kifayeti fi terkibi'l-Ayneyn (Gözlerin Yapısı 

Hakkındaki Son ve Yeterli Kitap): Halefu't-Tuluni (877-914) 

8. Firdevsü'l-Hikme (Hikmet Bahçesi): Ali bin Rabban et-Taberi (?-850) 

9. Kitabu'l-Havi fi't-Tıb (Tıp Hakkındaki Her ġeyi içeren Kitap): Ebu Bekir 

Muhammed bin Zekeriya er-Razi (?-923) 

10. Tezkiretü'l-Kehhalin (Oftalmoloğun el kitabı): Ali bin Ġsa (?-1000) 

11. El-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn (Göz Hastalıklarındaki Ġlaçlardan 

Seçmeler): Ammar bin Ali el-Mevsili (?-1000) 

12. Kitabu Terkibü'l-Ayn ve EĢkaliha ve Madavatu ilelha (Gözlerin OluĢumu, 

ġekli ve Hastalıkları kitabı): Ali bin Ġbrahim bin BahtiĢu 

13. Tibbu'l-Ayn (Göz tıbbı): Cebrail bin Ubeydullah bin BahtiĢu 

14. Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunlarının Kitabı): Ebu Ali el-Hüseyin 

ibni Sina 

15. Kamilu's-Sınaat veya Kitabu'l-Meliki (Sanatın Tamamı veya Hükümdar 

Kitabı): Ali bin el-Abbas (?-994) 

16. Kitabu'l-Mualecetü'l-Bukratiye (Hipokrat‟ın Tedavilerinin Kitabı) Müslim 

Ebu el-Hasan Ahmet bin Muhammed et-Taberi (?-950) 

17. Kitabu't-Tasrif li-men Acize An et-Telif (Kendisi kitap oluĢturamayanlar 

için sağaltım kitabı): Ebu el-Kasım Halef bin el-Abbas ez-Zehravi. 

18. Neticetü'l-Efkar fi Ġlacu'l-Emrazu'l-Basar (Göz Hastalıklarının Sağaltımları 

Hakkındaki DüĢüncelerin Sonucu): Fetheddin El-Kaysi 

19. El-MürĢid fi'l-Kühl (Göz Hastalıkları Tedavisinde Rehber): Muhammed 

bin Kasım bin Aslam el-Gafiki.  

20. Kitabu'l-AĢara Makalat (On Makale Kitabı): Süleyman bin Haris el-Kuti 

 AraĢtırma sırasında ideal olan tüm bu kitapların metinlerine 

ulaĢabilmek ve Türkçe çevrilerini yaparak değerlendirmektir. Fakat bu yirmi 

eserden ancak 11'ine ulaĢabilmiĢtir. Bunun en önemli nedeni bazı eserlerin 

halen bir kütüphanede araĢtırılmayı bekliyor olması ve bu nedenle de basılı 

metinlerinin mevcut olmamasıdır. UlaĢılabilen ve değerlendirilen eserlerin 

göz hastalıkları sahasında yazılmıĢ eserler arasında en meĢhur eserler 
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olmaları ve on bir eser gibi fazla sayıda materyalin değerlendirilmiĢ olması 

nedeniyle, eldeki bilgi kaynaklarının bu araĢtırmanın hedeflediği neticelere 

ulaĢılabilmesi için yeterli olduğu düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmada ele alınan metinlerin incelenmesinde metinlerin birbirleri 

ile karĢılaĢtırılması ve metinlerin kendi aralarında bir değerlendirmeye tabi 

tutulması Ģeklinde bir metot izlenmiĢtir. Bu amaçla ilk olarak incelenen 

metinlerin araĢtırma konusu ile ilgili bölümleri yazıldıkları yabancı dillerden 

Türkçeye çevrilmiĢtir. Türkçeye çevrilen metinlerin içerikleri göz kapağı 

anatomisi, göz kapağı hastalıklarının isimlendirilmesi ve sınıflandırılması, ele 

alınan göz kapağı hastalıklarının nasıl oluĢtuklarına dair yapılan patofizyolojik 

açıklamalar ve son olarak da bu hastalıkların tedavileri için önerilen tıbbi ve 

cerrahi tedaviler yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirmede 

her bir hastalık için yukarıdaki baĢlıklar altında yapılan değerlendirmeler ayrı 

baĢlıklar altında toplanmıĢtır. Bu Ģekilde yapılan bir değerlendirme incelenen 

metinlerin bilgisel içeriklerinin daha açık bir Ģekilde karĢılaĢtırılmasına imkan 

vermiĢtir. Ġnceleme sırasında değerlendirilen eserler hakkında daha detaylı 

bilgi aĢağıda verilmektedir.  

 

1. Huneyn bin Ġshak: Kitabü'l-AĢara Makalat fi'l-Ayn 

 Meyerhof Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabü'l-aĢara makalat fi'l-ayn” isimli 

kayıp eserini Mısır'da yapmıĢ olduğu araĢtırmalar sırasında Timur PaĢa 

kütüphanesinde bulmuĢtur. Daha sonra bu eserin bir nüshasının Leningrad 

kütüphanesinde olduğunu öğrenince bu nüshanın fotokopilerini de elde 

ederek, elindeki iki nüshayı kullanarak bu eserin hem Arapça ve hem de 

Ġngilizce çevirilerini “The book of the ten treatises on the eye ascribed to 

Hunain ibn Ġs-haq” adıyla 1928 yılında yayınlamıĢtır (Meyerhof, 1928b). 

ÇalıĢmada bu eser incelenmiĢtir. 

 

2. Huneyn bin Ġshak: Kitabü’l-Mesail fi’l-Ayn 

 ÇalıĢmada kullanılan Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabü‟l-Mesail fi‟l-Ayn” 

R.P.P. Sbath ve Max Meyerhof tarafından ellerindeki mevcut beĢ nüshanın 

incelenmesi ve bu nüshalardan faydalanarak orijinaline eksiksiz olarak en 
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yakın düĢündükleri Ģekilde oluĢturdukları ve 1938 yılında L'Institut D'Egypte 

tarafından basılan “Le livre des questions sur l'oeil de Honain ibn Ishaq”  

isimli kitaptır (Sbath ve Meyerhof, 1938).  

 

3. Ali bin el-Abbas el-Mecusi: Kitabu’l-Meliki 

 Ali bin Abbas'ın Kitabu‟l-Meliki isimli kitabının 1492 de Venedik ve 

1523 de ise Lugd Ģehrinde Latince çevirileri yayınlanmıĢtır. Bu kitabın Lugd 

Ģehrinde yayınlanan Latince çevirisindeki göz hastalıkları ile ilgili bölümleri 

Xenophon Gretschischeff tarafından doktora tezinde Almancaya çevrilmiĢtir. 

Bu doktora tezinin Fuat Sezgin tarafından 1996 yılında tıpkıbasımı 

yapılmıĢtır.  Bu tez çalıĢmasında Ali bin Abbas‟ın kitabından çeviriler içeren 

Xenophon Gretschischeff'in tezi kullanılmıĢtır (Gretschischeff, 1900, s.21-57). 

 

4. Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya el-Razi: Kitabü’l-Havi fi’t-Tıb 

 Ebu Bekir er-Razi'nin en bilinen tıp kitabı “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli 

kitabıdır. Bu kitap 2100 sütundan oluĢmaktadır. Bu tez çalıĢmasında Ed. 

Pergensin makalelerinde yayınlanmıĢ olan Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-

Havi fi't-Tıb” kitabından yapılmıĢ çeviriler kullanılmıĢtır (Pergens, 1902 ve 

Pergens, 1993).  

 

5. Ġbni Sina: Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” eserinin göz hastalıkları ile ilgili 

bölümleri Hirschberg ve Lippert tarafından Arapça nüshalarından 

faydalanılarak Almancaya çevrilerek 1902 yılında “Die Augenheilkunde des 

Ibn Sina, aus dem Arabischen übersetzt und erlautert” adıyla yayınlanmıĢtır 

(Hirschberg ve Lippert, 1902). Bu tez çalıĢmasında 1902 yılında yayınlanmıĢ 

olan bu Almanca çeviriler kullanılarak Ġbni Sina'nın eserindeki göz kapağı 

hastalıkları ile ilgili bölümü değerlendirilmiĢtir. 

 

6. Ali bin Ġsa: Tezkiretü'l-Kehhalin 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri Gafiki'nin eseri ile 

birlikte Ġslam tıbbında en fazla etkisi olan ve yüzyıllar boyunca hekimler 
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tarafından yararlanılan bir eserdir. Tezkiretü'l-Kehhalin yazıldığı XI. yüzyılın 

baĢlarından itibaren büyük ilgi görmüĢ ve tamamının veya bazı bölümlerinin 

zaman zaman Ģerhleri yapılmıĢtır. Bu eser Hirschberg ve Lippert tarafından 

Arapça nüshalarından faydalanılarak Almancaya çevrilmiĢ ve “Ali Ibn Isa, 

Erinnerungsbuch für Augenarzte, Aus Arabischen handschriften übersetzt 

und erlautert” ismiyle yayınlanmıĢtır (Hirschberg ve Lippert, 1904).  

AraĢtırmada 1904 yılında yayınlanmıĢ olan bu eser kullanılarak, Ali bin 

Ġsa'nın göz kapağı hastalıkları ile ilgili değerlendirmelerini yazdığı bölümü 

incelenmiĢtir.  

 

7. Ammar bin  Ali el-Mevsili: El-Müntecib fi'l-Ġlaci'l-Emrazi'l-Ayn 

 Ammar bin Ali el-Mevsili'nin “El-Müntecib fi'l-ilacu'l-emrazu'l-ayn” isimli 

eseri Hirschberg, Lippert ve Mittwoch tarafından Arapça nüshalarından 

Almancaya çevrilerek  “Ammar bin Ali Al-Mausili, das buch der auswahl von 

den Augenkrankheiten” ismiyle yayınlanmıĢtır (Hirschberg, Lippert ve 

Mittwoch, 1905). AraĢtırmada bu eser kullanılmıĢtır. 

 

8. Fetheddin Al-Kaysi: Neticetü’l-Efkar fi’l-Ġlaci’l-Emrazi’l-Basar 

 Fetheddin Al-Kaysi,  “Ġbni Ebu Havafer” olarak da bilinmektedir. 

“Neticetül Efkar fi Ġlacu Emrazıl Basar” isimli eserin baĢlığı Türkçeye “Göz 

Hastalıklarının Hastalıkları ve Tedavilerinde DüĢüncelerin Sonucu” olarak 

çevrilebilir. Bu kitap konuların özet olarak anlatıldığı sade bir dil ile 

yazılmıĢtır. Metodolojik olarak sadece göz hastalıkları hakkında ve bu 

hastalıkların tedavileri konularında bilgilerin verildiği bu kitap 15 bölümden 

oluĢmaktadır.  Bu eserin Arapçadan yapılan çevirisi N.Khalil tarafından 

hazırlanmıĢ Mısır Enstitüsünde 4 Ocak 1935 tarihinde sözlü bildiri olarak 

sunulmuĢtur (Kahil, 1929, s.241-260). 

  

9. Ebu’l-Kasım ez-Zehravi: Kitabu't-Tasrif  

 Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli eseri Leclerc 

tarafından Arapçadan Fransızcaya çevrilerek “La Chirurgie d'Abulcasis” 

ismiyle yayınlanmıĢtır (Leclerc, 1861, s.73-83). Bu eserin 73 ile 83'uncü 
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sayfaları arasında göz kapağı hastalıkları ve bu hastalıkların cerrahi tedavileri 

ile ilgili bölümler bulunmaktadır. AraĢtırmada bu eserin ilgili bölümleri 

kullanılmıĢtır.  

 

10.  Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki. El-MürĢid fi'l-Kühl 

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “El-MürĢid fi'l-Kühl” 

isimli eseri Meyerhof tarafından Arapça nüshalarından faydalanılarak 

Ġngilizce çevirisi ile birlikte 1933 yılında basılmıĢtır (Meyerhof, 1933, s.22-73) 

    

11. Süleyman bin Haris el-Kuti: Kitabu'l-AĢara Makalat 

 Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinin 

Almanca çevirisi Karl Schorss tarafından 1899 yılında basılmıĢtır. (Schorrs, 

1899, s.14-34). Schorss tarafından “Die Augenheilkunde des Alcoatim” 

ismiyle yayınlanan bu eser çalıĢmada kullanılmıĢtır. 
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5. BULGULAR 

5.1. Göz Kapağı Anatomisi 

 Göz kapağı anatomisi konusunda yazılmıĢ olanlar, incelenen metinler 

ele alındığında metinler arasında çok fazla bir değiĢiklik göstermemektedir. 

Elimizde mevcut olan en eski göz kitabı niteliğini taĢıyan Huneyn bin Ġshak'ın 

kitabı “AĢara Makalat Fil'ayn” kitabının ilk bölümü göz anatomisine ayrılmıĢ 

bulunmaktadır (Meyerhof, 1928a, s.3-14). Huneyn bin Ġshak'ın bu kitabı teorik 

bilgiler bakımından diğer kitaplardan çok daha fazla ve ayrıntılı bilgi içermesi 

ile ayrılmaktadır. Teorik açıklamalar bölümünün ilk kısımlarında sağlıklı 

gözün yapısı ve iĢleyiĢi hakkında ayrıntılı bilgiler anlatılmakta ve daha 

sonraki bölümlerde ise hastalık durumlarında geliĢen değiĢimler 

açıklanmaktadır. Bu açıklamalar içerisinde göz anatomisi ile ilgili yapılan 

anlatımlar önemli bir yer tutuyor olsa da göz kapaklarının anatomisinin çok 

kısa anlatımlar ile geçiĢtirildiği gözlenmektedir. Göz kapağı anatomisi ile ilgili 

olarak yazılanlar diğer eserlerde çok daha az yer tutmaktadır. Bazı eserlerde 

ise göz kapağı anatomisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.  

 Huneyn bin Ġshak'ın kitabında üst göz kapağında üç adet kas olduğu, 

bu kaslardan ortada olan kasın kasılması ile göz kapağının yukarı doğru 

hareket ettiği; yanlarda bulunan diğer iki kasın kasılması ile de göz kapağının 

aĢağı doğru hareket ederek göz kapağının kapanmasına neden oldukları 

söylenmektedir (Meyerhof, 1928a, s.13-14). Alt göz kapağının ise hareket 

ettirici bir kastan mahrum olduğu anlatılmaktadır.  Kapak anatomisi ile ilgili 

bölümlerde anlatılanlardan, kapak iç yüzeyini konjonktivanın örttüğünün 

kabul edildiğinin düĢünüldüğü çıkarımı yapılabilirse de bu nokta tam olarak 

açık bir Ģekilde anlatılmamaktadır. Bir diğer ilginç nokta ise kapak iç 

dokularının bugünkü anatomik anlayıĢının tersine sanki tek bir katmandan 

oluĢuyormuĢ gibi kabul edilmesidir. Kapak dokularının farklı katmanlardan 

oluĢtuğuna dair bir atıf da bulunmamaktadır.  

 Göz anatomisi ile ilgili bilgiler Huneyn bin Ġshak'ın eseri dıĢında ayrı bir 

bölüm olarak ve detaylı bir Ģekilde diğer kitaplarda ele alınmamıĢsa da 

özellikle ptoz ve blefarospasm ile ilgili bölümlerde hastalıkların nasıl 

oluĢtuklarının ve nasıl tedavi edilmeleri gerektiğinin daha iyi anlatılabilmesi 
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için göz kapağı anatomisine iliĢkin bölümler bulunmaktadır.  Bu kasların 

anlatımına verilen önemi açıklayan bir baĢka nokta ise cerrahi tedaviler ile 

ilgilidir. Kapak lezyonlarına ait cerrahi tedavilerin anlatıldığı bölümlerde kapak 

içerisindeki kasların yerlerinin cerrah tarafından çok iyi bilinmesine dikkat 

çekilmekte ve bu kasların cerrahi müdahale sırasında hasar görmesi 

durumunda telafisi pek de mümkün olmayan göz hareketi kusurlarına yol 

açılabileceğine dikkat çekilmektedir. 

 Göz kapağındaki kasların anlatımı anatomiye iliĢkin bölümlerde önemli 

bir yer tutmaktadır. Genel olarak tüm metinlerin ortak noktası üst göz 

kapağında bir adet göz kapağını yukarı doğru hareket ettiren bir kasın 

bulunduğu ve bu kasın kapağın ortasında olduğu yönündedir. Bu görüĢ 

bugünkü anatomi anlayıĢımıza uygundur ve tarif edilen kasın ise superior 

palpebralis kası olduğu düĢünülebilir. Öte yandan göz kapağının hem medial 

ve hem de lateral kenar kısımlarında yerleĢen ve hareketleri ile göz 

kapağının aĢağı doğru çekilmesine ve bu Ģekilde göz kapağının 

kapanmasına neden olan iki kastan daha söz edilmektedir. Modern anatomi 

bilgimize göre ise, bu Ģekilde iki ayrı kas bulunmamakta ve göz kapağının 

kapanması iĢlevinin göz kapağı etrafında bulunan “orbicularis oculi” kası 

tarafından yerine getirildiği düĢünülmektedir. Superior palpebralis oculi 

kasının anatomisi incelendiğinde bu kasın hem lateral ve hem de medial 

kısımlarda bir boynuz Ģeklinde uzandıkları ve tars dokusuna inserte oldukları 

kabul edilir. Muhtemeldir ki, superior palpebralis oculi kasının bu uç kısımları 

eski devirlerde superior palpebralis kasından ayrı birer kas olarak 

tanımlanmıĢlar ve onlara göz kapağının kapanması iĢlevi atfedilmiĢtir  

 Modern anatomi görüĢünün aksine incelenen metinlerde alt göz 

kapağını hareket ettiren her hangi bir kas olmadığı kabul edilmektedir. Bu 

görüĢ kısmen modern anatomi görüĢü ile çeliĢiyor gibi görünse de alt göz 

kapağını hareket ettiren retraktör kasların ayrı birer kas olmaktan çok inferior 

rektus kasından alt tars dokusuna uzanan liflerdirler ve bu liflerin de 

yapılarının çok ince olup ancak mikroskobik bir inceleme ile bu lifler 

tanımlanabilmektedirler. Zaten bu kas liflerinin bu Ģekilde bir retraktör kas 

olarak iĢlev gördükleri düĢüncesi ancak XX. yüzyılda oluĢmuĢ bir düĢüncedir. 
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Bu nedenle açık ve tanımlanabilir ayrı bir kas veya kas grubunun alt göz 

kapağında bulunmaması, bu eserlerde dile getirilen alt göz kapağı anatomisi 

ile ilgili tespitlerin çok da hatalı olmadıklarını göstermektedir.  

 Benzer bir Ģekilde kapak dokusunun ince anatomik yapısı yine modern 

zamanlarda ıĢık mikroskobunun kullanımı ile aydınlanabilmiĢtir. Bu nedenle 

gözle görülebilir kas ve sinirler haricinde kalan kapak dokularının bu 

devirlerde tanımlanmamıĢ olması pek de ĢaĢırtıcı görülmemelidir. Öte 

yandan kapak fonksiyonlarında önemli bir görevi olan tars dokusuna ait 

herhangi bir atıf olmaması da dikkat çekicidir.  

 Ġncelen eserler ele alındığında anatomi anlayıĢı ve anatomik tarifler 

bakımından eserler arasında belirgin bir farklılık bulunmadığı ve eski Yunan 

metinlerinden alınan anatomi görüĢünün aynen kabul edilerek muhafaza 

edildiği görülmektedir. 

 

5.2. Ġncelenen Metinlerde Konu Edilen Göz Kapağı Hastalıkları 

Ġncelenen metinlerde konu edilen göz kapağı hastalıklarının Arapça 

isimleri ve bu isimlerin Türkçe karĢılıkları Ek 1‟de toplu bir Ģekilde 

gösterilmektedir. Bu tablodan da görüleceği üzere incelenen eserlerde konu 

edilen göz kapağı hastalıklarının sayısı 36'dır. Her bir eserde konu edilen göz 

kapağı hastalıkları Ģu Ģekildedir: 

1. Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri: Bu 

eserde dermoid kist, trahom, kapak dokusunda Ģalazyon, konkresyon, 

semblafaron, üst kapak ektropionu, distikiazis, madarozis, kirpiklerde 

bitlenme ve kirpik diplerinde geliĢen Ģalazyonlar olmak üzere toplam 10 

hastalık tarif edilmektedir (Meyerhof, 1928a, s.112-178). Diğer 24 hastalık 

hakkında ise bir bilgi bulunmamaktadır. 

2. Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eseri: Bu eserde 

kapak kitleleri, semblafaron, üst kapak ektropionu, kirpiklerde bitlenme, 

kapak ödemi, konkresyon, ürtiker, ülseratif blefarit, dermoid kist, kapak 

dokusunda Ģalazyon, trahom, trikiazis, kapak kenarında Ģalazyon, madarozis 

ve seboreik blefarit olmak üzere 15 hastalık hakkında bilgi bulunmaktadır 

(Sbath ve Meyerhof, 1938, s.91-131).  
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3. Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eseri: Bu eserde 

trahom, blefarospasm, ankiblefaron, entropion, distikiazis, blefarit, kirpiklerde 

bitlenme, kapak kenarında Ģalazyon, kapak apseleri, konkresyon, kapaklarda 

kalınlaĢma, erizipel olmak üzere toplam 12 hastalık hakkında bilgi 

verilmektedir (Pergens, 1902 ve Pergens, 1993). 

4. Ali bin Abbas'ın “Kitabu'l-Meliki” isimli eseri: Bu eserde ülserasyon, 

trahom, kapak dokusunda Ģalazyon, konkresyon, semblafaron, kapak ödemi, 

ektropion, kirpik dibinde Ģalazyon, papillom, kapak kitleleri, kirpiklerde 

bitlenme, distikiazis, trikiazis ve madarozis olmak üzere15 hastalık hakkında 

bilgi verilmektedir (Gretschischeff, 1900, s.45-47).  

5. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eseri: Bu eserde 

kirpiklerde bitlenme, blefarit, göz kapağı kitleleri, göz kapağında kalınlaĢma, 

kapak ödemi, ptoz, semblafaron, ektropion, kapak dokusundaki Ģalazyonlar, 

kapak kenarı Ģalazyonları, dermoid kist, papillom, konkresyon, ülserasyon, 

trahom, dermoid kist, madarozis, trikiazis, distikiazis, seboreik blefarit olmak 

üzere 20 adet göz kapağı hastalığı hakkında bilgi verilmektedir (Hirschberg 

ve Lippert, 1902, s.101-134)  

6. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde trahom, kapak 

dokusu içerisindeki Ģalazyonlar, konkresyon, semblafaron, ektropion, kapak 

kenarında Ģalazyon, distikiazis, trikiazis, madarozis, kirpik beyazlaĢması, 

kirpiklerde bitlenme, erizipel, blefarit, ürtiker, kapak endürasyonu, kapaklarda 

kalınlaĢma, kapak fronkülleri, dermoid kist, papillom, kapak amfizemi, alerjik 

kapak ödemi, ekzema, seboreik blefarit, siğiller, angionöretik kapak ödemi, 

kapak ülserasyonlar, kapak tümörleri, ptoz ve kapak ekimozları olmak üzere 

29 adet göz kapağı hastalığı anlatılmaktadır (Hirschberg ve Lippert, 1904, 

s.57-121). 

7. Ammar bin Ali el-Mevsili'nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli 

eserinde trahom, kapak dokusundaki Ģalazyonlar, konkresyon, semblafaron, 

dermoid kist, kapak kenarı iltihabı, ektropion, kirpik bitlenmesi, madarozis, 

distikiazis, trikiazis, kapak kenarında Ģalazyon, seboreik blefarit olmak üzere 

14 adet göz kapağı hastalığı konu edilmektedir (Hirschberg, Lippert ve 

Mittwoch, 1905, s.37-67).  
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8. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” 

isimli eserinde ise trahom, kapak dokusundaki Ģalazyonlar, konkresyon, 

semblafaron, ektropion, kirpik diplerinde geliĢen Ģalazyon, distikiazis, 

entropion, trikiazis, madarozis, kirpiklerde beyazlaĢma, kirpiklerde bitlenme, 

erizipel, ülseratif blefarit, prurit, kapak kitleleri, kapak endürasyonu, kapak 

kalınlaĢması, Ģarbon, kapak fronkülleri, dermoid kist, papillom, kapak 

amfizemi, ürtiker, ülseratif blefarit, ekzema, siğiller, kapak ödemi, püstüller, 

kapak ülserleri, kapaklardaki kistik tümörler, ptoz, kapak ekimozu, 

blefarospasm, kapaklarda sertleĢme olmak üzere 36 adet göz kapağı 

hastalığı incelenmektedir (Meyerhof, 1933, s.22-73).  

9. Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli 

eserinde ptoz, blefarospasm, trahom, kapak ülserleri, konkresyon, 

semblafaron, entropion, ektropion, kapak kenarı Ģalazyonları, kapak kitleleri, 

ürtiker, kapak apseleri, dermoid kist, sert apseler, kapak ödemi, siğiller, 

sebase kist, kapak yaraları, ekimoz, madarozis ve kirpiklerde bitlenme olmak 

üzere 22 adet göz kapağı hastalığı tarif edilmektedir  (Schorrs, 1899, s.14-

34). 

10. Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli eserinde ise 

siğiller, kapak kenarındaki Ģalazyonlar, dermoid kist,  distikiazis, trikiazis, 

ektropion, semblafaron ve ptoz olmak üzere 8 göz kapağı hastalığının 

tedavileri tarif edilmektedir (Leclerc, 1861, s.73-83). 

11. Fetheddin el-Kaysi'nin “Neticetü'l-Efkar fi'l-Ġlacı'l-Emrazı'l-Basar” 

isimli eserinde ise trikiazis, entropion, madarozis, kirpik bitlenmesi, ektropion, 

semblafaron, blefarit, psöroftalmi, trahom, hipertrofi olmadan endürasyon, 

kapak içerisinde kızarıklık olmadan hipertrofi, dermoid kist, uyanırken gözde 

batma, ülseratif blefarit, ülserasyon, papillom, flegmatöz ĢiĢlikler, erizipel, 

ürtiker, ekzema, kapak dokusunda Ģalazyon, furonkül, ödem, endürasyon, 

lipom, irritasyon, kirpik kenarında Ģalazyon, konkresyon, siğil, ptoz, ekimoz, 

blefarospasm, sık sık göz kırpma olmak üzere 33 kapak hastalığından 

bahsedilmektedir (Kahil,1929, s.241-260). 
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5.3. Göz Kapağı Hastalıklarında Patofizyoloji 

 

1. Göz kapağının ĢiĢmesi: 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinde 

göz kapaklarında ĢiĢlik geliĢmesinin dört çeĢidinden bahsedilmektedir. Buna 

göre hava ile iliĢkili hümorlerin neden olduğu amfizem, flegmatöz vizköz 

sıvılardan oluĢan ödem, daha kalın sıvılardan oluĢan hidrelon ve kara 

safradan geliĢen skleron göz kapağında geliĢen ĢiĢliklerin çeĢitleridir 

(Meyerhof, 1928a, s.112). Günümüz tıbbî terminolojisi ile amfizem olarak 

tanımlanan hastalığın daha çok alerjik kapak ödemlerine, ödem olarak 

tanımlanan durumun ise nefrotik sendrom, kalp yetmezliği veya vücutta genel 

olarak ödeme neden olan hastalıklar sonucu geliĢen kapak ödemine, hidrelon 

olarak tanımlanan ödemin ise miksödem veya tiroit oftalmopatilerde görülen 

ödeme, son olarak skleron olarak adlandırılan ödemin ise Ģarbon veya diğer 

oftalmiler sonucunda geliĢen periorbital kapak ödemlerine iĢaret ettikleri 

düĢünülebilir. Bu temel sınıflandırma aynı yazarın “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” 

isimli eserinde de tekrarlanmaktadır.  

 Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eseri ile Ali bin 

Abbas'ın “Kitabu'l-Meliki” isimli eserinde ise bu konu ile alakalı bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde ise 

kapak amfizemi daha çok sinek ısırıklarına bağlanırken, skleron olarak 

tanımlanan dördüncü tür kara safra ile iliĢkili ĢiĢliklerin tarifinde göz çevresi 

apseler ve Ģarbon benzeri lezyonlar sorumlu tutulmaktadır (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.101-103).   

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri ile birlikte daha önceki 

yazarların ortak açıklamalarından farklılık görülmektedir. Ali bin Ġsa ve ondan 

sonra gelen yazarların her birinin daha farklı bir kapak ödemi oluĢum 

mekanizmasını anlattıkları görülmektedir. Ali bin Ġsa'nın kendi öncüllerinden 

en belirgin farkı Ģudur: Kapak amfizemini ayrı olarak anlatıldıktan sonra diğer 

kapak ödemi yapan üç neden ise bir arada baĢka bir baĢlık altında 

incelenmektedir. Önceki yazarlardan farklı olarak Ali bin Ġsa amfizem 

dıĢındaki nedenleri, kapakların iç yapılarındaki zayıflık, aĢırı sıcak ile ĢiĢirici 
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bir rüzgar haline gelen flegmatöz bir hümor ve sıcak flegmatöz hümor olarak 

belirlemektedir. Ayrıca kara safranın neden olduğu bir ĢiĢlikten 

bahsetmemektedir. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid 

fi'l-Kühl” isimli eserinde ise yine benzer Ģekilde kapak amfizemi ayrı bir konu 

olarak ele alınmaktadır (Meyerhof, 1933, s.60). Bu eserde kapak ödemine 

neden olarak ise iç ve dıĢ olmak üzere iki ayrı etken tarif edilmektedir. Ġlk 

olarak, iç etkenler ince bir flegmatöz buhar veya kalın bir flegmatöz buhar 

Ģeklinde anlatılmakta; ikinci olarak ise dıĢ etkenler göz yaralanmaları 

sonrasında geliĢen faktörler olarak tarif edilmektedir. Bu eserin dikkat çeken 

bir baĢka özelliği ise sistemik ödem yapan hastalıklara bağlı ödemler ile lokal 

göz çevresinde geliĢen ödemler arasındaki farkın belirtilmesi ve ayrıca 

enfeksiyonlar veya kanser benzeri lezyonlar sonrası geliĢen ödemlerin daha 

belirgin olarak anlatılmasıdır. 

 Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde 

ise kapak ödeminin birisi dahili diğeri harici nedenler olmak üzere iki nedeni 

olduğunu söylemekte; harici nedenleri Gafiki'nin eserinde olduğu gibi 

saymakta; öte yandan dahili nedenleri ise dörde ayırmaktadır (Schorrs, 1899, 

s.30).  

 Ammar bin Ali el-Mevsili'nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli 

eseri, Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli eseri (Leclerc, 1861, 

s.73-83) ve Fetheddin el-Kaysi'nin “Neticetü'l-Efkar fi'l-Ġlacı'l-Emrazı'l-Basar” 

isimli eserinde ise kapak ĢiĢmesi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır (Kahil, 

1929, s.254-256). 

 

2. Göz kapağı endürasyonu 

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde bu hastalığın nedeni olarak sığır eti, bakliyat, süt ve benzeri soğuk 

ve kaba besinlerin aĢırı tüketilmesine bağlı olarak geliĢen kuru ve kalın bir 

hümor sorumlu tutulmaktadır (Meyerhof, 1933, s.54). Ebu Bekir er-Razi'nin 

“Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eseri (Pergens, 1993, s.721), Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde benzer nedenler bu hastalığın ortaya 
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çıkmasındaki sorumlu sebepler olarak kabul edilmektedir (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.102). 

  

3. Ürtiker 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.112), “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.110) ürtikerin üç nedeninin olduğu söylenmektedir: kan, 

sarı safra ve her ikisinin bir arada bulunması. Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde aynı görüĢler 

tekrarlanmaktadır (Meyerhof, 1933, s.61).  

 

4. Kapak ekimozu 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde kapak 

ekimozundan aĢırı ve kuvvetli kusma sorumlu tutulmaktadır (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.121). Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bu etkenlere ilave olarak kazalar sonucu 

yaĢanan travmaların da ekimozlara neden olabileceği yazılmıĢtır (Meyerhof, 

1933, s.71). Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli 

eserinde ise bu renk değiĢimlerinin ya karaciğer hastalıkları gibi bir iç organ 

hastalığına bağlı dahili nedenlerle veya göze bir darbe gelmesi gibi bir dıĢ 

nedene bağlı olarak geliĢebileceği ifade edilmektedir  (Schorrs, 1899, s.32). 

 

5. ġarbon 

 Bu hastalık hakkında sadece Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bilgi bulunmaktadır. Burada ise 

bu hastalığın nedeni olarak safra tabiatlı bir hümor gösterilmektedir 

(Meyerhof, 1933, s.72).  

 

6. Püstüller 

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde püstüllerin nedeni kalın tabiatlı bir buhar olarak tanımlanmaktadır 

(Meyerhof, 1933, s.66). 
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7. Göz kapağı laserasyonları: 

 Kapak laserasyonlarının kazalar ve travmatik yaralanmalar sonucunda 

oluĢabileceği tüm eserlerde ifade edilmektedir. 

 

8. Göz kapağı ülserleri 

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde kapak ülserlerinin iki nedeni olduğu; ilk nedenin kapak bütünlüğünü 

bozan yaralar olduğu; ikinci nedenin ise kalın ve korozif tabiatlı kanlı bir 

hümorün birikmesi ile sıcak bir ĢiĢliğin geliĢerek ülsere neden olduğu 

anlatılmaktadır (Meyerhof, 1933, s.67).  

 

9. Göz kapaklarında geliĢen cerahat ve apseler 

 Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde 

bu hastalığın iki türü olduğunu ve birincisinin kandan ikincisinin ise sarı 

safradan köken aldığını yazılmıĢtır (Schorrs, 1899, s.25). Kandan 

kaynaklanan cerahat ve apselerde kızarıklık ve ĢiĢlik daha belirgin iken, safra 

kaynaklı olan lezyonlarda pulsasyon daha belirgin bir bulgu olarak 

izlenmektedir.  

 

10. Göz kapağı kitleleri 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde kapak kitlelerinin 

dört türü sayılmaktadır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.113). Bu kitlelerin 

oluĢma nedeni olarak ise kötü beslenme, içerisinde flegmatöz maddelerin 

çok bulunduğu besinlerin aĢırı tüketilmesi ve hazımsızlık gösterilmektedir. 

Hatta tüketilen besinlerin içerisindeki flegmatöz madde miktarının çokluk 

veya azlığına göre tümörün kistik, lipoid, solid türde olmasının belirlendiği 

söylenmektedir. Benzer bir sınıflama ve tümörlerin oluĢma nedenine ait bir 

açıklama Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” 

isimli eserinde de görülmektedir (Meyerhof, 1933, s.54). Süleyman bin Haris 

el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise kapak kitlelerinin 
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cerrahi tedavilerinden bahsedilmesine rağmen bu tümörlerin neden 

oluĢtukları konusuna dair bir izahat bulunmamaktadır (Schorrs, 1899, s.16). 

 

11. Papillomlar 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.116) “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.110) kanın yanması ve taĢlaĢması papillomların nedeni 

olarak gösterilmektedir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde 

aynı görüĢler tekrarlanırken (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.108) Muhammed 

bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bu 

hastalığın nedeni olarak kaynar, kirli ve kötü tabiatlı kan gösterilmektedir 

(Meyerhof, 1933, s.54).  

 

12. Dermoid kist 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.116), “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.112) bu lezyonlar vizköz yağlı kitleler olarak tarif 

edilmiĢlerdir. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eseri (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.105), Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.104), Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-

Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde aynı tarifler bulunmaktadır 

(Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.50). Ġlginç olarak Süleyman bin 

Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde kapaklarda yağa 

dönüĢen bir hümorün birikmesinden bu hastalığın geliĢtiği öne sürülmektedir 

(Schorrs, 1899, s.25).  

 

13. Siğiller 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.113) ve Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde soğuk kara safra tabiatlı bir hümorün zamanla 

bozunması ile siğillerin oluĢtukları anlatılmaktadır (Meyerhof, 1933, s.63). 

Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise 
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siğiller ıslak ve kuru olmak üzere iki kısma ayrılarak incelenmekte ve ıslak 

siğillerin ağrılı, kızarık ve daha rutubetli oldukları anlatılmaktadır (Schorrs, 

1899, s.30-31).  

 

14. Konkresyon 

 Konkresyonun oluĢma nedeni hakkında yazılanlar değerlendirildiğinde 

Ġbni Sina sonrası yazarların önceki yazarlardan farklılaĢtığı görülmektedir. 

Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri (Meyerhof, 

1928a, s.60), Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eseri (Sbath 

ve Meyerhof, 1938, s.109), Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli 

eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.114)  konkresyonun oluĢmasının 

nedeni olarak kapaklara sızan birtakım hümorlerin kapak dokusunda 

birikmesi ve sonrasında da taĢlaĢması gösterilmekte fakat biriken hümorün 

tabiatı hakkında bir bilgi verilmemektedir. Buna karĢın Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.68), Ammar 

bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri 

(Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.47) ve Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise kalın kara safranın 

göze sızarak göz kapaklarında toplandığı ve ardından baĢkalaĢıma 

uğrayarak taĢlaĢtığı anlatılmaktadır (Meyerhof, 1933, s.30). Süleyman bin 

Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise bu hastalığın 

ortaya çıkmasında hazımsızlık ile birlikte aĢırı beslenmenin rolüne dikkat 

çekilmektedir (Schorrs, 1899, s.17). Diğer eserlerde ise bu konuda bir bilgi 

bulunmamaktadır.  

 

15. ġalazyonlar 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinde 

Ģalazyonların göz kapakları dokusu içerisinde yoğunlaĢan kalın hümorler 

oldukları söylenmekte (Meyerhof, 1928a, s.59) ve bu görüĢ Huneyn bin 

Ġshak'ın “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde tekrarlanmaktadır (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.113). Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde 

ise (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.109) Ģalazyonların uzun süreli apseler 
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oldukları ve içerisindeki maddenin ise değiĢime uğramıĢ kan olduğu 

belirtilmektedir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri (Hirschberg 

ve Lippert, 1904, s.67), Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-

Emrazi'l-Ayn” isimli eseri (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.45) ve 

Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde ise kapak dokusunda geliĢen Ģalazyonların kalın tabiatlı bir hümor 

nedeniyle oluĢtukları, öte yandan kirpikli kenardaki Ģalazyonların ise kara 

safra benzeri bir hümorün birikmesi ve sertleĢmesi ile geliĢtikleri 

söylenmektedir (Meyerhof, 1933, s.30,36). Diğer eserlerde ise Ģalazyonların 

neden oluĢtuklarına dair bilgi verilmemektedir. Bu bilgiler ıĢığında yine Ġbni 

Sina öncesi ve sonrası yazarların Ģalazyon geliĢimi hakkında verilen bilgiler 

açısından bir farklılık gösterdikleri söylenebilir.  

 

16. Trahom 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.115)  sıcak kan veya sıcak tabiatlı bir karıĢımdan geliĢen 

tuzlu veya güherçile benzeri bir maddenin ilk olarak ürtikere neden olduğu ve 

hastalığın ilerlemesi ile trahomun geliĢtiği söylenmektedir. Süleyman bin 

Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise kalın akıĢkan ve 

kanlı özellikleri olan yakıcı bir hümorün gözden akan açık renk bir akıntıyı 

takiben göz içerisinde kapakların hemen altında birikmesi ile trahomun 

oluĢtuğunu yazmaktadır (Schorrs, 1899, s.14).  

 

17. Kirpiklerde bitlenme 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.61) “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.108) aĢırı beslenme, yorgunluk ve az banyo yapmanın 

bitlenmeye neden olduğunu söylerken, Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” 

isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.100) bu etkenlerin yanında bu 

hastalığın az hareket eden, yavaĢ ve sedenter bir yaĢam süren kiĢilerde 

daha sık görüldüğünü yazmaktadır. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli 

eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.92) hava sıcaklığının artmasının 
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vücutta kalın tabiatlı bir hümorün oluĢmasına neden olduğu ve bu hümorün 

kirpiklere sızarak onların doğalarını bozduklarını ve bu Ģekilde bitlenmenin 

oluĢtuğu yazılmaktadır. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise kirpiklere doğru itilen kalın bir hümorün 

sıcak bir tabiat ile karĢılaĢması sonrası bitlenmenin geliĢtiği fikri öne 

sürülmektedir (Meyerhof, 1933, s.47).  

 

18. Kirpiklerin dökülmesi 

 Ali bin Abbas'ın “Kitabu'l-Meliki” isimli eserinde keskin tabiatlı 

hümorlerin kirpik diplerinde birikmesi neden olarak gösterilmiĢtir 

(Gretschischeff, 1900, s.45). Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli 

eserinde ise (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.120) keskin tabiatlı hümorlerin 

birikmesinin yanı sıra kronik hastalıklar sonrasında kapakların kalınlaĢtığı ve 

bu nedenle de kirpikleri besleyici buharın kirpiklere ulaĢmasının engellendiği 

ve beslenmesi bozulan kirpiklerin döküldükleri anlatılmaktadır. Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde ise (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.88) 

benzer nedenler sıralanmakta ve ilave olarak ise trahom gibi kronik 

hastalıkların kirpiklerin beslenmesini bozduğu ifade edilmektedir. Ammar bin 

Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri (Hirschberg, 

Lippert ve Mittwoch, 1905, s.58), Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde de benzer görüĢler 

bulunmaktadır (Meyerhof, 1933, s.44). Farklı olarak Süleyman bin Haris el-

Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ani ısı veya soğuğa maruz 

kalmanın hem besleyici hümorlerin eksilmesine ve hem de zararlı hümorlerin 

birikmesine yol açarak kirpiklerin beslenmesinin bozulmasına ve netice 

olarak kirpiklerin dökülmesine neden oldukları ifade edilmektedir (Schorrs, 

1899, s.33). 

 

19. Blefarit 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.101) kostik özellikli güherçile benzeri, kalın ve kötü tabiatlı bir 

hümorün birikmesi ile bu hastalığın oluĢtuğu yazılmaktadır. Ali bin Ġsa'nın 
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“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.98), Ammar 

bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde de  

(Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.52) benzer açıklamalar 

bulunmaktadır 

 

20. Seboreik Blefarit 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde flegmatöz veya 

kara safranın eksikliğinde bu iki hümorün bozulması sonrası çıkan dumanın 

kapaklara ulaĢması sonrasında kapakların hasar gördüğünü ve bu hasarın 

uzun süre devam etmesi sonucunda ise seboreik blefaritin geliĢtiği yazılmıĢtır 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.99). Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib 

fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, 

s.65) eğer lezyonların rengi koyu ise midedeki öz suyunun küflenmesi 

akabinde oluĢan buğunun zamanla baĢa doğru yükselmesi sonrasında 

kapakların doğal yapılarının bozularak seboreik blefaritin oluĢtuğu 

anlatılmaktadır.  

 

21. Ülseratif Blefarit 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.59) “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.110) sarı safranın yanması sonrası akarak kapaklarda 

birikmesi olarak tanımlanmıĢtır. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde aynı görüĢler tekrarlanmakta ve 

ülseratif blefaritin nedeni olarak nitröz karakterli ve gizil bir hümor sorumlu 

tutulmaktadır (Meyerhof, 1933, s.61).  

 

22. Semblafaron 

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile 

(Meyerhof, 1928a, s.60) “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde (Sbath ve 

Meyerhof, 1938, s.112) bu hastalığın nedeni olarak kornea ülserleri, göz 

kapağına uygulanan cerrahiler sonrasında kapakların dıĢa doğru gerektiği 

Ģekilde çevrilmemesi gösterilmektedir. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” 
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isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.106), Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-

Kehhalin” isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.70), Ammar bin Ali el-

Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri (Hirschberg, Lippert 

ve Mittwoch, 1905, s.48) ve Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin 

“el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bu görüĢ tekrarlanmaktadır (Meyerhof, 

1933, s.31).  

 

23. Distikiazis ve Trikiazis 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.122) kötü tabiatlı bir hümorün birikmesi ile bu hastalık 

iliĢkilendirilmektedir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde ise 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.78) bu kirpiklerin fazla büyümesinin nedeninin 

ya doğal kirpikleri besleyen bir hümorün azlığından veya bu hümorün göz 

kapağına geçmesine engel olan bir durumdan kaynaklandığı yazılmıĢtır. Bu 

durumda da doğal kirpiklerin büyümelerinin engellenmesi ile birlikte anormal 

kirpiklerin büyümesinin teĢvik edildiğini söylenmektedir. Ammar bin Ali el-

Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde (Hirschberg, 

Lippert ve Mittwoch, 1905, s.60) aynı görüĢleri yazmaktadır. Muhammed bin 

Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bu hastalığa 

ne korozif ne de asidik olmayan ve hala dekompeze olmamıĢ baĢka bir 

hümorün aĢırı birikmesinin neden olduğunu çünkü asidik ve korozif karakterli 

hümorlerin yeni kirpiklerin çıkmasından çok doğal kirpiklerin dökülmesine 

neden olacağı fikrini savunmaktadır (Meyerhof, 1933, s.36).   

 

24. Ektropion ve Entropion 

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde Arapça da “Ģatra” kelimesi kullanılarak hem lagoftalminin ve hem de 

ektropionun ifade edildiği söylenmektedir.  Bu hastalıkların üç türü olduğu 

söylenmektedir. Ġlk türünde üst kapakta kısalma olur ve kapak artık gözün 

beyazını örtemez. Bu durumun iki ana nedeni olduğu düĢünülmektedir: 

1. Kapakları oluĢturan dokularda doğuĢtan bir eksiklik vardır 
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2. Edinsel olup üst kapağı hareket ettiren kasların felci, bu kasların spazmı 

veya kurallara aykırı bir Ģekilde yapılmıĢ olan kapak sütürasyonları 

sonrasında geliĢir.  

Ġkinci tür Ģatranın ise her iki kapağın kısalması ile oluĢtuğu ve bununda 

iki nedeni olduğu belirtilmiĢtir. Ġlk olarak kapakları oluĢturan dokular doğuĢtan 

yetersizdir. Ġkinci olarak ise bu kasların spazmları sonrasında veya kapakların 

mizacındaki aĢırı kuruluktan olur. Üçüncü türde ise kapakların dıĢarı doğru 

dönmesi görülmektedir. Bunun da iki nedeni vardır. Kapaklarda geliĢen bir 

ülser kapakların içine doğru ilerler ve kapakların kısalmasına neden olur. 

Ġkinci neden ise kapaklarda geliĢen kronik blefarit gibi bir ülser sonrasında 

kapaklarda aĢırı dokunun oluĢmasıdır (Meyerhof, 1933, s.33-36). 

 

25. Ptoz 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.120) kapak dokuları üzerine galip gelen bir hümor nedeniyle 

veya normal hümorlerin miktarının azalması sonrasında aĢırı kuruluk 

geliĢerek kapakların sertleĢtiği ve bu Ģekilde göz kapağının hareketlerinin 

azalması nedeniyle ptozun oluĢtuğu izah edilmektedir.  

  

5.4. Göz Kapağı Hastalıklarında Uygulanan Tedaviler 

 

1. Göz kapağının ĢiĢmesi:  

 Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinde bu 

hastalığın tedavisi için Ģöyle yazılmaktadır: Göz kapaklarındaki ĢiĢliğin 

tedavisi vücuttan zararlı maddelerin uzaklaĢtırılması ve olgunlaĢan 

kalıntıların damlalarla azaltılmasıyla yapılmalıdır. Bu durumda, kontrakte 

edici ve sıkılaĢtırıcı olmayan ilaçların kullanımı tavsiye edilmez, bilakis 

ĢiĢlikleri azaltan ilaçlar kullanılmalıdır (Meyerhof, 1928a, s.111).  

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.105)  ise gül yağı ile birlikte çırpılmıĢ yumurta akından 

hazırlanan bir pansuman ile gözlerin örtülmesi, nilüfer ve menekĢe yağları ile 
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birlikte hazırlanmıĢ yağlı bir karıĢım ve harareti artırıcı bir madde ile 

karıĢtırılan bir su kullanılarak baĢ temizliği yapılması önerilmektedir.  

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde kapak amfizemi 

olarak tanımlanan kapak ĢiĢlikleri için trahom tedavisinde kullanılan kara 

deva veya Ģedit kızıl deva önerilmektedir (Hirschberg ve Lippert, 1904, 

s.114). Öte yandan kaddel olarak tanımlanan diğer kapak ĢiĢliklerinin 

tedavisinde ise helile otu, erik, demirhindi ve mana Ģekerinden yapılmıĢ bir 

karıĢım önerilir.  

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde kapak amfizeminde kara deva kullanımı, diğer kapak ödemlerinin 

tedavisinde ise dereotu, sarı yonca, pelin otunun bir arada kaynatılmıĢ 

olduğu bir suyun buharının yüze tutulması önerilmektedir (Meyerhof, 1933, 

s.60). 

 

2. Göz kapağı endürasyonu 

 Endürasyon konusunda da kısıtlı bilgi bulunmakta ve bu hastalığın 

tedavisi için yapılacak olanlar üç eserde anlatılmaktadır. Ebu Bekir Razi'nin 

“Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde keten tohumları, çemen, balmumu ve 

karnıyarık otu yağlarından hazırlanan yakılar kullanılması; göze sıcak süt 

damlatılması önerilir (Pergens, 1993, s.721). Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-

Kehhalin” isimli eserinde  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.101) ilk olarak 

diyetin iyileĢtirilmesi ile tedaviye baĢlanması; kalın ve soğuk tabiatlı besinlerin 

tüketilmesinin engellenmesi; sık banyo yapılması; kapakların sıcak su ile 

yıkanması; göze mülayim kızıl deva sürülmesi; fındık yağından bolca 

kullanılarak piĢirilmiĢ menekĢe ile göz pansumanlarının yapılması 

anlatılmaktadır.  Aynı tedaviler Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin 

“el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde de tekrarlanmakta ve bu eserde hastanın 

kaba ve soğuk besinleri yemeyeceği bir diyet verilmesi; sık sık banyo 

yapması; sıcak su ile kapakların yıkanarak göze mülayim kızıl deva 

damlatılması; menekĢe yağından hazırlanmıĢ kompresler ile göz 

pansumanlarının yapılması tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.54). 
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3. Pruritis 

 Bu hastalığın tedavisi ile ilgili olarak sadece Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bilgi bulunmaktadır. 

Burada ise hastanın sık sık banyo yapması, baĢına sıcak yağ sürmesi, 

yemeklerini hafifletmesi, göz kapakları üzerine koruk suyu ile hazırlanmıĢ 

tutya konulması önerilmektedir (Meyerhof, 1933, s.52). Ayrıca helile otu ve 

Merv basilicon'dan hazırlanan ilaçların kullanılabileceği ilave edilmektedir.  

 

4. Ekzema 

 Bu hastalığın tedavisi hakkında sadece Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-

Kehhalin” isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.94) ve Muhammed 

bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bilgi 

bulunmaktadır. Her iki yazarın bu hastalığın tedavisi hakkındaki görüĢleri 

birbirinden oldukça farklıdır. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli 

eserinde basur otu, kenevir suyu, ıhlamur ile yapılan kırmızı merhem, soğuk 

koruk merhemi, safran, teke dikeni ve mürrüsafi ile ovalanması da tavsiye 

edilir  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.94).  

 Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde ise bu hastalığın iki türü olduğu ve ilk türün tedavisinde kara 

safranın vücuttan uzaklaĢtırılması için Theodoretus tarafından tarif edilen 

“epithym dekoksiyonu” ile veya bir purgatif olan kokia'nın kullanılması 

önerilmektedir. Ġkinci türünde ise kan birikmesi sorumlu olduğundan dolayı 

flebotomiler önerilir. Bu tedavilere ek olarak kaynatılmıĢ sarıpapatya suyunun 

buharının yüze tutulması, yara yerlerinin susam yağında hazırlanmıĢ 

balmumu ile ovalanması, bu tedaviler yetersiz kalırsa da helile otu veya 

Ģahtarac dekoksiyonunun kullanılması tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, 

s.61).  

 

5. Ürtiker 

 Ürtiker tedavisi için Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-

Ayn” isimli eserinde (Meyerhof, 1928a, s.113) banyo yapmak, göze yağ 

damlatmak, hafif diyet ve genel olarak da gözyaĢını artıran ve kötü sıvıları 
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boĢaltıp iyi huylu sıvıları çeken böylece gözyaĢını azaltan sıcak tabiatta 

ilaçların kullanımı; Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.100) sumak veya koruk suyu veya koruk 

suyundan hazırlanmıĢ ilaçlar; Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin 

“el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde (Meyerhof, 1933, s.61) myrobolans, erik 

veya turunç dekoksiyonları ile gözün yıkanması ve göze hematit tozu 

dökülmesi; Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli 

eserinde yumurta beyazı, gül yağı, sumak veya mercimek suyu gibi soğutucu 

ve sıkılaĢtırıcı etkileri olan ilaçlar ile tedavi önerilmektedir  (Schorrs, 1899, 

s.30).  

 

6.Göz kapaklarında kalınlaĢma 

 Göz kapaklarında kalınlaĢmanın tedavisi hakkında üç eserde bilgi 

bulunmaktadır. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde 

(Hirschberg ve Lippert, 1902, s.104) lapislazuli tozu, ermeni taĢı, kavrulmuĢ 

hurma çekirdeği, darı ile hazırlanan bir toz kullanılması; bazen de kırmızı 

merhemin bir sonda yardımı ile kapak kenarına sürme gibi çekilmesi ve 

kapak kenarına masaj yapılması önerilir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” 

isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.101) diyetin mutlaka 

hafifletilmesi; basur otu, mürrüsafi, safran ile kapakların temizlenmesi ve 

kapaklara kızıl devaların sürülmesi tedavilerinin etkili olduğu ifade 

edilmektedir. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-

Kühl” isimli eserinde diyeti hafifletmek; beslenme alıĢkanlıklarını düzenlemek 

ve kapakları kırmızı basur otu, mürrüsafi ve safran ile pansuman yapmak ve 

göze kızıl deva damlatmak;  farekulağı benzeri purgatif maddelerin kullanımı 

önerilmektedir (Meyerhof, 1933, s.55).  

 

7. Kapak ekimozu 

 Kapak ekimozları ve bu hastalıklara karĢı uygulanabilecek tedaviler 

hakkında üç eserde bilgi bulunmaktadır. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” 

isimli eserinde  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.121) sandal ağacı, pürüzsüz 

kurĢun, gül suyu ile kapakları ovalama veya kızıl arsenik, biber taĢı, kaya 
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tuzu, pürüzsüz kurĢun ve kiĢniĢ suyu ile hazırlanan bir baĢka merhemin 

kullanımı önerilmektedir. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise aynı Ģekilde sandal ağacı, litharge veya 

gül suyu ile pansuman yapılmasını veya biber taĢı ve arsenik ile ekimoz 

bölgesinin ovalanması tarif edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.71).  Süleyman 

bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise önceki iki 

eserden farklı olarak gözlerin altına ya yeĢil nane veya lahana suyu veya 

Ģalgam ve kırmızı zırnığın dövülerek aynı miktarlarda karıĢtırılması ile elde 

edilen ilacın sürülmesi önerilmektedir (Schorrs, 1899, s.32). 

 

8. ġarbon 

 ġarbon tedavisi konusunda da sadece Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bir bilgi bulunmaktadır 

(Meyerhof, 1933, s.56). Bu hastalık için uygulanacak tedavi ise Ģu Ģekilde 

anlatılmaktadır: “Hastalığın olduğu taraftan sefalik ven üzerinden bir 

flebotomi yapılır ve eğer hastanın yaĢı, mevsim ve hastanın vücudunun 

durumu el verirse hacamat (vücudun herhangi bir yerinden kan alma) da 

yapılabilir. Demarkasyon hattı geliĢinceye kadar ferahlatıcı örtüler ile 

pansuman yapılır ve demarkasyon hattı geliĢince lezyon üzerine yağ 

sürülerek kurutlaĢması sağlanır ve kurut düĢünce de “rubai” adı verilen 

pomat ile tedaviye, iyileĢme oluncaya kadar devam edilir. Bu hastalık 

sonrasında eğer ektropion geliĢirse, gevĢeme sağlanıncaya kadar göze 

gevĢetici özellikleri olan ilaçlar ile pansuman yapılır. Eğer hasta Ģifa bulursa 

ne ala, aksi takdirde ektropion bahsinde anlatılan cerrahi iĢlemlerden birisini 

yapmak gereklidir.”  

 

9. Püstüller 

 Sadece Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-

Kühl” isimli eserinde (Meyerhof, 1933, s.66) kapaklarda oluĢan püstüller 

hakkında bilgi verilmektedir. Bu eserde yapılacak tedaviler Ģu Ģekilde 

anlatılmaktadır: “Hastanın gözüne dere otu, sarı yonca, pelin otu kaynatılmıĢ 

bir suyun buharı tutulur. Daha sonra da kapaklara eĢek hıyarı suyu ile veya 
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yemen Ģapının dövülüp terebentin sakızı ile ateĢte ısıtılması sonucu elde 

edilen karıĢımlardan hazırlanmıĢ bir karıĢım uygulanır. BaĢka bir ilaç ise 

güherçile ile Arap sakızı eĢit oranda alınarak palmiye dalları ile dövülmesi 

yoluyla yapılır ve bu ilaç gözdeki püstüller üzerine uygulanır. Hasta iyileĢirse 

ne ala. Aksi takdirde, sefalik venlerden flebotomi yapılır veya göz 

köĢelerinden yapılan insizyonlar ile kanama sağlanır. Bir baĢka tedavi ise bu 

püstüllerin ince bir iğne ucu veya bir lanset ile bu püstüllerin cerrahi olarak 

açılmasıdır ve bu açılma sonrasında lezyonlardan karınca yumurtasını 

andıran beyaz bir cerahat çıkar.” 

 

10.Göz kapağı laserasyonları: 

 Kapak dokularında travma sonucu oluĢan laserasyonların eski 

devirlerde hiç de az olmaması beklendiği halde sadece kapak 

laserasyonlarının ayrı bir konu baĢlığı olarak inceleyen tek eser Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseridir. Bu eserde günümüzün tedavi 

prensiplerine de çok uyan tedaviler anlatılmaktadır. Deri bütünlüğünün 

bozulduğu fakat kapak dokusundaki kaybın çok olmadığı durumlarda yara 

dudaklarının bir araya getirilmesi veya sekonder iyileĢmeye bırakılarak skar 

dokusunun geliĢmesi ile doku bütünlüğünün sağlanması veya kül ve yağ gibi 

granülasyon yapıcı maddeler ile yara bakımının yapılması önerilmektedir. 

Doku kaybının fazla olduğu durumlarda ise yaralanmanın olduğu bölgede 

derinin bir kısmı kaybolmuĢ ise ve kapaklardaki doku kaybı da fazla değil ise 

yara dudaklarının bir araya getirilmesi kapak dokusunda bir retraksiyona 

neden olacağı,  ayrıca böyle bir durumda yara dudakları birleĢtirilirse yara 

dudaklarının altında kötü tabiatlı hümorler birikebileceği söylenmekte ve bu 

nedenle yarayı kapatmadan önce biriken hümorleri çekecek, skarlaĢmayı 

sağlayacak kurutucu ilaçlar kullanılması; granülasyon dokusunun 

temizlenmesi sekonder iyileĢmenin beklenmesi tavsiye edilmektedir 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.115).  
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11. Göz kapağı ülserleri 

 Göz kapaklarında geliĢen ülserasyonlar hakkında da ancak üç eserde 

bilgi bulunmakta ve diğer eserlerde bu konuya değinilmemektedir. Ġbni 

Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, 

s.115) yumurta ile piĢirilmiĢ ezilmiĢ nar kabuğu ve nar taneciklerinden yapılan 

pansumanların kullanılması;  ülserlerin kabukları düĢtükten sonra ise fazla 

yemek diyet ile kısıtlanarak diyete yumurta akı ile safran karıĢımlarının 

skarlaĢmayı artırmak için ilave edilmesi;  eğer arzu edilirse günlük ağacından 

yapılma ilaçların da kullanılabileceği yazılmaktadır. Muhammed bin Kasım 

bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde yara yerindeki 

dokuları kurutacak ve yaranın yüzeyini sertleĢtirerek sanki deri gibi sağlam 

bir Ģekle getirerek sikatrizasyona neden olacak Afrika çalılarının 

reçinelerinden elde edilen Afrika panea zamkı veya aloe vera bitkisinden 

hazırlanan ilaçlar ile yara yeri tedavi edilmesi; eğer hastalık uzar ve 

kronikleĢirse, kurutucu etkisi nedeniyle az miktarlarda kullanıldığı zaman 

sikatrizasyona neden olan yeĢil merhem ile tedavinin yapılabileceği 

anlatılmaktadır (Meyerhof, 1933, s.67).  Süleyman bin Haris el-Kuti'nin 

“Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde hastalıkların tedavisinde taĢlaĢma 

tedavisinde olduğu gibi ginseng suyu, sirke, amonyak, ceviz reçinesi ve 

mastik reçinesinin iyice karıĢtırıldıktan sonra bir merhem gibi sürülmesi; 

ülserin gerek baĢlangıçta ve gerekse de kronik devresinde oluĢan 

granülasyon dokularının ise cerrahi olarak eksize edilmesi tavsiye 

edilmektedir (Schorrs, 1899, s.27).  

 

12. Göz kapaklarında geliĢen cerahat ve apseler 

 Göz kapaklarında geliĢen cerahat ve apseler için yapılabilecek 

tedaviler üç eserde anlatılmaktadır. Her üç eserde de apsenin akut 

döneminde tarif edilen tıbbî tedavilerin kullanılması, apsenin kronikleĢmesi 

durumunda ise apsenin cerrahi olarak açılması ve içeriğinin boĢaltılması 

yazılmaktadır.  Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.117) apse üzerine sıcak su ve içerisinde yağ 

ile balmumu bulunan merhemler sürülmesi; göze mülayim kızıl deva 
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sürülmesi; hastalık kronikleĢirse bir makas yardımı ile bir kesi yapılarak bir 

miktar yara yerinden kan akıtılması ve cerahatin dıĢarı akıtılması 

önerilmektedir. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-

Kühl” isimli eserinde flebotomi yapılarak ve hafif bir diyet önerilerek vücudun 

arındırılmasına çalıĢılması ve sonra da furonkül üzerine sıcak su dökülerek, 

yağ ile pansuman yapılması ve göze mülayim kızıl deva damlatılması; 

kronikleĢen apseler için diachylon pomatlar ile tedavi ve bu Ģekilde bir Ģifa 

sağlanmaz ise o takdir de makaslar kullanılarak furonkülün açılarak 

kanamasının sağlanması tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.57).  

Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde sefalik 

venden flebotomi ile kan alınarak sarı safranın temizlenmesi; hastalık 

kronikleĢir ve söylenen tedaviler ile herhangi bir Ģifa sağlanamaz ise 

Diachylon yakıları kullanarak cerahat veya apselerin olgunlaĢmasına 

çalıĢılması ve apse olgunlaĢıp da aktıktan sonra iyileĢme oluncaya kadar 

palmiye merhemi kullanılması konusunda tavsiyeler bulunmaktadır (Schorrs, 

1899, s.29).  

 

13. Göz kapağı kitleleri 

 Göz kapağı kitleleri hakkında da üç eserde bilgi verilmektedir. Ali bin 

Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde cerrahi müdahale ile kitlelerin 

çıkartılması gerektiği anlatılır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.112).  

Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde ise ilk olarak diachylon ve terebentin sakızı ile pansuman yapmak 

veya bir parça maya ile doğranmıĢ tere tohumunun dövülerek susam yağı ile 

karıĢtırılması sonrası elde edilen ilacın tümör olgunlaĢıp açılıncaya kadar 

pansumana devam edilmesi;  fakat kitle olgunlaĢmasına rağmen açılmazsa, 

bir ince bisturi kullanarak kitle üzerinden bir insizyon yapılmasının gerektiği 

anlatılır (Meyerhof, 1933, s.54).  Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-

AĢara Makalat” isimli eserinde kurutulmuĢ koç yumurtası, süt kaymağı; 

kurĢun yakısı, basur otu, aloe vera; haĢhaĢ suyu, kitre ağacı zamkı, 

hanfsamen, yeĢil maden cevheri ile hazırlanan bir ilacın kullanılmasını ve bu 
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Ģekilde ilaçlar ile bir tedavi sağlanamaz ise o vakit cerrahi tedavi 

uygulanmasının gerekli olduğu anlatılmaktadır (Schorrs, 1899, s.25).  

 

14. Papillomlar 

 Papillomların tedavisi için Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli 

eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.114) kurutucu ve sıkılaĢtırıcı 

maddeler ile keskin damlalar kullanarak temizlik yapmak ve bu kitleler 

kuruduktan sonra, bu kitleyi hareketlendiren damla ve tozların etkilenen 

kapak yüzeyine sürülmesi önerilmektedir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” 

isimli eserinde ilaçlar ve flebotomiler ile vücudun arındırılması sonrasında 

cerrahi tedavi önerilmektedir (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.104).  

 

15. Dermoid kist 

 Dermoid kist tedavisi hakkında Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-

Tıb” isimli eserinde (Pergens, 1993, s.721),  Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-

Tıb isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.118), Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.104), 

Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde  

(Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.50), Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ve Süleyman bin Haris 

el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde (Schorrs, 1899, s.16) 

bilgiler bulunmaktadır. Bu eserlerin tamamında dermoid kistin cerrahi olarak 

çıkarılması tavsiye edilmekte ve bu ameliyatın nasıl yapılacağı tarif 

edilmektedir. Yapılan ameliyat tarifleri birbirine çok benzemekte ve Ebu Bekir 

er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde kendisi tarafından geliĢtirilen 

bir yöntem olarak yazılmıĢ olan yöntem ile örtüĢmektedir( Pergens, 1993, 

s.721). Bu yöntemi Ebu Bekir er-Razi Ģu Ģekilde tarif etmektedir: “Bir parça 

keten kumaĢ alınır ve Ģırnakın boyutlarında kesilir. Parmaklar ile bu kumaĢ 

parçası her yerinden Ģırnakın tamamını içerecek Ģekilde sıkıca kavranır. 

Sonra deride bir kesi yapılır ve Ģırnak buradan dıĢarıya prolebe olmaya 

baĢlar. Bir ipek bez alınır, yün bezler bunun için uygun değildir, Ģırnak her bir 

yöne yavaĢ hareketler ile çekilerek tamamı serbestleĢinceye kadar oynatılır. 
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Bu Ģekilde Ģırnak çekilmez ise kitlenin bir kısmı geride kalıp, tamamı bir 

bütün olarak çıkarılamayabilir. ġırnak tam olarak serbestleĢince dıĢarı 

çekilerek çıkartılır. Safranlı sargı bezleri ile yara yeri bandajlanır.”  

 

16. Siğiller 

 Kapak siğilleri konusunda sadece beĢ eserde bilgi bulunmaktadır. Ali 

bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde  (Hirschberg ve Lippert, 

1904, s.113) yıllanmıĢ zeytinyağının siğillere sürülmesi veya kara kimyon ve 

tuzun her ikisinin sirke ile yoğrulması ile elde edilen bir merhemin 

kullanılmasını ve eğer bu tedaviler iĢe yaramaz ise siğilin cerrahi olarak 

eksizyonunu önermektedir. Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli 

eserinde (Leclerc, 1861, s.74). ise tıbbî bir tedavi önerilmeden sadece cerrahi 

tedavi önerilmekte ve bu operasyon Ģu Ģekilde tarif edilmektedir: “Siğiller 

kapaklarda geliĢen kuru doku büyümeleridir. Bir ince penset veya çengel ile 

tutulduktan sonra bir bisturi ile kökünden kesilirler. Sonra yara yerine toz yeĢil 

kezzap serpilir. Eğer kanama olursa küçük bir koter kullanarak yara yerine 

koterizasyon yapılır. Bu siğillerin kesildikten sonra yara yerine koterizasyon 

yapılması çok faydalıdır. Eğer eksizyon sonrası siğilin kökünden bir kısım 

kalırsa buradan siğil tekrar büyüyebilir. Bu nedenle, nüksleri engellemek için, 

eksizyon yapılan yerdeki siğilin kökü dağlanmalıdır”. Muhammed bin Kasım 

bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde benzer bir Ģekilde 

sadece cerrahi tedavi önerilmektedir (Meyerhof, 1933, s.63). Süleyman bin 

Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde yine cerrahi 

uygulama önerilmekte fakat bu sefer eksizyon dıĢında siğillerin diplerinden 

bir sütür ile bağlanarak boğulmaları tedavisi ilk tedavi olarak tarif edilmekte 

ve bu tedavi baĢarısız olduğu takdirde bir eksizyon yapılması önerilmektedir 

(Schorrs, 1899, s.30-31).  

 

17. Konkresyon 

 Konkresyonların tedavisi hakkında genel olarak tıbbî tedavilerin 

etkinliklerinin sınırlı oldukları konusunda tüm yazarlar hemfikir olmakla 

beraber, önerilen tıbbî tedaviler birbirinden oldukça farklıdırlar. Buna rağmen 
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Konkresyonların cerrahi ile temizlenme yönteminin tarifleri birbirine çok 

benzemektedir. Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli 

eserinde sıcak su kompresleri ve gülyağı kullanılarak dövülmüĢ ördek 

yağından yapılmıĢ bir karıĢımın göze ve baĢa sürülmesi tavsiye edilmektedir 

(Meyerhof, 1928a, s.120).  

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde ise (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.115) tıbbî bir tedavi önerilmezken, cerrahi ile konkresyonların 

temizlenmesi önerilir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde  

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.69) sefalik venden flebotomi, müshil ilaçları 

ile baĢ bölgesinin arındırılması, kitlenin olduğu yere sıcak su, içerisinde 

papatya kaynatılmıĢ su veya zeytinyağı kullanılarak hazırlanan balmumu ile 

birlikte karıĢtırılmıĢ hükümdar tacı ve çemen otundan yapılan bir ilacın kitle 

bölgesine sürülmesi de önerilir.  Bu tedaviye rağmen halen hastalık devam 

ederse bu durumda cerrahi önerilmektedir. Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-

Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde (Hirschberg, Lippert ve 

Mittwoch, 1905, s.47) günlük, beyaz kitre ağacı, aloe vera, safran, kaynamıĢ 

papatya suyu ve çakĢır reçinesinden yapılmıĢ bir ilaç tarif edilmekte ve ilaçlar 

ile bir Ģifa sağlanamaz ise cerrahi tedavi tavsiye edilmektedir. Muhammed bin 

Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde sefalik 

venden flebotomi, sıcak pansumanlar ve diachylon uygulanması, Ģifa 

olmadığı takdirde konkresyonların cerrahi ile temizlenmesi yazılmaktadır 

(Meyerhof, 1933, s.30).  

 

18. ġalazyonlar 

 Tüm eserlerde Ģalazyonlar kapak dokusunda geliĢen Ģalazyonlar ve 

kirpikli kenarda geliĢen Ģalazyonlar olarak iki ayrı klinik tablo olarak 

incelenmektedir. Bu nedenle biz de bu ayırıma sadık kalarak önerilen 

tedavileri ayrı ayrı incelemeyi uygun bulduk. Ġlk olarak kapak dokusunda 

geliĢen Ģalazyonlar için önerilen tedavileri incelenecektir.  

 Kapak dokusunda geliĢmiĢ olan Ģalazyonlar için Huneyn bin Ġshak'ın 

“Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinde (Meyerhof, 1928a, s.120) 

ezilmiĢ zamk, sirke ve Ģeytan tersi reçinesi karıĢımı; Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-
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Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.109-110)  

gülyağı, çam reçinesi ve fars sakızından oluĢan bir merhem; Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde amonyak reçinesi veya Ģeytan tersi 

reçinesi ile keskin sirkeden yapılan bir karıĢım (Hirschberg ve Lippert, 1904, 

s.67); Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli 

eserinde (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.45) aloe vera, gül yaprağı, 

mastik, Ebu cehil karpuzu, kereviz tohumu, kitre ağacı reçinesinden 

hazırlanan bir ilaç kullanımı önerilmektedir. Muhammed bin Kasım bin Aslam 

el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde (Meyerhof, 1933, s.30) 

amnionik sakız veya Ģeytan tersinin konsantre sirke içerisinde bekletilmesi ile 

yapılan ilaç karıĢımı ile pansuman ve bandaj uygulanması ve eğer tedaviye 

cevap alınamaz ise cerrahi uygulanması önerilirken; Ebu'l-Kasım ez-

Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli eserinde ise sadece cerrahi tedavi 

tanımlanmaktadır (Leclerc, 1861, s.74). 

 Ġkinci türden, kirpikli kenarda geliĢen Ģalazyonların tedavisi için 

Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinde 

(Meyerhof, 1928a, s.121) karasineklerin kafasını ayırdıktan sonra beyaz 

balmumu ile hazırlanan bir kompres; Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” 

isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.110)  gövdesinden baĢı 

ayrılmıĢ sineklerin kuyruk kısmı ile veya içerisinde arpa piĢirilmiĢ su ile 

pansuman; Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli 

eseri (Schorrs, 1899, s.23) ile Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli 

eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.76) baĢları gövdelerinden ayrılmıĢ 

karasinekler ile lezyonların ovalanması; Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-

Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde (Hirschberg, Lippert ve 

Mittwoch, 1905, s.64) ezilmiĢ susam yağından elde edilen yağ ile karıĢtırılmıĢ 

beyaz balmumu kullanımı tariflenmektedir. Burada dikkati çeken bir husus 

karasineklerin gövdelerinin Ģalazyon olan bölgeye sürülmesi gibi bir tedavinin 

çoğu eserde tavsiye ediliyor olmasıdır.  
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19. Trahom 

 Trahom bu çalıĢmada incelenen tüm eserlerde hem tanımlanması, 

tanı konulması ve hem de önerilen tedaviler yönünden diğer kapak 

hastalıkları arasında en geniĢ yer verilen hastalık olarak dikkati çekmektedir. 

Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eserinden 

baĢlayarak trahomun 4 evre halinde incelenmesi ve her bir evrede farklı 

tedavilerin kullanılması geleneği tüm eserlerde izlenmektedir (Meyerhof, 

1928a, s.58). Uygulanan tedaviler açısından da incelenen eserler arasında 

çok fazla bir fark bulunmamaktadır. Genel olarak eğer trahom oftalmi ile 

birlikte ise ilk olarak uygun ilaçlar ile oftalminin tedavisi yapılır ve trahoma 

müdahale edilmemesi önerilmekte ve oftalmi sakinleĢtikten sonra trahom 

tedavisine baĢlanması tavsiye edilmektedir. Trahoma yönelik tedaviler 

hemen hemen aynı tarifler ile tüm kitaplarda ayrıntılı bir Ģekilde 

anlatılmaktadır. Bu nedenle bu ilaçların nasıl hazırlandıklarını aĢağıda 

özetlemek uygun olacaktır.  

 ġedit kızıl ilaç trahom, kornea ülserleri, hipopion ve blefarit tedavisinde 

de kullanılır. Bu ilacın tarifi Ģöyledir: 6 dirhem yıkanmıĢ hematit, 5 dirhem 

arap zamkı, 2 dirhem kavrulmuĢ bakır, 2 dirhem kavrulmuĢ zift, yarım dirhem 

mısır afyonu, yarım dirhem aloe vera, iki buçuk dirhem temiz bakır yeĢili, iki 

buçuk kaĢık safran ve mürrüsafi bir araya getirilir. Bu karıĢım dövülür ve 

eskimiĢ Ģarap içerisinde kaynatılır bazen de Ģarap yerine rezene suyu 

kullanılır. Bu Ģekilde ilaç hazırlandıktan sonra kullanılır. ġedit kızıl ilaç ile 

tedavi sonrasında iyileĢme olursa ne ala. Aksi takdirde yeĢil ilaç veya göz 

sürmesi kullanılır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.96) 

 Mülayim kızıl ilaç oftalmiler sonrasında, hafif trahomda, blefarit ve 

hümorler neticesinde geliĢen oftalmilerin tedavisinde kullanılır. Hazırlanması 

Ģöyledir: 10 dirhem yıkanmıĢ hematit, 8 dirhem kavrulmuĢ bakır, incisi 

delinmemiĢ midye kabuğu, 4 er dirhem Hint kimyonu yaprağı, 2 Ģer dirhem 

Arap zamkı ve kitre ağacı zamkı ile mürrüsafi, abdest bozan otu (mesine) ve 

safrandan birer dirhem (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.96). 

 Granülasyon oluĢturucu ilaçlar hem trahomda ve hem de kornea 

hastalıklarında ve hem de göz ülserlerinde kullanılabilir. Böyle bir ilacın tarifi 
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Ģu Ģekildedir: kirman tutyası ile hematit birlikte kavrulur, her birinden 10 ar 

dirhem ile 5 dirhem beyaz Ģeker karıĢtırılarak bir arada dövülür ve kullanılır 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.96). 

 YeĢil ilaç kornea hastalıkları, kornea lökomu, ürtiker gibi hastalıklara 

karĢı da etkilidir. ġu Ģekilde hazırlanır. 3 dirhem temiz bakır küfü, gümüĢ 

renkli hemimerfit, amonyak reçinesi, Arap zamkı, üstübeçten her birinden 

ikiĢer dirhem alınır. Bu karıĢım ezilir ve bir havanda dövülür ve kullanılır 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.97). 

 Sarı tozun tarifi Ģöyledir: fars zamkı 2 dirhem, 1 dirhem basur otu ile 

birlikte dövülür ve kullanılır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.97). 

 Hükümdar merhemi trahom, kornea hastalıkları, pterijium, amorosis, 

morarma ve göz sulanmasına karĢı etkilidir. Tarifi Ģöyledir: karabiber, uzun 

biber, Çin zencefili, sarı helile otu, siyah helile otundan beĢer dirhem, aloe 

veradan yarım dirhem, 6 dirhem lüle taĢı, 5 dirhem cıva sülfit, tarçın, Çin 

tarçını, karanfil'den 4'er dirhem 1 dirhem kaya tuzu bir arada karıĢtırılır, 

dövülür ve ilaç hazırlanır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.97) 

 Hematit damlalarının tarifi Ģöyledir: hematit ve Arap zamkından 10'ar 

dirhem, yanık bakır 5 dirhem, 2 dirhem afyon, birer dirhem safran ve zencar 

alınarak tüm bu maddeler bir arada dövülür ve elekten geçirilir. Daha sonra 

Ģarap ile yoğrulur ve hamurdan küçük kürecikler Ģeklinde ilaçlar yapılarak bu 

ilaçlar gölgede kurutulur (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.45). 

 Üstübeçli ilacın reçetesi Ģöyledir: 5 dirhem zencar, 3 dirhem amonyak 

reçinesi, 2 dirhem üstübeç alınır ve ilk olarak zencar ile üstübeç birlikte 

dövülür, elenir ve amonyak reçinesi ile yoğrulur. Bu karıĢımdan ufak 

kürecikler Ģeklinde haplar hazırlanır. Hazırlanan ilaçlar gölgede kurutulur ve 

sonra da gerekince göze sürülür (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, 

s.45). 

 Gri ilaç trahom, kalın pannuslar ve göz ülserlerinde kullanılır ve 

reçetesi Ģöyledir: 10 dirhem kirman tutyası (çinko oksit), 10 dirhem midye 

kabuğu ile kavrulur ve 5 dirhem saf Ģekerli ekmek ile karıĢtırılarak uygulanır 

(Meyerhof, 1933, s.25). 
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 “Sternutatoire” isimli ilaç trahomun yanı sıra kapaklardaki 

ekskoriasyon, lakrimal fistül ve burundaki poliplerin tedavisinde de 

kullanılabilir. Bu ilacın hazırlanmasında aleo vera, Hint yağı, çavĢır 

reçinesinden birer dirhem, kekik, teke dikeni, safran, Ģekerli ekmek, 

mercimek, Afrika panea zamkının her birinden birer dirhem, çöven otundan 

beĢ dirhem alınarak bu maddelerin hepsi bir arada dövülerek toz haline 

getirilir. Daha sonra toz haline gelmiĢ olan bu karıĢım kekik suyu ile 

karıĢtırılarak küçük tanecikler haline getirilir ve göze uygulanır (Meyerhof, 

1933, s.27) 

 Gargara reçetesi: bu tedavi “sternutatoire” dan evvel uygulanmalıdır. 

Ġlk olarak pireotu saplarından birer ons alınır, meyan kökü 1 ons, ¼ ons 

bitotu, ceviz kabuğu ½ ons, yaban hardalı 2 ons ile birlikte suda kaynatılır ve 

suyun büyük bir kısmı buharlaĢıncaya kadar kaynatmaya devam edilir. Daha 

sonra bu kalan tortu filtre edilir ve filtrasyon sonrası elde edilen berrak sıvı 

rayihalı reçineler ve sirke ile karıĢtırılarak Ģurup kıvamına gelinceye kadar 

kaynatılır ve soğuyunca da kullanılır (Meyerhof, 1933, s.27). 

 Basilicon sadece trahoma karĢı değil fakat aynı zamanda amfizem, 

pannus, piterigium ve göz sulanmasına karĢı da kullanılabilir. Hazırlanması 

ise Ģöyledir: karabiber, zencefil, tarçın ve helile otu, her birinden 5‟er dirhem 

alınarak ezilir ve daha sonra aloe vera, mercan, cıva sülfit, karanfil tohumu, 

amonyak tuzu ilave edilerek dövülür ve toz haline gelen bu materyal elekten 

geçirildikten sonra kullanılır (Meyerhof, 1933, s.28). 

 Bu ilaçlardan mülayim kızıl deva trahomun ikinci evresinde hafif 

olgularda kullanılırken, daha ağır olgularda ise Ģedit kızıl devanın 

kullanılması önerilmektedir. Trahomun daha ciddi olan üçüncü evresinde ise 

yeĢil deva daha fazla önerilmekle birlikte hükümdar merhemi, sarı toz, 

granülasyon oluĢturucu ilaçlar ve hematit damlalar kullanılması da tavsiye 

edilmektedir. Trahomun dördüncü evresindeki klinik tablo için tüm eserlerde 

yapılacak tedavilerin Ģifa sağlama olasılığının düĢük olduğu ve trikiazis gibi 

diğer baĢka komplikasyonlar nedeniyle prognozun iyi olmadığı ifade 

edilmektedir. Son dönem trahom olgularında gri ilaç,  Sternutatoire” isimli 
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ilaç, gargara yapılması ve Basilicon kullanımı yapılabilecek tedaviler olarak 

anlatılmaktadır.  

 

20. Kirpiklerde bitlenme 

 Ġncelenen tüm eserlerde kapak bitlenmesine karĢı bit otu ile hazırlanan 

ilaçların kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu tedaviden farklı olarak Ebu 

Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde cıva içeren ilaçlar ile 

kirpik diplerine koterizasyon önerilmektedir (Pergens, 1993, s.719).  Ġbni 

Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde ise (Hirschberg ve Lippert, 

1902, s.100) daha farklı bir tedavi önerilmekte ve gözlerin deniz suyu, tuzlu 

su veya sülfürlü su ile yıkanması, ayrıca kapak kenarlarına Ģap sürülmesi 

veya aloe ile yarı yarıya karıĢtırılmıĢ güherçile kullanılarak tedavi de tavsiye 

edilmektedir.  Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” 

isimli eserinde ise (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.57) cıva, yemen 

Ģapı, kırmızı arsenik, güherçile, tuz, maden filizi yağından hazırlanan bir ilaç 

tarif edilmektedir.  Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid 

fi'l-Kühl” isimli eserinde ise bit otu, Ģap, aloe vera ve ermeni nitratından 

oluĢan bir karıĢım ile pansuman tarifi verilmektedir (Meyerhof, 1933, s.47). 

Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde ise 

kuvvetli bir tedavi olan ve trahom tedavisinde de kullanılan hükümdar 

merhemi diğer ilaçlar ile birlikte önerilmektedir (Schorrs, 1899, s.33).  

 

21. Kirpiklerin dökülmesi 

 Kirpik dökülmesi, madarozis, birçok farklı tedavinin denendiği bir 

baĢka hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde de genelde kavrulmuĢ hurma 

çekirdekleri ile yapılan tedaviler tüm eserlerde yer almakla birlikte birbirinden 

çok farklı maddeler ile hazırlanan reçeteler tariflenmektedir. Huneyn bin 

Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri kavrulmuĢ hurma 

çekirdeği ve kırmızı dağ lalesinden hazırlanan bir karıĢım ile antimon, bal, 

tutya, beyaz ve kırmızı kezzaptan yapılan bir merhem önerilmektedir 

(Meyerhof, 1928a, s.120). Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli 

eserinde karapelin otu veya kavrulmuĢ hurma çekirdekleri, lapis lazuli, Hint 
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sümbülü ve günlükden hazırlanan bir ilaç ile tedavi tariflenmektedir (Pergens, 

1993, s.719). 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde ise (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.120) lasur taĢı, ermeni taĢlarının tozları, hurma çekirdeği, 

tavĢanak reçinesi tozları, kavrulmuĢ sıçan tersi, hemimerfit, yeĢil kezzap ve 

beyaz kezzaptan hazırlanan bir karıĢım önerilmektedir. Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde ise biber, kavrulmuĢ antimon, kurĢun, 

safran, Hint sümbülünden hazırlanan baĢka bir ilacın kullanılması 

söylenmektedir  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.89).  

 Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli 

eserinde (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.58) cıva sülfat, sakız 

ağacı reçinesi, dirhem ermeni taĢı, kuzu göbeği mantarı, asit, safran, naftalin 

tuzu, kereviz tohumu, kitre ağacı zamkı ve mahmude otu reçinesi ile 

hazırlanan bir baĢka ilaç tavsiye edilmektedir. Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise basur otu benzeri 

sakinleĢtirici ilaçlar uygulamak ve daha sonra da ermeni taĢından yapılmıĢ bir 

pudrayı göze serpmek Ģeklindeki bir tedavi tariflenmektedir (Meyerhof, 1933, 

s.44). Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde 

hurma çekirdeği ve çeltik baĢağı ile hazırlanan bir ilacın hafif olgularda, 

hükümdar merhemi veya “basilicon colyrium” gibi Ģedit ilaçların ise Ģiddetli 

olgularda kullanılması önerilmektedir (Schorrs, 1899, s.33).  

 

22. Kirpiklerde beyazlaĢma 

 Kirpiklerde beyazlaĢmaya karĢı uygulanacak tedaviler Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eseri  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.91) ile 

Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde bulunmaktadır. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde 

helile otu içeren ilaçlar veya turpit kökü, Çin tarçını gibi ilaçlar tedavi edici acı 

maddeler kullanılarak hastanın bünyesinin arındırılması; bu arındırma 

iĢlemlerini daha da kolaylaĢtırmak için müshil özellikli macunlar, havlıcan 

zencefili veya kına gibi ilaçların kullanılması; peynir, süt, sığır eti gibi bu 

hastalığı artıracak kötü tabiatlı besinlerden uzak durulması; kızıl haĢhaĢ 
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yaprakları zeytinyağı ile birlikte dövülerek kirpiklere sürülmesi veya 

kavrulmuĢ salyangozlar, vahĢi keçi yağı veya ayı yağı ile birlikte ezilerek elde 

edilen boyanın kirpiklere sürme gibi çekilmesi önerilmektedir (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.91).   

Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli 

eserinde helile otu içeren bir ilaç ile purgatif tedavi uygulanması; hastaya 

peynir, et, yumurta ve benzeri gıdaları  tüketmemesinin önerilmesi; dağ 

lalesinin zeytinyağıyla kızartılarak elde edilen siyah renkli boyanın kirpiklere 

sürülmesi tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.46).  

 

23. Blefarit 

 Blefarit tedavisinde farklı yazarlar farklı reçeteler ile hazırlanan farklı 

ilaçları önermektedirler.  Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde 

(Hirschberg ve Lippert, 1902, s.101) kaynatılmıĢ soğutulmuĢ gül suyu ve 

mercimek kullanılarak hazırlanan pansumanların veya portakal, hindiba ve 

gül yağı ile karıĢtırılmıĢ yumurta akından hazırlanan bir pansumanın 

kullanılmasının bu hastalığı tedavi ettiği anlatılmaktadır.  Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.99) 

gülyağı kullanılarak nemlendirildikten sonra ince bir tülbentten geçirilerek 

filtre edilen sumak ile dövülmüĢ sümbülden hazırlanan pansumanların 

kullanımı ve eğer bu tedaviler yetersiz kalırsa kirman tutyası, zambak kökü, 

sarı helile otu, zencefil, uzun biber, basur otu, Hint tuzu ile hazırlanan koruk 

suyunun uygulanması önerilmektedir.  Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-

Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde ise (Hirschberg, Lippert ve 

Mittwoch, 1905, s.52) üstübeç, niĢasta, Arap zamkı, günlük, sumak suyu ve 

kafur ile hazırlanan bir ilacın bu hastalıkta baĢarılı sonuçlar verdiği 

anlatılmaktadır.  

 

24. Seboreik Blefarit 

 Seboreik blefarit tanımı ve bu hastalık için önerilen tedaviler sadece üç 

eserde bulunmaktadır. Bu eserlerden ilki olan Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun 

fi't-Tıb” isimli eserinde (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.102)  Fars sakızı, 
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beyaz Ģeker ve lületaĢından hazırlanan bir ilacın kapak kenarına sürülmesi 

söylenmektedir.  Ġkinci eser olan Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli 

eserinde ise gülyağı ile karıĢtırılmıĢ incir ağacı kökü veya gülyağı ile 

karıĢtırılmıĢ mısır kağıdının göz kapaklarına uygulanması tavsiye 

edilmektedir (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.112). Üçüncü eser olan Ammar 

bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde ise 

(Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.66) asit, ermeni taĢı, lasur taĢı, 

kitre ağacı zamkı, sarı helile otu ve mahmude otu reçinesinden hazırlanan bir 

baĢka ilaç tarifi verilmektedir.  

 

25. Ülseratif Blefarit 

 Ülseratif blefarit tedavisi için ise sadece Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bilgi bulunmaktadır 

(Meyerhof, 1933, s.61-62). Bu eserde ise yapılacak tedavide Ģu Ģekilde tarif 

edilmektedir. “Yumurta beyazı ile gül yağı karıĢtırılır ve bu karıĢım bir keten 

kumaĢa yedirilir. Hazırlanan keten örtüler ile göz pansumanı yapılır. Kadın 

sütü ile karıĢtırılmıĢ badem ezmesi ile de pansuman yapılabilir. Eğer hasta 

iyileĢirse ne ala. Aksi takdirde sumak, nar ve mercimekten yapılan bir baĢka 

pansuman ile tedavi yapılır. Hastaya da günde birkaç defa yüzünü su 

buharına tutması önerilir. Eğer hasta halen iyileĢmezse vücuttan safra 

atılmasını sağlayan sarı helile otu suyu, demir hindi benzeri tedaviler 

uygulanır. “ 

 “Eğer hastalık uzarsa ve ilk semptomların kan kökenli olduklarını 

düĢünürsen sefalik venden bir flebotomi yap veya jugular bölgeden veya tibia 

bölgesinden hacamat uygula. Bunun yanı sıra sık sık banyo yapmak ve 

yukarıda anlatılan hafif bir diyet ile yemek alıĢkanlıklarını kontrol etmek 

gerekir. Eğer hastanın baĢı ateĢli ise biraz sumak gül suyunda eritilir ve ince 

bir tülbentten geçirilerek filtre edildikten sonra göze damlatılır. Daha sonra da 

ezilmiĢ nar ile pansumanlar yapılır. Eğer hastanın ateĢi azalırsa hafif kırmızı 

damla kullanılır, ve ateĢ tam olarak iyileĢirse koruk suyundan hazırlanan 

damlalar ile göz ferahlatılır. “ 
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  “Ferahlatıcı koruk suyu damlasının reçetesi: bu ilaç ülseratif blefarit, 

trahom, pannus ve göz sulanmasında etkilidir. Bir ons kirman tutyası, bir ons 

basur otu, sarı helile otu ve zencefilden beĢer dirhem alınarak 2 dirhem uzun 

biber ve 2 dirhem basur otu ve 1 dirhem Hint tuzu ile dövülerek karıĢtırılır ve 

koruk suyu ile hazırlanarak hamur kıvamına gelinceye kadar yoğrulur. “ 

  “Eğer hastalık daha da uzar ve kirpiklerin dökülmesine neden olursa 

gözün iki köĢesinden yapılan insizyonlar ile kanama yapılır ve dairac isimli 

ilaç kullanılır. “ 

 

26. Semblafaron 

 Semblafaron tedavisi hakkında Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” 

isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1902, s.126), Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-

Kehhalin” isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.70), Ammar bin Ali el-

Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri (Hirschberg, Lippert 

ve Mittwoch, 1905, s.48-49), Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin 

“el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eseri (Meyerhof, 1933, s.32), Süleyman bin Haris el-

Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde (Schorrs, 1899, s.17) ve 

Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli eserinde bilgi verilmektedir 

(Leclerc, 1861,s.82). Tüm bu eserlerde semblafaronun cerrahi olarak tedavisi 

önerilmekte ve aĢağı yukarı tarif edilen cerrahi teknikler de birbirine 

benzemektedir. Özellikle Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli 

eserinde bu cerrahi teknik en anlaĢılabilir Ģekilde anlatılmaktadır (Leclerc, 

1861, s.73-82). Bu eserde Ģöyle yazmaktadır: “Bu hastalığın gözlendiği 

olguların genelinde üst kapak göz akına yapıĢır ve gözün hareketlerini 

kısıtlayarak bu organın doğal iĢlevlerini yapmasına engel olur. Ġnce bir 

sondanın ucu ile kapaklara alttan girilir ve kapaklar yukarı doğru kaldırılır. 

Normal durumlarda kullanılan bisturilerden biraz daha kör bir bisturi ile hem 

cerrahi aletler ve hem de hasta sıkıca sabitlenerek, yapıĢık kapak dokusu 

dikkatlice kesilir. Çünkü keskin bir alet kullanımı veya ani bir hareket, kesi 

oluĢturulurken kontrolsüz bir kesi yapılmasına ve göz dokularının zarar 

görmesine neden olabilir. Tüm yapıĢıklıklar açılana ve kapaklar doğal Ģekil ve 

yerlerine ulaĢıncaya kadar yapıĢıklıkların diseksiyonuna devam edilir. 
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Operasyon tamamlanınca göz tuzlu su ile yıkanır veya zencar solüsyonu göz 

içerisine damlatılır. Göz dokuları ile kapaklar arasına yumurta akı emdirilmiĢ 

fitiller konularak birbirlerinden ayrı durmaları sağlanır. Üç gün sonra yara 

iyileĢtirici ilaçlar göze damlatılmaya baĢlanır ve iyileĢme oluncaya kadar 

tedaviye devam edilir.” 

 

27. Distikiazis 

 Distikiazis hastalığı tedavisinin ancak cerrahi tedavi ile mümkün 

olduğu fakat cerrahiye rağmen de nükslerin sık görüldüğü bir hastalık olması 

nedeniyle hekimlerin tedavisinde kimi zaman çaresiz kaldıkları bir hastalık 

olarak görülmektedir. Bu nedenle değiĢik ameliyat teknikleri tarif edilmiĢ 

olmakla birlikte hemen hemen tüm eserlerde bu tekniklerden beĢ tanesi 

birbirine yakın tümceler ile anlatılmaktadır. Bu hastalığın cerrahi tedavileri 

hakkında Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.79), Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-

Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, s.60),  

Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde 

(Schorrs, 1899, s.24) ve Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde (Meyerhof, 1933, s.36-43) bilgiler 

bulunmaktadır. Bu eserlerde ise önerilen tedaviler keskin tabiatlı ilaçların 

uygulanması, sonda uygulaması, normal kirpiklere fazla kirpiklerin 

yapıĢtırılması, koterizasyon, insizyon ve tekrar sütürasyon ve eksizyon 

ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlardan ikisi, eksizyon ameliyatları ile insizyon ve 

tekrar sütürasyon ameliyatları dikkati çekmektedir. Ġnsizyon ve sütürasyon 

ameliyatında kapaklara sütürler konulmakta ve daha sonra distikiatik 

kirpiklerin bu sütürler ile bağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan daha 

agresif bir ameliyat olan eksizyon, tecmir, ameliyatlarında ise distikiatik 

kirpiklerin oldukları kapak dokusunun eksize edilerek çıkarılması 

hedeflenmektedir. Bu ameliyatın değiĢik bir sürümünde, tabtin ameliyatı 

olarak adlandırılan ameliyatta ise dokuların bıçakla eksize edilmesi yerine iki 

düz ahĢap çubuk arasında dokuların sıkılaĢtırılarak nekroze edilmesi ve daha 
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sonra da nekroze olan dokunun kendiliğinden düĢmesi tekniği 

kullanılmaktadır.  

 

28. Trikiazis 

 Trikiazis tedavisi için Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-

Ayn” isimli eserinde kirpiklerin çekildikten sonra kurbağa kanı veya köpek 

üzerinde bulunan pirelerin sürülmesini veya mastik, çam reçinesi veya zamk 

kullanarak eğri kirpiklerin, doğru pozisyonda olan normal çıkmıĢ kirpiklere 

yapıĢtırılmasını önermektedir (Meyerhof, 1928a, s.120). Ebu Bekir er-

Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde (Pergens, 1993, s.718) ise 

yazarın kendi oluĢturduğu bir tedavi Ģu Ģekilde anlatılmaktadır.  “Bu tedavide 

avuç içi büyüklüğünde, keskin kenarlı ve uç kısımlarında bir parmak boğumu 

boyutlarında kavisli kısımları olan demir bir alet kullanılır. Bu demir alet ateĢte 

kızdırıldıktan sonra hastanın kapağı ters çevrilir ve ters çıkmıĢ olan kirpikler 

bir daha çıkmasınlar ve tahrip edilsinler diye köklerinden koterize edilir. Eğer 

bu ters dönmüĢ kirpiklerin sayısı çok fazla ise, bir seferde tüm kirpikleri 

koterize etmek ciddi bir enflamasyona neden olabileceğinden, böyle bir 

enflamasyonu engellemek için, bu iĢlem birkaç seansa bölünerek yapılır.” Bu 

cerrahi giriĢimin bir benzeri Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” isimli 

eserinde de (Leclerc, 1861, s.23) önerilmektedir. Ġbni Sina'nın “Kitabu'l- 

(Hirschberg ve Lippert, 1902, s.122)  fi't-Tıb” isimli eserinde, Ammar bin Ali 

el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri (Hirschberg, 

Lippert ve Mittwoch, 1905, s.63), Ebu'l-Kasım ez-Zehravi'nin “Kitabu't-Tasrif” 

isimli eseri (Leclerc, 1861, s.78) ve Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde distikiazis tedavisinde kullanılan 

tıbbi tedaviler önerilmektedir (Meyerhof, 1933, s.43).  

 

29. Ektropion  

 Ektropion trahom gibi yazma eserlerde hakkında en fazla bilgi bulunan 

kapak hastalıklarından birisidir. Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat 

fi'l-Ayn” isimli eserindeki “Eğer kapakların dönmesi bir skar nedeniyle 

oluĢmuĢ ise bu durumun cerrahiden baĢka bir çözümü yoktur”  ifadesini 
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(Meyerhof, 1928a, s.121) neredeyse Ģiar edinmiĢ olan daha sonraki hekimler 

ektropionun cerrahi olarak düzeltilmesine yönelik farklı yöntemler denemiĢ 

olsalar da hemen hemen benzer birkaç yöntemin ortak olduğu dikkati 

çekmektedir. Genel olarak ektropiona bir skar dokusunun yol açtığı 

düĢünülen olgularda skar dokusunu içeren uygun miktarda kapak dokusunun 

eksize edilmesi ve yara yerinin sekonder iyileĢmeye bırakılması tavsiye 

edilen en belirgin tedavi Ģeklidir. Bunun yanı sıra ektropion oluĢumuna bir 

kitle veya granülasyon dokusunun neden olduğu olgularda ise bu kitle veya 

granülasyon dokularının cerrahi olarak eksize edilmesi tavsiye edilmektedir. 

Öte yandan kapağı hareket ettiren kaslardaki felçler veya spazm nedeniyle 

bir ektropion geliĢtiği düĢünülüyorsa tanıya göre sıkılaĢtırıcı veya gevĢetici 

etkileri olan tedavilerin kullanılması tarif edilmektedir. Ammar bin Ali el-

Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eseri ile (Hirschberg, 

Lippert ve Mittwoch, 1905, s.57)  Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bu hastalığın cerrahi tedavisine 

yönelik ameliyatlar en açık ve anlaĢılır tarzda detaylı olarak anlatılmaktadır 

(Meyerhof, 1933, s.33-36). Son olarak Ebu'l-Kasım Ez-Zehravi'nin “Kitabu't-

Tasrif” isimli eserinde (Leclerc, 1861, s.79) ektropion hastalığı ile ilgili 

bölümde bu hastalığın tedavisi hakkında yazdığı “Burada tarif ettiğimiz tedavi 

dönük olan kapağın bir miktar düzelmesini amaçlar, fakat bu tedaviler hiçbir 

vakit yaralanmaları eski doğal oldukları hale geri çeviremez. Bu anlatılanlar 

ister üst kapakta olsun ister alt kapakta olsun, kapaklarda geliĢen ektropion 

tedavisinde yol gösterici prensiplerdir. Operasyon süreci, birçok Ģekillerde 

görülebilen bu hastalığın görünümüne göre temellendirilmelidir. Mahir bir 

hekim, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıĢarak, kapakları doğal konum 

ve Ģekillerine geri döndürmek için her türlü yöntemi kullanmalıdır. Olguların 

çoğunluğunda, hastalığın doğası hekime ne yapmasını ve hangi aletleri 

kullanması gerektiğini ilham eder. “ tümceleri bu hekimlerin özellikle 

oftalmoloji sahasında ne kadar yüksek bir seviyeye ulaĢmıĢ olduklarını çok iyi 

göstermektedir.  
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30. Entropion 

 Entropion tedavisi hakkında sadece Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-

Havi fi't-Tıb” isimli eserinde bilgi bulunmakta ve Ebu Bekir er-Razi bu tedaviyi 

kendisinin geliĢtirdiğini anlatmaktadır (Pergens, 1993, s.718). Bu tedaviyi 

eserinde Ģu sözler ile tarif etmektedir: “Entropionlar için Ģu Ģekilde bir cerrahi 

kullanılması gerektiğini gözlemledim. Cerrah bir göz köĢesinden diğerine 

kadar uzanan bir kesi yapar. Kapaktan eĢit miktarda doku kesilip çıkartılmaz 

ise fazlalık olan dokulardan tam olarak kurtulunamaz. Fakat cerrahi sırasında 

kesilecek doku miktarının ne kadar olacağına çok iyi karar verilmeli ve bu 

dokuların düzgün bir Ģekilde cerrahi ile çıkartılması yoluyla kapaklar doğal 

Ģekillerine ulaĢabilir. Eğer kapak dokusu ve kirpiklerin bir kısmı kapak 

içerisine doğru dönük bulunuyorsa bu bölgedeki dokuların da planlanan kesi 

yerine dahil edilmesi uygundur. Kesi yeri belirlendikten sonra, arkasında dikiĢ 

bulunan üç adet iğne kapak dokusundan eĢit uzaklıktaki yerlerden geçirilerek 

kapaklara traksiyon uygulanır ve kapaklar bu Ģekilde sabitlenir. Kesi 

sırasında kapakların tam kat kesilmesinden çekinilir ve sadece kapak 

derisinin kesilmesine dikkat edilir. Kesi yapılırken sütürlerin fikse ettiği 

yerlerin alt kısımlarında kesiye “keru” ismi verilen bir alet ile devam edilir. 

Kesi yeri sütüre edilirken üç veya dört yerden birbirlerine eĢit uzaklıkta olacak 

Ģekilde sütürasyonlar yapılır. Bir parça keten kumaĢa sarı toz uygulanarak 

sargı bezleri hazırlanır ve yara yeri iyileĢinceye kadar bu sargı bezleri ile göz 

bandajlanır. Operasyon sonrası birkaç kirpiğin trikiatik olduğu görülürse bu 

kirpikler epile edilir ve epilasyon sonrası bu bölgelere ince bir penset 

Ģeklindeki aletler kullanarak koterizasyon uygulanır. Operasyon sonrası 

kapak ödemlenir veya kızarıklık artarsa, kapak üzerine yumurta beyazı ile 

çırpılmıĢ gül yağı uygulanır. ĠyileĢme sağlandığı vakit kirpikler normal 

yerlerine ve Ģekillerine kavuĢur.” 

 

31. Ptoz 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kahhalin” isimli eseri (Hirschberg ve Lippert, 

1904, s.120) ile Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-

Kühl” isimli eserinde ptoz tedavisi için kapakları sıkılaĢtıracağı düĢünülen 



120 
 

bazı tıbbî tedaviler önerilmektedir (Meyerhof, 1933, s.70). Ali bin Ġsa'nın 

“Tezkiretü'l-Kahhalin” isimli eserinde basur otu, safran, akasya, mürrüsafi, 

mürrüsafi suyu gibi kurutucu ve sıkılaĢtırıcı ilaçların kapağa sürülmesi önerilir 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.120). Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde de benzer bir Ģekilde basur otu, 

safran, akasya, mürrüsafi ve benzeri kurutucu ve sıkılaĢtırıcı maddeler ile 

pansuman edilmesi bu ilaçlar ile bir sonuç alınamazsa o vakit distikiazis 

tedavisinde anlatılan cerrahi iĢlemlerin yapılabilineceği söylenmektedir 

(Meyerhof, 1933, s.70). Öte yandan Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-

AĢara Makalat” isimli eserinde dağlama, Ģedit ilaçlar ile kimyasal 

koterizasyon, kapak dokusundan bir kısmının eksize edilmesi veya fazlalık 

olan dokunun iki ahĢap çubuk arasında sıkıĢtırılarak kendiliğinden nekroze 

olarak düĢmesinin sağlanması tedavileri tarif edilmektedir (Schorrs, 1899, 

s.14). Ebu‟l-Kasım ez-Zehravi ise ptoz olgularında kaĢların hemen üzerinden, 

kaĢların Ģeklini takip ederek, daha derin dokulara hasar vermeden sadece 

cildi koterize edecek tarzda koterizasyon yapılmasını önermektedir (Leclerc, 

1861, s.23) 

 

32. Blefarospasm 

 Blefarospasm sadece iki eserde konu edilmektedir. Ebu Bekir er-

Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde (Pergens, 1993, s.717) göze 

kaplumbağa veya güvercin kanı damlatılması; çırpılmıĢ yumurta beyazı, gül 

yağı ve Ģarap karıĢımı ile muamele edilmiĢ bir sargı kullanarak gözün 

bandajlanması önerilir. Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise kalın tabiatlı besinlerin yasaklanması; sık 

banyo yapılması; sedef otu  veya rezenenin kaynamıĢ soğutulmuĢ suları ile 

hazırlanan soğuk pansumanların kullanılması veya öd ağacı, mürrüsafi, Hint 

yağı bitkisi ve sümbül yağında hazırlanan bir ilacın göze, Ģakaklara ve alına 

uygulanması tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.71).  
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33. Verdinec 

 Verdinec hastalığının tedavisi hakkında üç eserde bilgi verilmektedir. 

Ebu Bekir er-Razi'nin “Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinde (Pergens, 1993, 

s.722) yumurta sarısının gül yağı ile çırpılarak, kaynatılmıĢ Ģarap kullanılarak 

bir ilaç gibi hazırlanması ve bu ilacın bir sonda yardımıyla göze uygulanması; 

çok fazla ağrı var ise, sarı çiğdemin süt ile kaynatılarak göze damlatılması 

önerilmektedir. Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserinde her çeĢit 

verdinec baĢlangıcında özellikle yumurta sarısı ve gülyağını gözün üzerine 

sürülmesi; anne sütünün bebeğin gözüne damlatılması; arpa lapası, 

mercimek, gül, gülyağı veya gül suyu içerisinde kaynatarak elde edilen 

malzeme ile pansuman yapılması; eğer göz açılamıyorsa göz içerisinde bir 

ülser olup olmadığının kontrol edilmesi ve eğer göz içerisinde ülser var ise, 

göz içerisine granülasyon oluĢturucu ilaçlar konulması önerilmektedir 

(Hirschberg ve Lippert, 1904, s.60).  Muhammed bin Kasım bin Aslam el-

Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde bir kölenin sütü ile karıĢtırılan ak 

damlanın göze damlatılması ve hastanın ıspanak, lahana gibi sebzeler 

yemesi;  eğer iyileĢme sağlanamazsa, o zaman eksizyon yapılarak 

verdinecın temizlenmesi tavsiye edilmektedir (Meyerhof, 1933, s.48). 
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6. TARTIġMA 

 Bu araĢtırma kapsamında incelenen yazılı eserlerin karĢılaĢtırmalı 

olarak okunmaları, bu eserlerin tek tek ve diğer eserlerden tamamen iliĢkisiz 

olarak değerlendirmeleriyle ortaya çıkarılması mümkün olmayan birtakım 

örüntülerin ipuçlarını açığa çıkarmaktadır. Bu örüntülerden en ön planda 

olanı, inĢa edilmiĢ bilimsel dilin erken tercüme dönemlerinde oluĢturulduktan 

sonra yüzyıllara meydan okurcasına taĢlaĢmıĢ bir Ģekilde değiĢime direnerek 

değiĢmeden kalmayı baĢarabilme gücüne, tüm bilim insanlarının uysallıkla 

itaat etmeleridir.  

 Kullanılan dilin düĢüncenin sınırlarını belirlemedeki etkin gücü sağlık 

ve hastalığın anlaĢılmasında kullanılan temel bir baĢka örüntüyü yıkılmaz bir 

kale gibi inĢa etmektedir: Hümoral patoloji teorisi. Hastalık süreçlerinin 

anlaĢılmasında ortak bir teorik temel oluĢturma iĢlevini yüzyıllarca devam 

ettiren bu teorinin, salt teorik planda herĢeyin anahtarını sunan kusursuz ve 

tamamen yetkin görünen yüzüne rağmen pratik konular ve uygulamalarda 

yetersiz kalması beklenirken, yetersizliğinin görünür olmaya baĢladığı sınır 

durumlarda zimni bir sessizlik ve itaat ile sarsılmaz otoritesinin kabul edilmesi 

ilginç bir çeliĢkidir. Otoritelere itaat ve herkesin hiyerarĢideki yerini kabul 

etmesi tüm ortaçağ insanları için, isterlerse bunlar bilim insanları olsun, 

yadsınamaz bir eylem örüntüsü olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 Farklı bir düĢünce ufkunun insanı olan bu dönem bilim insanlarının 

teorik ile pratik arasındaki çeliĢkileri pek de dert etmeden, pratik düzlemde bir 

birlerinden çok farklı pratikler içerisinde hareket ediyor olmaları, temel 

teorinin yarıkutsal ve karĢı çıkılamaz otoritesine isyan etmeden, bu temel 

teoriyi yorumlamayı kendi tekeline almıĢ bir somut otorite olmamasından 

yararlanarak kendi hakimiyet alanlarında hareket etme özgürlüklerine 

inandıklarının bir iĢareti olabilir. Bilgiyi sınırlayan soyut bir otoritenin varlığının 

olmasına rağmen, bu soyut otoritenin dünyevi izdüĢümsel bir somut otorite ile 

iliĢkilenmemiĢ olması bilim insanlarına kendi pratik dünyalarında hareket 

edebilecekleri geniĢ bir manevra alanı bırakmaktaydı. Hastalıkların 

tedavilerinde kullanılan tıbbî ve cerrahi tedavilerin herbir bilim adamının 



123 
 

eserinde diğer bilim insanlarının eserlerinden çok büyük farklılıklar gösteriyor 

olması ise bir baĢka örüntünün tezahürüdür: Ortak teori, farklı pratik.  

 Sözü edilen örüntülerin varlığı günümüz bilimsel düĢünüĢünden çok 

farklı bir arka plana sahip bir düĢünce geleneğinin izlerini açık etmektedir. 

Ġncelenen döneme ait bilimsel arka planın anlaĢılabilmesi eldeki bilgi 

materyalinin farklı katmanlarda okunmasını gerektirmektedir. Öncelikle olarak 

bilgisel içeriğin göstermiĢ olduğu benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmalıdır. 

Bunu gerçekleĢtirmek için incelenen eserlerin birbirleri arasındaki anatomik 

yaklaĢım, hastalıkların tanısı ve sınıflandırılması, önerilen tıbbî ve cerrahi 

tedaviler konularındaki farklılıklar ve benzerlikler tartıĢılacaktır. Daha sonra 

ise bu tartıĢmalar sonucunda çıkan sonuçların ne anlama geldikleri ve nasıl 

bir bilimsel arka plana iĢaret ettikleri tartıĢılacaktır. 

 

6.1. Eserlerin Bilgisel Ġçeriklerinin TartıĢılması 

 

6.1.1. Göz Kapağı Hastalıklarında Anatomik YaklaĢım 

 Bulgular bölümünde, incelenen eserlerde göz kapağı anatomisi 

hakkında verilen bilgilerin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Bu karĢılaĢtırmada 

dikkati en fazla çeken nokta göz kapağı anatomisi ile ilgili detaylı bilginin 

sadece Huneyn bin Ġshak'ın “AĢara Makalat Fil'ayn” isimli eserinde verilmiĢ 

olmasıdır (Meyerhof, 1928a, s.3-14). Diğer eserlerde göz kapağı 

anatomisinden ya hiç söz edilmemekte veya tarif edilen kapak ameliyatlarının 

daha iyi anlaĢılabilmesi için kısa anatomik bilgiler verilmektedir. Göz 

kapaklarının anatomisinin neden bu kadar yüzeysel bilgiler ile anlatıldığını 

tam olarak bilmek mümkün değildir. Göz kapaklarının gros anatomisinin basit 

görüntüsünün, incelenen dönemlerde bu yapıların incelikli anatomisinin 

yeterince kavranabilmesinin önünde önemli bir engel olduğu düĢünülebilir. 

Göz kapaklarının ince anatomik yapı özelliklerinin tam olarak anlaĢılabilmesi 

onsekizinci yüzyılda yapılan mikroskopik incelemeler sonrasında mümkün 

olabilmiĢtir. Bu nedenle mikroskopik inceleme benzeri incelikli yöntemlerin 

geliĢtirilmediği devirlerde göz kapağı anatomisi ile ilgili bilgilerin kısıtlı ve basit 

olması beklenen bir durumdur. Ayrıca mikroskopik inceleme benzeri 
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yöntemlerin olmaması anatomik bilginin geliĢtirilmesini zorlaĢtırmaktadır. 

Huneyn bin Ġshak tarafından Yunanca eserlerden tercüme edilerek 

oluĢturulan anatomik bilgilerin, o devirlerin imkanları ile anatomide 

ulaĢılabilecek son noktaya yakın olduğu söylenebilir. Gerçekten de sonraki 

dönemlerde yazılan eserlerde anatomi bilgisinde Huneyn bin Ġshak'ın 

anlattıklarının dıĢında bir bilgiye rastlanılmamaktadır.  

 Göz kapağı anatomisi konusunda yazılanlar incelendiğinde göz 

kapağını hareket ettiren kaslar üzerine yazılanların en geniĢ bölümler 

oldukları görülmektedir. Blefarospasm ve ptoz sık görülen hastalıklardır ve bu 

iki hastalık göz kapağının anormal hareketleri ile karakterizedirler.  Bu iki 

hastalığın neden olduğunu anlamak ve beraberinde tedavileri için önerilerde 

bulunmak için göz kapaklarının hareketlerinin nasıl olduğunun anlaĢılması 

gereklidir. Göz kapağını aĢağı çekerek gözü kapatan iki kas ile yukarı doğru 

göz kapağını hareket ettirek gözü açan bir kasın beraber çalıĢmalarının 

kapak hareketlerini sağladığı düĢünülmüĢtür. Göz kapağını açan bir kas ile 

onun antagonisti olan ve göz kapağını aĢağı doğru hareket ettiren bir baĢka 

kasın düĢünülmesi daha akılcı görünürken göz kapağını aĢağı doğru hareket 

ettiren iki kasın var olduğunun neden düĢünüldüğünü anlamak zordur. Büyük 

bir olasılıkla superior levator orbicularis kasının tarsa yapıĢma Ģeklinden 

kaynaklanan hatalı bir değerlendirme bu yanlıĢa neden olmaktadır. Superior 

levator orbicularis tarsın merkezi kısımlarına dik bir Ģekilde yapıĢırken bu 

kasın medyal ve lateral uçları yana doğru açılarak geniĢlemekte ve tarsın uç 

kısımlarına yapıĢmaktadır. Bu durumda bu kasın lateral ve medyal uç 

kısımlarını ayrı bir kas olarak değerlendirmek olasıdır. Bu Ģekilde iki ayrı 

kasın olduğunun kabul edilmesi, bu kasların kapağın kapanmasını 

sağladıklarının kabul edilmesini kolaylaĢtırmaktadır.  

 Kapak kasları ile ilgili bir baĢka ilginç nokta, incelenen eserlerde üst 

kapağı hareket ettiren kaslardan söz edilemesine rağmen alt kapağı hareket 

ettiren bir kasın olmadığının kabul edilmesidir. Alt göz kapağını hareket 

ettiren retraktör kaslar ayrı birer kas olmaktan çok inferior rektus kasından alt 

tars dokusuna uzanan liflerdirler ve bu liflerin de yapıları çok ince olup ancak 

mikroskobik bir inceleme ile bu lifler tanımlanabilmektedirler. Bu kas liflerinin 
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bu Ģekilde bir retraktör kas olarak iĢlev gördükleri düĢüncesi ancak 20 

yüzyılda oluĢmuĢ bir düĢüncedir. Bu nedenle mikroskopik bir inceleme ile 

ancak tanımlanabilecek anatomik yapıların bu devirlerde tanımlanmamıĢ 

olmaları anlaĢılabilir bir durumdur.  

 Kapakların iç kısımlarını örten konjonktivadan ayrı bir tabaka olarak 

söz edilmemektedir. Özellikle trahomun kapak iç yüzeylerini tutan bir hastalık 

olması ve trahomun teĢhis ve tedavisi ile ilgili bilgilerin yazılan kitaplarda 

anlatımına en fazla yer verilen hastalıklardan biri olması nedeniyle tarsal 

konjonktivadan daha detaylı olarak söz edilmesi beklenirken bu dokudan hiç 

söz edilmemesi dikkat çekicidir. Tarsal konjonktiva ile bulbar konjonktiva 

arasında bir iliĢkiden de söz edilmemektedir. Benzer Ģekilde tars dokusundan 

da söz edilmemektedir. Bu durum kapak dokusunun kaslar dıĢında kalan 

kısımlarının tek bir doku olarak kabul edildiğini düĢündürmektedir.  Kaslar 

dıĢındaki tüm dokuların aynı özellikte ve tek bir dokunun parçaları olarak 

düĢünülmesi, her bir anatomik ve histolojik yapının farklı hastalık süreçleri ile 

kendini göstereceğini kabul eden modern tıp düĢüncesi ile bir değerlendirme 

yapıldığında ciddi bir çeliĢki olarak görünse dahi, hümoral teori bakıĢ 

açısından ciddi bir çeliĢki barındırmamaktadır.  

 Hümoral teorinin hastalık patofizyolojisi ve tedavisi konularında 

sarsılmaz bir otorite kurmuĢ olması ve pratikle iliĢkili konularda Galen 

anatomisinin birçok yerde yeterli olması, anatominin sadece eğitimsel 

fonksiyonu olan bir bilgi alanı olarak kalmasına neden olmuĢtur. Anatominin 

fonksiyonunun bu Ģekilde sadece eğitim alanına sıkıĢtırılması ve anatomik 

bilginin hastalıkların patofizyolojisinin açıklanmasından dıĢlanması 

anatominin geliĢmesini engellemiĢtir. Bu Ģekilde bir yönelim aynı zamanda 

teorik anatomik bilgilerin pratik uygulamalar ile test edilmesini 

imkansızlaĢtırmıĢtır. Sonuçta, pratik olmaktan çok teorik bir bilgi alanı haline 

gelen anatomide, göz kapağı ile ilgili anatomik kabuller ve tanımlamalar, 

incelenen dönem boyunca önemli bir değiĢim göstermemiĢtir. 
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6.1.2. Dört Hümor Teorisi ve Göz Kapağı Hastalıklarında Patofizyoloji 

 Dört hümör teorisi hastalık süreçlerinin anlaĢılmasında temel çerçeveyi 

oluĢturmaktadır. Evreni oluĢturan dört ana elementin insan vucudunun temel 

elementlerini oluĢturduğu düĢüncesi sağlık ve hastalık durumlarını bu dört 

elementin dört zıt kuvvetle iliĢkileri ile belirlendiğini kabul etmekteydi. Dört 

ana element olan hava, su, toprak ve ateĢ sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve 

kuruluk özellikleri ile vucuddaki dört temel hümörü oluĢturmaktaydılar. Bu 

dört hümör kan, balgam, sarı safra ve kara safraydı. Belli bir denge halinde 

bulunan bu hümörlerin aralarındaki dengenin bozulması ile hastalık ortaya 

çıkmakta ve tekrar sağlığın kazanılması için ise dengenin yeniden kurulması 

gerekmekteydi. Bu nedenle hastalıklara uygulanacak tedavilerin belirlenmesi 

için ilk olarak belirli bir hastalık durumunda hümöral dengenin nasıl bir Ģekilde 

bozulduğu anlaĢılmalıdır. Hangi hümörün azalmasının veya aĢırı artıĢının 

hastalığa neden olduğu kararı verildikten sonra hümöral dengeyi yeniden 

kurmak için hümörler üzerinde spesifik etkileri olduğu düĢünülen bitkisel veya 

kimyasal ilaçlar ile tedaviler planlanmaktaydı.  

 Ġyi bir hekim olmak ve hastaları baĢarılı bir Ģekilde tedavi etmek için 

her bir hastalığın hümoral pataloji teorisine göre nasıl oluĢtuğunu bilmek bir 

zorunluluktu. Bu nedenden dolayı, bütün tıp eserlerinde hastalıkların tarifleri 

yapıldıktan sonra hastalıkların oluĢum süreçleri detaylı bir Ģekilde 

anlatılmıĢtır. Ġncelenen eserlerde hastalıkların oluĢum süreçlerinin 

anlatıldıkları bölümler hümöral patoloji anlayıĢının kavramlaĢtırılması ve 

uygulaması hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Belirli hastalık 

gruplarının ortak süreçleri paylaĢtıkları izlenmektedir. Bu nedenden dolayı 

hastalık gruplarını ayrı ayrı incelemek bu ortak süreçlerin anlaĢılmasını daha 

kolaylaĢtırıcaktır.  

 1. Göz kapağı ĢiĢlikleri ve göz kapağı enflamasyonları 

 Göz kapaklarında ödem geliĢmesi bir bulgu olarak açıklanması en zor 

semptomlardan birisidir. Hem lokal hastalıklar hem de vucudun tüm genelini 

etkileyen birçok hastalık göz kapaklarında ödeme neden olmaktadır. Bu 

karmaĢık klinik tablonun açıklanması için incelenen eserlerde yapılan 

açıklamaların temelde birbirlerine çok fazla benzerlik gösterdiği 
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izlenmektedir. Kapak ödemlerinin neden olduğu konusundaki açıklamalar 

incelendiğinde en kapsamlı ve ayrıntılı sınıflandırmayı Huneyn bin Ġshak'ın 

yaptığı görülmektedir. Huneyn bin Ġshak'ın erken tercüme döneminde eser 

vermiĢ olması nedeniyle kitaplarında yazdıklarının daha önceki dönemlerden 

kendisine ulaĢan kitaplardan derlenmiĢ ve özetlenmiĢ bilgilerden 

oluĢmaktadır. Huneyn bin Ġshak “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli 

eserinde göz kapaklarında ĢiĢlik geliĢmesinin dört nedeninden söz 

etmektedir. Hava ile iliĢkili hümorlerin neden olduğu amfizem, flegmatöz 

vizköz sıvılardan oluĢan ödem, daha kalın sıvılardan oluĢan hidrelon ve kara 

safradan geliĢen skleron göz kapağında geliĢen ĢiĢliklerin çeĢitleri olarak 

belirlenmektedir (Meyerhof, 1928a, s.58). 

 Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde ise (Hirschberg ve 

Lippert, 1902, s.105) kapak amfizemi daha çok sinek ısırıklarına bağlanırken, 

skleron olarak tanımlanan dördüncü tür kara safra ile iliĢkilendirilmektedir. Ali 

bin Ġsa  (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.114) ve el-Gafiki'nin eserlerinde 

(Meyerhof, 1933, s.60) kapak ödeminin nedeni olarak hava ve flegmatöz 

sıvılar gösterilmektedir. Bu iki yazar kara safrayı kapak ödemi nedeni olarak 

belirtmemektedirler. Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” 

isimli eserinde ise kapak ödemlerinin nedenleri  ilk olarak dahili ve harici 

nedenler olmak üzere ikiye ayrılmakta ve dahili nedenler Huneyn bin Ġshak'ın 

sınıflandırmasına benzer bir Ģekilde dört baĢlık altında incelenmektedir 

(Schorrs, 1899, s.28-29).  

 Kapak endürasyonunun geliĢmesine kuru ve kalın tabiatlı bir hümorün 

neden olduğu tüm eserlerde kabul edilmektedir. Ürtikerin nedeni olarak kan, 

sarı safra ve her ikisinin birlikte kapaklarda birikmesi gösterilmektedir. Kapak 

ekimozunun travma, aĢırı kusma veya karaciğer hastalıkları sonrasında 

kapaklarda kanın birikmesi ile olduğu düĢünülmektedir.  

 Göz kapaklarında allerjik nedenlerden dolayı oluĢtuğu düĢünülen ani 

ĢiĢliklerin amfizem olarak adlandırıldıkları ve bu hastalıklara hava ile iliĢkili 

hümörlerin artıĢının neden olduğunun kabul edildiği görülmektedir. Diğer 

taraftan malign hastalıklarla daha fazla iliĢkili olan göz kapağı ĢiĢlikleri kara 

safranın birikimine bağlanmaktadır. Bu iki tablo arasında kalan ve nispeten 
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benign ve kronik hastalıklarla iliĢkili göz kapağı ĢiĢlikleri ise kan veya sarı 

safranın birikimi ile açıklanmaktadır.  

 2. Enfeksiyonlar 

 ġarbonun nedeni Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserine göre safra tabiatlı bir hümörün birikmesidir 

(Meyerhof, 1933, s.56). Sıcak kan veya sıcak tabiatlı bir karıĢımdan geliĢen 

tuzlu veya güherçile benzeri bir maddenin ilk olarak ürtikere neden olduğu ve 

hastalığın ilerlemesi ile trahomun geliĢtiği söylenmektedir. Muhammed bin 

Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde püstüllerin 

kalın tabiatlı bir buhar nedeniyle, kapak ülserlerinin kalın ve korozif tabiatlı 

kanlı bir hümorün birikmesi ile oluĢtuğu anlatılmaktadır (Meyerhof, 1933, 

s.66). Süleyman bin Haris el-Kuti'nin “Kitabu'l-AĢara Makalat” isimli eserinde 

göz kapaklarında geliĢen cerahat ve apselerin iki türü olduğunu ve birincisinin 

kandan ikincisinin ise sarı safradan köken aldığını yazılmıĢtır (Schorrs, 1899, 

s.29). Kara safranın göze sızarak göz kapaklarında toplandığı ve ardından 

baĢkalaĢıma uğrayarak taĢlaĢtığı ve konkresyonun oluĢtuğu kabul 

edilmektedir. ġalazyonların bazı yazarlarca kanın bazılarınca ise kara 

safranın kapaklarda birikerek sertleĢmesi sonrasında oluĢtuğu yazılmaktadır.  

 Göz kapağı enfeksiyonları ile iliĢkili hastalıkların sıcak ve asidik 

özellikli bir hümörün birikmesi ile oluĢtuğu kabul edilmekle birlikte bu 

hümörün kaynağı bazı hastalıklarda kan veya sarı safra iken, diğer bazı 

hastalıklarda ise kara safradır. Ġlginç olarak akut enfeksiyonların kronik 

enfeksiyonlara dönüĢümleri biriken hümörlerin baĢkalaĢı geçirerek 

taĢlaĢmaya uğraması ile açıklanmaktadır.  

 3. Kitleler 

 Tüm eserlerde kapak kitlelerinin dört türü sayılmaktadır. Bu kitlelerin 

oluĢma nedeni olarak içerisinde flegmatöz maddelerin çok bulunduğu 

besinlerin aĢırı tüketilmesi ve hazımsızlık gösterilmektedir. Besinlerin 

içerisindeki flegmatöz madde miktarının çokluk veya azlığına göre tümörün 

kistik, lipoid, solid türde olmasının belirlendiği söylenmektedir. Huneyn bin 

Ġshak'ın “Kitabu'l AĢara Makalat fi'l-Ayn” isimli eseri ile (Meyerhof, 1928a, 

s.60) “Kitabu'l-Mesail fi'l-Ayn” isimli eserinde kanın yanması ve taĢlaĢmasının 
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papillomlara neden olduğu yazılmaktadır. Dermoid kistin tüm eserlerde 

kapaklarda yağa dönüĢen bir hümorün birikmesi ile oluĢtuğu anlatılmaktadır. 

Siğiller Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” isimli eserine  (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.113) ve Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserine göre soğuk kara safra tabiatlı bir hümorün 

zamanla bozunması ile oluĢmaktadırlar (Meyerhof, 1933, s.57).  

 4. Kirpik Hastalıkları  

 Genel olarak aĢırı beslenme, yorgunluk ve az banyo yapmanın 

bitlenmeye neden olduğunu söylerken, Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kehhalin” 

isimli eserinde hava sıcaklığının artmasının vücutta kalın tabiatlı bir hümorün 

oluĢmasına neden olduğu ve bu hümorün kirpiklere sızarak onların doğalarını 

bozduklarını ve bu Ģekilde bitlenmenin oluĢtuğu yazılmaktadır (Hirschberg ve 

Lippert, 1904, s.92). Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid 

fi'l-Kühl” isimli eserinde ise daha farklı bir açıklama yapılmakta ve kirpiklere 

doğru itilen kalın bir hümorün sıcak bir tabiat ile karĢılaĢması sonrası 

bitlenmenin geliĢtiği fikri öne sürülmektedir (Meyerhof, 1933, s.47). Kirpiklerin 

dökülmesine keskin asidik hümorlerin birikmesinin yanı sıra kronik hastalıklar 

sonrasında kapakların kalınlaĢması ve kirpikleri besleyici buharın kirpiklere 

ulaĢmasının engellenmesi sonrasında kirpiklerin beslenmesinin bozulmasının 

neden olduğu düĢünülmektedir.  

 Blefaritte kostik özellikli güherçile benzeri, kalın ve kötü tabiatlı bir 

hümorün kirpik diplerinde biriktiğine inanılmaktadır. Seboreik blefarit 

flegmatöz veya kara safranın kapakları sızmaları ve bu iki hümorün 

bozulması sonrası ortaya çıkan dumanın kapaklara zarar vermesi ile 

geliĢmektedir. Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” 

isimli eserinde mide öz suyunun küflenmesi ile oluĢan buğunun baĢa doğru 

yükselmesi sonrasında kapakların doğal yapılarının bozulduğu seboreik 

blefaritin oluĢtuğu anlatılmaktadır (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, 

s.66). Ülseratif blefaritin sarı safranın yanması sonrası oluĢan hümörlerin 

akarak kapaklarda birikmesi ile oluĢtuğu yazılmaktadır. 
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 Semblafaron kornea ülserleri, göz kapağına uygulanan cerrahiler 

sonrasında kapakların dıĢa doğru gerektiği Ģekilde çevrilmemesi sonucunda 

oluĢmaktadır.  

 Distikiazis ve trikiazisde kirpiklerin fazla büyümesinin nedeninin ya 

doğal kirpikleri besleyen bir hümorün azlığından veya bu hümorün göz 

kapağına geçmesine engel olan bir durumdan kaynaklandığı yazılmıĢtır.  Bu 

durumda da doğal kirpiklerin büyümelerinin engellenmekte ve anormal 

kirpiklerin büyümesinin teĢvik edilmektedir. Entropion ve ektropionun kapak 

dokusunda azalmaya neden olan konjenital veya akkiz hastalıklar sonucunda 

oluĢtuğu düĢünülmektedir. Kapak dokularında biriken bir hümor nedeniyle 

veya normal hümorlerin miktarının azalmasıyla geliĢen aĢırı kuruluk 

sonucunda kapakların sertleĢmesi ve bu Ģekilde göz kapağının hareketlerinin 

azalmasıyla ptozun oluĢumu açıklanmaktadır. 

 Yukarıda her bir hastalık grubundaki hastalıklar için yapılan 

açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda dikkati çeken en önemli nokta 

hastalıkların oluĢum süreçleri hakkında yapılan tüm açıklamaların dört hümör 

anlayıĢına sıkı sıkıya dayanmasıdır. Ġlk elde dört hümor anlayıĢı genel 

çerçeve olarak kabul ediliyor olsa da spesifik hastalık durumlarının nasıl 

oluĢtuklarının açıklanmasında bu teorinin farklı kullanılıĢları görülmektedir. 

Bir örnek olarak seboreik blefaritin oluĢmasının nasıl izah edildiğini alabilir. 

Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kahhalin” isimli eserinde flegmatöz veya kara 

safranın eksikliğinde bu iki hümorün bozulması sonrası bir dumanın çıktığını 

ve bu dumanın kapaklara ulaĢması sonrasında kapakların hasar gördüğünü 

ve bu hasarın uzun süre devam etmesi sonucunda ise seboreik blefaritin 

geliĢtiği yazılmıĢtır (Hirschberg ve Lippert, 1904, s.102). Ammar bin Ali el-

Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinde ise (Hirschberg, 

Lippert ve Mittwoch, 1905, s.65) eğer lezyonların rengi koyu ise midedeki öz 

suyunun küflenmesi sonrası bir buğunun oluĢtuğu ve zamanla bu buğunun 

baĢa doğru yükselmesi sonrasında kapakların doğal yapılarının bozularak 

seboreik blefaritin oluĢtuğu anlatılmaktadır. Bu her iki eserde de bazı 

hümorlere ve onların yapılarındaki değiĢimlere yönelik bir açıklama eğilimi ile 

göz kapaklarına doğru yükselen bir duman sebep olarak gösterilirken, 
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Ammar bin Ali el-Mevsili‟nin eserinde bu dumanın flegmatöz veya kara safra 

dıĢında pek de alıĢık olunmayan bir Ģekilde mide öz suyunun küflenmesi ile 

iliĢkilendirmesi, iki açıklama arasındaki farkı göstermektedir. Diğer 

hastalıkların oluĢum mekanizmalarında da eserler arasında aynı temel teori 

kullanılıyor olsa da hem bu teorinin elemanlarının farklı Ģekilde kullanılıyor 

olması ve hem de bu teorinin olanaklarının bazen “mide öz suyunun 

küflenmesi” gibi hiç de alıĢık olunmayan yönlerde zorlanması bakımlarından 

farklar bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen incelenen eserler arasında, 

hastalıkların nasıl oluĢtuğu sorusuna verilen cevapların göstermiĢ olduğu 

yakınlık, dört hümör anlayıĢının ve ona bağlı açıklamaların incelenen dönem 

boyunca pek fazla bir değiĢim göstermediğine iĢaret etmektedir 

.  

6.1.3. Göz Kapağı Hastalıklarının Ġsimlendirilmesindeki Problemler 

 Ġncelenen metinlerin Türkçeye çevirileri yapılırken karĢılaĢılan en 

önemli problem hastalıkların adlarının nasıl bir Ģekilde Türkçeye ve bu arada 

modern tıp anlayıĢına uygun olarak çevrilebileceği sorusuna cevap bulmak 

olmuĢtur. Ġlk olarak önemli görülen nokta, eski Yunan ve diğer 

medeniyetlerden Arapçaya tıbbî metinlerin tercümelerinin yapılması sırasında 

yapılan bazı tercihlerdir. Bunun problemin baĢlangıç noktası olduğu 

düĢünülmektedir. Erken dönem tercümeleri yapan Huneyn bin ishak ve diğer 

tercümanlar o dönemdeki Arapçanın bir bilim dili özelliklerine ve tıbbî terimler 

açısından herhangi bir oluĢmuĢ kelime dağarcığına sahip olmaması 

nedeniyle Yunanca tıbbî terimleri aynen almamıĢ ve fakat daha farklı bir yol 

seçmiĢtir. Arapçanın kelime oluĢturmaya müsait yapısını kullanarak, benzer 

kavramların kullanıldığı Arapça kelimelerden yeni bir tıbbî terminoloji 

oluĢturmuĢlardır. Bu tercih ilk dönemlerde pek de belirgin problemlere yol 

açıyor gibi görünmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise erken dönem 

tercümelerde yeni oluĢturulan Arapça terimlerin yanlarına Yunanca orijinal 

terimler yazılmakta olması ve bu dönemde tıbbî literatür ile ilgili bulunan bilim 

insanlarının büyük bir kısmının bu her iki lisana da vakıf olmaları olduğu 

düĢünülmektedir. Bu araĢtırma kapsamında incelenen eserlerin dikkatli bir 

okuması, zaman geçtikçe yeni yazılan eserlerde artık Yunanca terimlerin 
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gittikçe daha az kullanıldığını ve belli bir zaman ise tamamen bu terimlerin 

metinlerden kaybolduğunu göstermektedir. Ġkinci ve buna paralel baĢka bir 

geliĢme ise erken dönem bilim insanlarının aksine daha sonraki devirlerde 

yetiĢen bilim insanlarının Yunanca bilgileri giderek daha kısıtlı bir hale 

gelmesi ve bu yetinin zaman içerisinde tamamen kaybolmasıdır. Bu 

nedenlerden dolayıdır ki; belli bir zaman sonra Arapça terimler ile orijinal 

Yunanca terimlerin arasındaki illiyet bağı kopmaktadır. Bu kopuĢ hastalık 

adları veya hastalıklar ile ilgili diğer bazı terimlerin Arapça karĢılıklarının 

anlaĢılamadığı durumlarda, gerçekte ifade edilmek istenen Yunanca ifade 

veya terimlerin bilinmesinde güçlükler yaĢanmasına neden olmaktadır.  Sözü 

edilen bu ifade ve terimlerin ne olduklarının belirlenmesi gerektiğinde ise 

erken tercüme metinlere baĢvurma zorunluluğunu ortaya çıkmaktadır. Fakat 

tüm metinlere ulaĢılabilmenin her zaman mümkün olmaması, zaman zaman 

Arapça bir terim veya ifade ile gerçekte ne anlatılmak istendiğinin 

anlaĢılmasını imkansız hale getirmektedir. Bu problem özellikle Arapça 

metinlerin diğer yabancı dillere tercümeleri sırasında daha belirgin hale 

gelmektedir. Ġncelemeye konu olan metinlerin hemen tamamının ya Ġngilizce, 

ya Fransızca veya Almanca çevirilerinin kullanıldığı düĢünüldüğünde 

Arapçadan bu dillere yapılan tercümeler sırasında tıbbî terminolojide oluĢan 

değiĢikliklerin çok daha çarpık hale geleceği de muhakkaktır. Her ne kadar 

bu tercümeleri yapan kiĢilerin Hirschberg, Meyerhof veya Leclerc gibi hem 

Arapçaya hem de Yunancaya belli ölçülerde vukufiyetleri olan kiĢiler olmaları 

ve yapılan tercümelerde üzerinde ihtilaf olan veya çevrilme sırasında nasıl bir 

Ģekilde anlaĢılabileceği tartıĢmalı olan ifadeleri gerek Galen ve gerekse de 

Hipokrat‟ın eserlerine dönerek belli bir Ģekilde bu ihtilafları kaldırmaya 

çalıĢmıĢ oldukları ve bu gayretlerini de eserlerde bolca kullandıkları dipnotlar 

da ifade ediyor olmaları bu türden yanlıĢ anlamaların en aza indirildiğini 

düĢündürse de; bu yazarların da çeviri yaptıkları sıradaki tıp anlayıĢı 

çerçevesinde çeviri metinlere yaklaĢtıkları göz ardı edilmemelidir.  

 Çevirmenlerin tercüme edilecek olan metindeki ifadelere diğer çeviri 

yapılan dilde karĢılıklar bulması süreci “anlamlı olma” kaygısı altında 

Ģekillenmektedir. Yapılan bir çevirinin kelime kelime yapılması bazen 
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çevirinin yapıldığı dilde, çevrilen metnin anlamının muğlaklaĢmasına ve 

anlaĢılmasının güçleĢmesine neden olabilmektedir. Bu ise çeviri yapan 

kiĢinin elindeki metni tekrar gözden geçirmesine ve orijinal metinde geçen 

fakat çeviri yapılan dilde de anlamlandırılması gereken bazı temel terimlerin 

güncel karĢılıklar ile ifade edilmesine neden olmaktadır. Örneğin göz kapağı 

ĢiĢliklerinin anlatıldığı düĢünüldüğünde birbirine yakın semptomları ve 

bulguları olan beĢ adet farklı isimli hastalık tarifi var ise, bu durumda çeviri 

yapan kiĢi bu hastalıkların hepsinin kendi yaĢadığı dönemin tıbbî anlayıĢına 

göre göz kapağı ĢiĢliklerinin üçe ayrılarak sınıflandırıldığı bir durumda bu 

hastalıkları tekrar sınıflandırmak ve bu beĢ ayrı hastalığın o günün tıp 

anlayıĢına göre muhtemel karĢılıklarını bulmak ve ona göre çeviri yapmak 

durumunda kalmaktadır. Bu ise tıbbî bilgide yaĢanan hızlı geliĢme nedeniyle, 

zaman içerisinde hastalık süreçlerinin sınıflandırılmasında yaĢanan 

değiĢmelerin ortaya çıkması durumunda, belli bir dönemde yapılmıĢ olan 

tercümelerin geçerliliklerinin sorgulanmasını ortaya çıkarmaktadır. Daha 

belirgin bir Ģekilde söylemek ve örnek vermek gerekirse; yukarıdaki göz 

kapağı ĢiĢliklerine neden olan hastalıklar örneğine geri dönersek; alerji 

kavramının bilinmediği bir dönemde yapılmıĢ olan bir çeviride orijinal metinde 

alerjik kapak ödemini tarif eden bir hastalığın pekala diğer baĢka kapak 

ödemi yapan hastalıklar ile birlikte gruplandırılması ve bu ayrımın ortadan 

kaldırılması mümkündür. Bütün bu noktalar göz önüne alındığında orijinal 

metinlerin çevirisi ve anlaĢılma sürecinin, nihai noktası olan bir faaliyet 

olmaktan ziyade, dinamik ve sürekli geliĢen bir süreç olarak kabul edilmesi 

daha makul görünmektedir.  

 Bu dinamik ve değiĢken süreç içerisinde, bu araĢtırma kapsamında, 

ele alınan metinleri Türkçeye çevirirken yapılması gereken ilk iĢin fazla 

zorlama olmadan bugünkü tıp anlayıĢımız çerçevesinde bahsi geçen tıbbî 

terimlerin ve hastalık isimlerinin güncel karĢılıklarını bulmak ve onları 

kullanmak olduğu düĢünülmüĢtür. Bu Ģekildeki bir yaklaĢım ile incelenen 

hastalıkların büyük bir çoğunluğuna bugün kullanılan terminoloji kapsamında 

karĢılıklar bulmak mümkün olmuĢtur. Fakat tarif edilen bazı hastalıkların ne 

oldukları konusunda ise ancak anlatılan ve tarif edilen bulgulardan yola 



134 
 

çıkılarak bir tahminde bulunabilmiĢtir. Tanımlarının ne olduğunun tartıĢmalı 

olduğu hastalıklar ise Ģunlardır: 

1. ġırnak: Bu hastalık Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli eserinde 

(Hirschberg ve Lippert, 1902, s.110) Ģu Ģekilde tarif edilmektedir: “bu 

hastalıkta yağlı bir madde birikimi olur ve genelde üst göz kapağı 

etkilenerek kapak ağırlaĢır ve kapakta ptoz oluĢur. Bu yağ birikintisinin 

tamamı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır ve hareketli değildir. Sanki kapakta 

bir düğüm gibidir. Sıklıkla çocuklarda görülür.” Bu Ģekilde bulguları olan 

hastalığın en iyi ihtimal ile ya dermoid kist veya nörofibramatozis tip 1 de 

görülen kapak nörofibromları olabileceği düĢünülmektedir. Fakat bu 

lezyonlar Avrupa dillerine çevrilirken hep “hydatid cyst” olarak 

çevrilmiĢlerdir ki, tarif edilen lezyonların pek kistik olmadıkları göz önüne 

alındığında bu çevirinin pek de doğru olmadığı akla gelmektedir. Bu 

lezyonların daha sonra cerrahi tedavilerde de anlatıldığı gibi soliter 

olmaları, enkapsüle olmaları ve Ġbni Sina dıĢındaki yazarların bu kitleleri 

hareketli olarak tanımlamaları nedeniyle dermoid kist tanısının daha 

kuvvetli bir olasılık olacağını düĢünülmektedir (Meyerhof, 1914a, s.46). 

2. Verdinec: Bu hastalığı Muhammed bin Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-

MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde Ģu Ģekilde anlatmaktadır: “Verdinec göz 

kapağın iç tarafında oluĢan aĢırı doku büyümesi ile karakterize bir 

hastalıktır. Sadece üst veya alt göz kapaklarında geliĢebildiği gibi bazen 

her iki göz kapağında da aynı anda geliĢebilir. Bu hastalığın iki türü 

vardır. Ġlki kanlı hümorden kaynaklanır. Göz kapağı kalınlaĢarak ve 

ödemlenerek dıĢa doğru döner, büyüyen dokunun rengi gül veya nar 

çiçeği rengindedir. Ġkinci tür ise safralı hümorden geliĢir ve rengi yeĢil 

ağırlıklı olup sadece dokunun içerisi kırmızı renktedir. Bazıları Verdinec‟in 

bir tür amfizem (intifah) olduğunu söylemiĢlerse de bu hastalık izah 

ettiğimiz gibi bir amfizem değildir. AraĢtırmacı Amfizem ile Verdinec‟ın 

arasındaki ayırımın ne olduğunu açık bir Ģekilde izah etmeye çalıĢacaktır. 

Kapak dokusu iç ve dıĢ iki ana katmandan oluĢur ve dıĢ katman deri iken 

iç katman ettir. Amfizem her iki katmanı da beraberce etkilerken, 

Verdinec sadece iç katmandan kaynaklanır.” (Meyerhof, 1933, s.48). Bu 
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tariften de anlaĢılabileceği gibi bu hastalık ciddi ateĢli enflamasyon ile 

giden, kapak iç dokularından köken alan, daha çok çocuklarda görülen, 

diğer komĢu dokulara hızla yayılabilen bir hastalık olarak görülmektedir, 

araĢtırmacı tarafından bu tanıma en uygun düĢen hastalığın erizipel 

olduğunu düĢünülmektedir. Aynı zamanda Meyerhof, Muhammed bin 

Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserini 

Fransızcaya çevirirken erizipel terimini kullanmaktadır.  

3. Cesa: Bu hastalığı tarif ederken Huneyn bin Ġshak “Kapaklar da dahil 

olmak üzere tüm gözün sertleĢmesidir. Göz hareketleri ağrılı ve zordur. 

Gözde yaygın kızarıklık izlenir. Gözleri sabah uyandıktan sonra açmak 

güçtür ve bu hastalığın neden olduğu kuruluk çok Ģiddetlidir. Göz 

kapaklarının sertliğinden dolayı kapakları dıĢarı döndürmek mümkün 

olmaz.“ cümlelerini kullanmaktadır (Meyerhof, 1928a, s.54). Bu tariften 

bu hastalığın orbital pseudotümör olabileceğini düĢünülmektedir. Fakat 

tüm metinlerin çevirisinde bu kavram endürasyon olarak kullanıldığından 

dolayı araĢtırmacı da bu kavramı kullanmayı tercih etmiĢtir. 

4. Fisür oluĢması: Ali bin Abbas'ın “Kitabu'l-Meliki” isimli eserinde 

(Gretschischeff, 1900, s.46) Ģu Ģekilde tarif edilmektedir: “Fisür oluĢması 

üst kapağın iç ve dıĢ yüzeyleri arasında geliĢen; sinir ve diğer dokular ile 

sıkı bir iliĢkisi olan; yağlı, yapıĢkan ve ağ benzeri bir görünümü olan bir 

oluĢumdur. Çocukların hümorleri çok olduğundan daha çok çocuklarda 

görülür. Bu lezyonlar ile birlikte gözde akıntı izlenir. Bu hastalığın bulgusu 

göz kapağının gevĢek ve hareketsiz olup gözün açılamamasıdır. Bu 

olgular gözde aĢırı sulanma olmadan güneĢ ıĢığına tahammül 

edemezler. Bu hastalığa çoğu zaman göz iltihaplanması eĢlik eder.” Bu 

tarif ile vernal konjonktivitin tarif edildiği düĢünülmektedir. 

 

6.1.4. Göz Kapağı Hastalıklarının Tanısı ve Sınıflandırması 

 Ġncelenen metinler, bu metinlerde konu edilen hastalıklar yönünden 

karĢılaĢtırıldığında bazı noktalar dikkati çekmektedir. Ġlk olarak hakkında bilgi 

verilen göz kapağı hastalıklarının sınıflandırılması incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 

dahil edilen metinlerde konu edilen hastalıklar yönünden, metinlerin yazılmıĢ 
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oldukları tarihler ilerledikçe artan bir çeĢitlilik görülmektedir. Huneyn bin 

Ġshak'ın ilk eserinde ancak kolayca teĢhisi konulabilen göz kapağı hastalıkları 

yüzeysel bir Ģekilde sınıflandırılır ve adlandırılırken, daha sonraki dönemlerde 

gittikçe daha çeĢitli ve derin ayırımları içeren bir hastalık sınıflandırılmasının 

ve adlandırılmasının yapıldığı izlenmektedir.  

 AraĢtırmaya dahil edilen eserlerde hastalık sayıları incelendiğinde, 

Huneyn bin Ġshak'ın “Kitabu'l aĢara Makalat fi'l-Ayn” eserinde 10 adet olan 

tanımlanmıĢ göz kapağı hastalığı sayısının sonraki her bir eserde arttığını, Ali 

bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kahhalin” eserinde bu sayının 29'a ve Muhammed bin 

Kasım bin Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eserinde ise 36‟ya 

ulaĢtığı görülmektedir. Tanımlanan hastalık sayısındaki artıĢ tercüme 

eserlerle baĢlayan oftalmolojinin daha sonraki devirlerde yapılan katkılarla bir 

bilim olarak geniĢ bir geliĢme gösterdiğine iĢaret etmektedir.  

 Kapak ödemi önceki eserlerde tek bir baĢlık Ģeklinde 

incelenmekteyken daha sonraki eserlerde kapak ödemi, kapakta endürasyon, 

angionöretik ödem, alerjik kapak ödemi, kapak amfizemi gibi farklı baĢlıklar 

altında farklı hastalıklar olarak incelenmektedir. Bu bulgu, zaman içerisinde 

tek bir hastalık olarak algılanan bazı tıbbî antitelerin farklı hastalık türlerinin 

ortak bir görünüm ile ortaya çıkmalarından dolayı tek bir hastalık gibi 

algılanmıĢ olmalarına rağmen, bu görüĢün zaman içerisinde değiĢim 

gösterdiğini ve benzer görünümleri de olsa farklı tıbbî hastalıkların tarif 

edildiklerini göstermektedir. Bu nedenle, zaman içerisinde tıbbî bilgide bir 

değiĢimin olduğu düĢünülebilir.  

 Bazı hastalıklar tüm eserlerde incelenmiĢtir. Bilhassa bu hastalıklar 

içerisinde trahom dikkati çekmektedir. Trahomun hem endemik olması ve 

hem de özellikle geç dönemlerinde görülen kronik değiĢikliklere bağlı ciddi 

komplikasyonlar geliĢtirmesi, bu hastalığın ciddi bir sağlık problemi 

oluĢturmasına neden olmaktadır. Bu nedenle trahomun tüm metinlerde 

önemli bir yer tuttuğu düĢünülmektedir. Tüm metinlerde görülen ikinci 

hastalık grubu ise kirpiklerde görülen distikiazis ve trikiazis hastalıklarıdır. Bu 

iki hastalık da hem kolayca teĢhis edilebilmeleri ve hem de kronik 

komplikasyonlarının gözde önemli hasarlara neden olabilmesi açılarından 



137 
 

özel bir önemle incelenmiĢtir. Kirpiklerde bitlenme de benzer Ģekilde tüm 

metinlerde ortak incelenen hastalıklardandır. Kirpik bitlenmesinin o devirlerde 

kötü hijyen  koĢulları nedeniyle yaygın olması beklenmektir. Bu yaygın 

enfestasyonunun tanı ve tedavisinin tüm eserlerde inceleniyor olması da 

beklenen bir noktadır.  

 Kapak kenarında kirpik diplerini ilgilendiren blefarit ilk eserlerde tek bir 

hastalık olarak ele alınırken Ġbni Sina‟nın eserinden baĢlayarak blefarite 

benzeyen fakat farklı hastalıklar olan seboreik blefarit ve ülseratif blefaritin 

ayrı hastalıklar olarak ele alındığı görülmektedir. Bu Ģekilde bir farklılaĢma 

ilerleyen zamanlarda tıbbî bilgide belli bir değiĢimin görüldüğüne iĢaret 

etmektedir. 

 Kapak kitlelerine yaklaĢım da benzer bir eğilim göstermekte ve 

Huneyn bin Ġshak'ın eserlerinde değinilmeyen kapak kitleleri sonraki 

dönemlerde belirli bir vakit söz konusu edilmemiĢtir. Ancak Ali bin Abbas'ın 

eserinde göz kapağı kitleleri iĢlenmekte ve sonraki eserlerde ise değiĢik 

kapak kitlelerinin türleri konu edilmektedir. 

 Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kahhalin” eseri, Muhammed bin Kasım bin 

Aslam el-Gafiki'nin “el-MürĢid fi'l-Kühl” isimli eseri ve Fetheddin el-Kaysi'nin 

“Neticetü'l-Efkar fi'l-Ġlacı'l-Emrazı'l-Basar” isimli eseri, Huneyn bin Ġshak'ın 

incelenen iki kitabı hariç, diğer eserlerden, sadece göz hastalıkları üzerine 

yazılmıĢ eserler olmaları nedeniyle bir farklılık göstermektedirler. Bu üç eser 

konu edindikleri göz kapağı hastalıklarının çeĢitliliği ve sayısı yönünden diğer 

eserlerden belirgin bir Ģekilde farklılık göstermektedir. Genel tıp kitapları olan 

ve tüm tıbbî bilgiyi bir eser içerisinde toplama gayreti gösteren eserlerde bazı 

bölümlerin ve hastalıkların hak ettikleri yeri alamamaları anlaĢılabilirdir ve 

incelenen eserlerde bu eğilim de izlenmektedir. Bu konuda tek istisna ise 

özellikle göz hastalıkları üzerine yazılmıĢ bir eser olmasına rağmen Ammar 

bin Ali el-Mevsili‟nin “el-Müntecib fi Ġlacı'l-Emrazi'l-Ayn” isimli eserinin 14 adet 

göz kapağı hastalığını tarif etmesidir (Hirschberg, Lippert ve Mittwoch, 1905, 

s.37-67). Bu eser gayet hacimli bir eser olmasına, zamanında ve daha 

sonraki devirlerde Ali bin Ġsa'nın “Tezkiretü'l-Kahhalin” eseri ile birlikte en 

fazla okunan kitap olmasına rağmen, göz hastalıkları bölümünün beklenenin 
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aksine daha az detaylı ve daha az bilgi içermektedir. Bunun nedeni tam 

olarak bilinemese de, yazarın bu hastalık grubuna yeterince önem 

vermemesi ve diğer bölümlere bilhassa katarakt ve tedavisi ile ilgili bölümlere 

daha fazla önem vermesi ile kısmen açıklanabilmektedir. 

 

6.1.5. Göz Kapağı Hastalıklarında Tıbbî Tedaviler 

 Ġncelenen eserlerin en belirgin özelliklerinden birisi tedaviler kısmının 

her zaman diyet ile ilgili bir öneri ile baĢlıyor olmasıdır. Özellikle hümorler 

arasında kana bağlı olarak geliĢtiği düĢünülen ve ateĢli hastalıklar olarak 

sınıflandırılan hastalıkların tamamında diyetin hafifletilmesi, flegmatöz 

karakterli hastalıklarda sebzelerin alınmamasının tavsiye edilmesi en sık 

karĢılaĢılan önerilerdendir.  

 Diyet ve flebotomi birlikte düĢünüldüğünde hastalıklar için önerilen 

ilaçların tespiti, hazırlanması ve uygulanması hastalıkların tedavisindeki en 

önemli aĢamayı temsil etmektedir (Hamarneh, 1989, s.32). Ġncelenen 

eserlerde de görüldüğü gibi yazılmıĢ olan tıbbî kitapların büyük bir bölümünü, 

hangi ilaçların verilmesi gerektiği ve bu ilaçların nasıl hazırlanacaklarının tarif 

edildiği kısımlar oluĢturmaktadır. Kullanılan ilaçların büyük bir kısmını bitkisel 

ilaçlar oluĢturmaktadır. Bu bitkisel ilaçların hazırlanması için kullanılan 

bitkilerin seçiminde bu bitkilerin keskin bir tadı olması, yoğun bir aromasının 

olması veya bitkinin çabuk etki görülen bir takım fizyolojik etkilerinin 

bulunması önemli rol oynamaktadır.  

 Ġlaçlar için tercih edilen bitkilerin yerel fauna ile yakın bir iliĢkisi 

bulunmaktaydı. Bölgeler ve ülkeler arasında bitkisel ilaç tariflerinde görülen 

çeĢitlilik ve farklılığın nedenleri, bir bölgede yetiĢen yerel bitkilerin edinme 

kolaylığının olması, bazı folklorik ve geleneksel kullanım öğeleri nedeniyle 

halihazırda kullanılması olarak düĢünülmektedir. Bu nedenle de incelenen 

metinlerdeki ilaç tariflerine bakıldığında, Endülüs'te yaĢamıĢ olan Gafiki'nin 

eserlerinde Çin gibi uzak diyarlardan gelen ve Ġspanya'da temini güç olan 

bitkisel ürünlerin, Bağdat gibi gerek baharat ve gerekse de ipek yolu ticareti 

ile Çin ve Hint gibi diyarlardan kolaylıkla egzotik bitkilerin temin edilebildiği 
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yerlerdeki bitkisel ilaçlardan farklı olduğu da rahatlıkla görülmektedir (Kong 

ve Chen, 1996, s.82).  

 AraĢtırmacının bitkisel ilaç tariflerinde yazarlar arasında tespit etmiĢ 

olduğu farklılığın bir nedenin bölgesel farklılıklar olabileceği yorumuna benzer 

bir tespiti Max Meyerhof (Meyerhof, 1934, s.12) da yapmaktadır. Gerek Ġran 

ve gerekse de Ġspanya‟da Müslüman alimlerce yapılan botanik incelemeler 

sonucunda Dioscorides ve Galen'in kitaplarında kullanılan bitki sayısından 

daha fazla bitkinin ilaç tariflerine girdiğini ve bu yol ile Ġslam tıbbının 

farmakolojinin geliĢmesine önemli katkılarının olduğunu söylemektedir 

(Hamarneh, 1969, s.48). 

 Arapların gerek Hint ve gerekse de Çin ile olan temaslarının Abbasiler 

döneminden sonra bir artıĢ göstermesi, bu temaslar sonrasında bilhassa 

ticaretin yaygınlaĢması sonucunda egzotik ülkelerden gelen birçok yeni bitki 

türünün kullanıma girmesi mümkün olmuĢtur. Bu yeni bitki türlerinin 

kullanımlarının ithal edildikleri ülkelerdeki kullanım amaçları ile birliktelik 

göstermesi beklenmektedir. Bundan dolayı belirli rahatsızlıklar için farklı 

ülkelerde kullanılan farklı bitki türleri veya onlardan hazırlanan ilaçların 

mevcut metinlerdeki tedavilere ilave edilmesi ve zaman içerisinde tedavilerin 

etkinliklerine göre belli bir seçim ve elenme süreci geçirmesi olanaklıdır. 

Eleme süreci sonrasında bazı eski tedavilerin kullanımdan kalkarak yeni, 

baĢka tedavilerin kullanıma girmesi ve bu Ģekilde tedavilerde bir değiĢimin 

yaĢanması olasıdır.  

 Ġncelenen tıbbî eserlerde dikkati çeken bir nokta da tıbbî tedavilerde 

kullanımı önerilen kimyasal maddelerden yapılmıĢ veya bitkisel ilaçlar ile 

birlikte kimyasal maddelerin de hazırlanmalarında kullanıldığı ilaçların 

tariflerindeki çokluk ve bu tariflerin eserlerin yazılma tarihleri ilerledikçe artan 

sayısıdır. Bu tespit, zaman içerisinde tıbbî tedavilerin değiĢerek çeĢitlendiği 

ve tıbbî tedaviler içerisindeki kimyevi maddelerin kimya bilgisindeki artan bilgi 

birikimine koĢut bir geliĢmenin izlendiği tespiti, tedaviler yönünden 

bakıldığında tıbbî bilgide bir değiĢimin gözlendiği fikrini desteklemektedir.  

 Mürekkep tedavilerdeki en önemli problem bu ilaçların 

hazırlanmasında kullanılacak her bir öğenin ne olacağının, ne kadar 
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kullanılacağının ve diğer bileĢenler ile nasıl bir araya getirilerek mürekkep 

ilaçların nasıl hazırlanacağının tespiti olarak görülmektedir. Ġncelenen 

eserlerde mürekkep ilaç tariflerinin birbirlerine çok yakın olması bu tariflerin 

titizlikle muhafaza edildiklerini ve daha sonraki hekimlere de yine aynı titizlikle 

en ince ayrıntısına kadar yazılarak aktarıldığını göstermektedir. Bu nokta 

mürekkep ilaçların hazırlanmasında her bir aĢamanın hassas olarak kabul 

edilmesi ile ve genel olarak kullanımları sonrasında toksik etkileri olabilecek 

ilaçların çok büyük bir titizlikle tarif edilmesi ile desteklenmektedir (Angeletti, 

1995, s.42). 

 Ġslam tıbbında yaĢanan baĢka önemli bir geliĢme ise eczanelerin 

kurulması ve ilaçların hazırlanması iĢlevinin özelleĢmesidir. Her ne kadar 

Ġslam tıbbında eczanelerin geliĢimini ve fonksiyonlarını incelemek ayrı bir 

çalıĢma konusu olsa da birkaç noktayı açıklığa kavuĢturmak faydalı olacaktır. 

Eczaneler gibi ilaç hazırlayan yerlerin olması beraberinde çok sık ve ortak 

kullanılan bazı ilaçların standart bir Ģekilde yapılmasına ve bu ilaçların 

tariflerinin daha da kesinleĢmesine neden olmuĢtur (Bayat, 2003, s.179). 

Özellikle trahom tedavisinde kullanılmakla birlikte neredeyse tüm kapak 

hastalıklarında bir Ģekilde kullanım yeri olan yeĢil deva, gri deva, Ģedit kızıl 

deva gibi ilaçların artık neredeyse müstahzar isim gibi kullanılması, hatta bazı 

eserlerde bu ilaçların tariflerinin bile verilmemesi, bu tür ilaçların hemen 

hemen her yerde bilinen ve isimleri anılınca nasıl hazırlanacağının anlaĢıldığı 

türden ilaçlar oldukları hissini vermektedir. Bu ilaçlar dıĢında mürekkep bir 

ilaç olan ve tarihsel geliĢimi Ali Haydar Bayat (Bayat, 2003, s.123) tarafından 

anlatılmıĢ olan mithridates veya erasistratus merhemi benzeri birçok 

mürekkep ilacın isimleri ile anılması da bu mürekkep ilaçları hazırlamakta 

usta eczacıların bulunduğunu göstermektedir.  

 Ayrıca bu dönemde yeni ilaç formülasyonlarının göz tedavileri için 

geliĢtirildiği de izlenmektedir. Arapça “Kühl” kelimesi ile genel olarak 

adlandırılan göz ilaçlarının, incelenen eserlerde birçok formda hazırlanıĢı tarif 

edilmektedir. Göz damlaları, merhemler, pomatlar, yakılar, sürme Ģeklinde 

kullanılan ilaçlar, toz Ģeklinde kullanılan ilaçlar, pansumanlar, ince mil 

Ģeklinde hazırlanıp fornikslere konulan ilaçlar, bu formülasyonlardan 
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bazılarıdır. Gerek bu kadar çok formülasyonun farklı hazırlama iĢlemlerini 

gerektirmesi ve gerekse de ilaç tariflerinin ince, hassas ölçümlerle 

yapılabilecek olması, eczacılığın ne kadar geliĢmiĢ olduğunu göstermektedir.   

 Tıbbî tedaviler açısından incelenen eserler genel bir bakıĢ ile 

değerlendirildiğinde, tercüme eserler ile sonraki dönem eserler arasındaki en 

önemli fark, botanik bilgisinde muazzam bir geliĢmenin ve buna paralel 

olarak tarifi yapılan gerek müfret ve gerekse de mürekkep ilaçların sayısında 

çok ciddi bir artıĢın izleniyor olmasıdır. Tıbbî tedavilerdeki bu farklılaĢma ve 

geliĢme, tıbbî bilginin, bugüne kadar düĢünüldüğünün aksine, bu devirlerde 

de ciddi ve hızlı bir değiĢim içerisinde olduğunu göstermektedir. (Shanks, 

1984, s.65; Bickers, 1987, s.349; Baraka, 1984, s.203) 

 

6.1.6. Göz Kapağı Hastalıklarında Cerrahi Tedaviler 

 Günümüze ulaĢan ve içerikleri ayrıntılı olarak  incelenen bu kitapların, 

tıbbî bilgi içeriği dıĢında, farklı perspektiflere açılan yönleri de görülmüĢtür. 

AraĢtırmacı hem cerrahlar ve hem de hekimler için, kitapların sadece eski 

kadim tıbbî bilginin anahtarlarını barındırmadığını, bunun yanı sıra bilgiye ve 

bu bilgi ile ulaĢılan zenginlik yoluyla yüksek sosyal statünün kapılarını açacak 

anahtarları da ihtiva ettiğini düĢünmektedir. Ayrıca kitap yazmak, ünlü bir 

cerrah veya hekim olma yolundaki hevesli talipler için, kariyerlerinde 

ilerlemeyi temin edecek önemli bir araç olarak görülmektedir. Kitapların 

teknik yeterlilikleri sorgulansa bile, anatomi hakkında temel bilgileri vermekte, 

basit giriĢimleri tarif etmekte ve belki de en önemlisi, kötü verilmiĢ bir karar ile 

yapılan cerrahiler sonucunda oluĢabilecek tehlikelere dikkati çekmektedir. 

Ancak, baĢarının hakikatte kitaplarda yazan bilgilerden çok, el becerisi, iyi 

muhakeme, düzgün uygulama ve Ģansa daha çok bağlı olduğu 

düĢünülmektedir. AraĢtırmacı bu devirlerde iyi bir cerrahın yetiĢmesi için, 

günümüzden çok da farklı olmayarak, çok iyi örgütlenmiĢ bir geleneğin, 

zengin bir tıbbî literatürün ve her Ģeyden önemlisi bu ikisi ile birleĢmiĢ bir tıbbî 

tecrübenin Ģanstan çok daha fazla gerekli olduğu yorumunu yapmaktadır.  

 Bu doktora çalıĢmasına konu olan kitaplar incelendiğinde tarif edilen 

cerrahi tekniklerin birçok açıdan birbirlerine benzedikleri dikkati çekmektedir. 
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Bir farkla ki, genel tıp kitapları olarak yazılmıĢ kitaplarda cerrahi tedavilere 

değinilerek geçilmekteyken, özellikle göz hastalıkları için yazılmıĢ olan 

eserlerde daha detaylı yazımlar izlenmektedir. Cerrahi giriĢimler içerisinde 

özellikle dermoid kist, distikiazis, trikiazis, entropion ve ektropion tedavilerinin 

çok daha fazla önem verilerek daha detaylı olarak anlatıldıkları 

görülmektedir. Bu cerrahi giriĢimlere kıyasla kapak kitleleri, apseler ve kapak 

laserasyonları konusundaki bilgiler çok daha kısıtlıdır ve daha yüzeysel 

olarak anlatılmaktadır. Neden bazı hastalıkların tedavileri konusunda daha 

fazla ve ayrıntılı bir bilgi verilirken diğer bazı hastalıkların tedavilerinin daha 

yüzeysel geçildiğinin birkaç nedeni olabilir. Ġlk olarak sık görülen fakat 

tedavisi güçlük gösteren, tekniğine uygun olarak yapılmadığı vakit 

komplikasyon riski fazla olan giriĢimlerin daha detaylı olarak anlatılması 

gerekebilir. Ġkinci olarak cerrahi tedavisinde yerleĢmiĢ ve her vakada tam bir 

sonuç elde edilmeyen bir cerrahi tekniğin olmadığı tıbbî durumlar için farklı 

cerrahilerin anlatılması gereği, bu tür konulardaki bilginin daha detaylı 

olmasına neden olabilir. Bunun bir örneği distikiazis veya trikiazis 

tedavilerinde hemen hemen her eserde yaygın olarak kullanılan beĢ değiĢik 

tekniğin belirli Ģekillerde anlatılmasıdır. Son olarak, belirli hastalıklar 

konusunda tecrübesi daha fazla olan veya kısmen yeni bir teknik değiĢikliği 

tarif eden eserlerde konuların daha detaylı olarak anlatılması mümkündür.  

 Cerrahi tedaviler anlatılırken kimi zaman yazarların kendi tecrübeleri 

ile ilgili bazı anekdotlar anlattıkları da izlenmiĢtir. Bu anekdotların kitapların 

anlatım diline önemli katkılar yapmaktan baĢka anlamları da bulunmaktadır. 

Yazarın kendi cerrahi baĢarılarını ispat etmek, baĢkalarının tedavilerinin kötü 

sonuçlarını anlatarak diğerlerinin baĢarısızlıklarını göstermek, cerrahi kadar 

hastalıkları teĢhis etmekte de mahir olduklarına iĢaret etmek, hastalarının 

sosyal konumlarını anlatarak hasta profillerinin toplumun yüksek tabakalarına 

ait olduklarını söyleyerek kendi ünlerinin büyüklüğüne bu durumu Ģahit 

göstermek ve son olarak da kendi tıbbî tecrübelerinin sonuçlarını bilimsel bir 

bilgi olarak sunmak gibi amaçları olduğu yorumu yapılmıĢtır.  

 Kitaplar incelendiğinde cerrahi tekniklerde bir “inovasyon”, bir geliĢme 

olup olmadığı sorusu bu tez boyunca, erken tercüme eseler ile sonraki 
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eserler arasında bir karĢılaĢtırma daima yapıldığından dolayı, önemli bir soru 

olmuĢtur. Bu sorunun önemine rağmen, bu soruya tam bir cevap 

verilemeyeceğini de tespit etmek gerekmektedir. Ġlk olarak yazarların,  Ebu 

Bekir er-Razi'nin entropion tedavisi için kendisinin geliĢtirdiğini yazdığı teknik 

benzeri, kendileri tarafından geliĢtirildiklerini iddia ettikleri tekniklerin orijinal 

mi olduklarını veya baĢka bir kitaptan esinlenlendiklerini mi yoksa sadece 

kuru bir iddiada mı bulunduklarını ispat etmek sadece elimizdeki metinleri 

inceleyerek mümkün değildir. Ġkinci bir nokta ise, eserlerde yazılan ve çok 

baĢarılı olduğu iddia edilen tedavi ve giriĢimlerin bu baĢarısının gerçek olup 

olmadığını bilmek de pek mümkün değildir. Bu durumda cerrahi tekniklerde 

yeni bir icat veya geliĢme iddialarını daha titizlikle incelemek Ģarttır. Bu 

Ģekilde bir titiz yaklaĢım ile bakıldığında, medikal tedavilerde eserler 

arasından izlenen zengin farklılaĢma ve çeĢitlenmenin tersine, cerrahi 

teknikler ve giriĢimlerde izlenen kısmi değiĢimlerin, göz hastalıklarının cerrahi 

tedavilerinde, erken tercüme eserler ile son dönem eserler arasında büyük 

bir değiĢim olduğu iddiasını desteklemediği kanaati ağır basmaktadır (Beg, 

1984, s.221). 

 

6.2. Bilimsel Arka Plana Dair TartıĢma 

 

6.2.1. Tercüme hareketinin erken döneminde oftalmoloji bilimi alanında 

yazılan eserlerle daha sonra bu alanda yazılan bilimsel eserler 

arasında yazım teknikleri açısından farklılıklar  

Ġncelenen kitaplar arasında nüshası günümüze kadar ulaĢmıĢ 

eserlerden en eskisi olan Huneyn bin Ġshak'ın “Göz Üzerine On Makale” adlı 

eseri yazılıĢ özellikleri açısından, geç dönemde yazılmıĢ olan diğer 

kitaplardan önemli farklılıklar içermektedir. Bu kitapta göz anatomisi, 

fizyolojisi, nozolojisi ve farmakolojisi değiĢik bölümlerde incelenmektedir. Bu 

nedenle de bir hastalığa ait anlatılanlar dört ya da beĢ farklı bölümde 

bulunmaktadır. Bu Ģekilde bir kitap yazımı daha önceki Yunan bilim insanları 

ve Galen'in kitaplarında izlenen bir tertip yöntemidir. Fakat Ali bin Ġsa'nın 

eseri ve sonrasında yazılan eserlerde ise bu yöntem terk edilerek, her bir 
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hastalık hakkındaki bilgilerin tek bir baĢlık altında incelendiğini ve 

hastalıkların tarifleri, patolojileri, belirtileri ve tedavilerinin bir arada yazıldığını 

görülmektedir.  

 Geç dönem eserlerde göz çarpan diğer bir baĢka farklılık ise eserlerde 

kullanılan Yunanca tabir ve terimlerin kullanımı ile ilgilidir. Huneyn bin 

Ġshak'ın eserlerinde metin içerisinde hem terim olarak hem de yer yer Arapça 

ifadeler ile birlikte kullanılan Yunanca cümlelerin fazlalığı dikkati çekmektedir. 

Bu durumun farklı Ģekillerde açıklanması mümkün olabilirse de en azında iki 

noktanın açıklayıcı olması olasıdır. Ġlk olarak tercüme faaliyetlerinin baĢladığı 

yıllarda Arapçanın tıbbî bilgileri anlatmak için yeterli içerik ve yetkinlikten 

uzak olması, bilhassa teknik kavramların ifade edilmesinde kullanılacak 

Arapça kelime veya karĢılıkların bulunmasında yaĢanan güçlüklerin 

zorlaması, tercümeleri yapan kiĢilerin ifadelerinin kesin bir Ģekilde 

anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak için Arapça tabirlerin yanında Yunanca 

karĢılıklarını kullanmalarını gerektirmiĢtir. Ġkinci olarak ise, Yunancaya 

hakimiyetleri ileri derecede olan ilk dönem yazarlarının iki dili bir arada, 

zaman zaman birinden diğerine geçiĢ yaparak kullanmaları pek tabii 

karĢılanmalıdır. Zaten ilk dönem yazarlarının aksine sonraki dönemlerde 

yetiĢmiĢ olan bilim insanlarının Yunanca ve Arapça dıĢındaki yabancı dillere 

hakimiyetlerinin pek sınırlı oldukları ve giderek yazılan eserlerde yabancı 

terim ve tabirlerin daha az kullanıldıkları ve Ali bin Ġsa'nın eseriyle birlikte bu 

kullanımların artık izlenmediği görülmektedir. Bu durumun sadece bilim 

insanlarının diğer yabancı dillerle olan irtibatlarının sınırlı olması ile 

açıklanmasının yanı sıra Arapça tıbbî terminoloji'nin geliĢimini tamamlaması 

ve kabul edilirliğinin tüm Ortadoğu coğrafyasında tanınması ile de açıklamak 

mümkündür. Ancak yine de, oluĢturulmuĢ olan Arapça tıbbî terminolojinin 

nihayetinde, ilk tercüme eserleri yapan bilim insanlarının bir ürünü olduğunu 

ve onların erken tercümeler döneminde üretmiĢ oldukları Arapça tıbbî 

karĢılıkların değiĢmeden kullanımda kaldıkları ve bugün dahi kullanılan 

modern Arapça tıbbî terminolojinin büyük bir kısmının bu değiĢmeden kalan 

terminolojinin bir devamı olduğu görülmektedir. 
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6.2.2. Erken dönem eserlerden aktarılan veya atıfta bulunulan kısımlar 

 Huneyn bin Ġshak‟ın kitaplarından en fazla faydalanan ve eserlerinde 

belki de en iyi Ģekilde kullanan iki önemli bilim adamı Ali bin Ġsa ve Ammar 

bin Mevsili'dir. Daha sonraki yıllarda da Suriye ve Mısır‟da yazılan oftalmoloji 

ile ilgili kitaplarda Huneyn bin Ġshak'ın eserlerinin içerikleri büyük bir sadakat 

ile aktarılmıĢtır. Sonraki yazarlara örnek olarak Halepli Halife ibn el-Mahasin, 

Hamatlı Selahaddin Ebu‟r-Rağa, Kahireli Fethedin el-Kaysi, ġam ve 

Kahire‟de yaĢamıĢ olan Ġbni Nefis, ġemseddin Akfani ve Sadaka bin Ġbrahim 

eĢ-ġazili'nin kitapları verilebilir. Bunun yanı sıra Huneyn bin Ġshak‟ın eserine 

Ġran‟da yaĢamıĢ bilim insanlarının eserlerinde de sıkça rastlanmaktadır. 

“Kitabu'l-Havi fi't-Tıb” isimli eserinin özellikle ikinci cildinde sık sık Huneyn bin 

Ġshak'ın eserlerine atıfta bulunan Ebu Bekir er-Razi bu konuya bir örnek 

olarak verilebilir. Ayrıca cerrahi yeteneğinin büyüleyiciliği nedeniyle Zerrin-

Dest (Altın el) lakabı ile meĢhur olan Ebu Ruh Muhammed bin Mansur 

“Gözlerin Nuru” isimli eserini Huneyn bin Ġshak gibi 10 bölüm olarak 

oluĢturmuĢ ve bu eserde yine soru cevap Ģeklinde bir yazım tarzını takip 

etmiĢtir. Farsça olarak yazılmıĢ olan bu eserde yine pek çok yerde Huneyn 

bin Ġshak'ın kitaplarından yapılan ve tercüme edilen alıntılara rastlamak 

mümkündür. Özellikle bu eser Ġranlı hekimler üzerinde Farsça birçok yeni 

tıbbî terimler içermesi nedeniyle kalıcı bir etki bırakmıĢtır (Hirschberg, 1905, 

s.1127-1131).  

Huneyn bin Ġshak'ın Ġslam dünyasının doğusu kadar batısında da etkisi 

büyük olmuĢtur. Endülüslü ünlü hekim Gafiki'nin eserinin özellikle teorik 

kısımlarının büyük bir kısmı Huneyn bin Ġshak'ın her iki eserinden geniĢ 

alıntılar içermektedir. Gafiki'nin yanı sıra yine Endülüs'te yetiĢmiĢ olan bin 

Vafık ve el-Kuti'nin eserlerinde Huneyn bin Ġshak'ın fikirlerinin etkisini görmek 

mümkündür. Ġslam dünyasında tüm tıbbı içerecek tarzda geniĢ ansiklopedik 

eserler yazan Ġbni Sina, Ali bin el-Abbas ve Ahmet bin Muhammed et-

Taberi‟nin eserlerinde, oftalmoloji ile ilgili bölümlerinde Huneyn bin Ġshak'ın 

eserlerinden geniĢ alıntıları görmek mümkündür (Meyerhof, 1928b, s.12).  

 Ġncelenen dönem ele alındığında yazılan bir eser içerisinde baĢka bir 

esere atıf yapılmasında, bugün anlaĢıldığı manada bilimsel bilginin kaynağını 



146 
 

göstererek bu eserleri inceleyen kiĢilerin daha ayrıntılı çalıĢmalar için bu 

referans verilen metinlere dönüp daha ayrıntılı çalıĢmalar yapmalarını 

mümkün kılmak veya alıntı yapılan referansların açık hale getirilmesi ile 

intihal veya benzeri uygulamaların önüne geçmek gibi bir kaygının 

gözetilmediğini tespit etmek gerekmektedir. Bir konuda atıf verilmesi, verilen 

bilginin güvenirliliğine yönelik kaygıları gidermeye ve öne sürülen görüĢlerin 

herkesçe meĢhur olarak bilinen bir baĢkasının eserine atıf yapılarak kabul 

edilmesini sağlamağa yönelik bir çabanın ürünüdür. Bu konuda sadece Ebu 

Bekir er-Razi bir istisna oluĢturmakta ve er-Razi‟nin tıp kitabı standart bir tıp 

kitabı olmaktan çok, yazarın farklı eserleri okurken çıkarmıĢ olduğu notların 

bir düzenlemesi olduğundan dolayı, bu eserde verilen atıfların alınan bilgilerin 

yerinin belirlenmesi amacıyla yazılmıĢ olduğu görülmektedir (Pergens, 1902, 

s.107).  

 Ġncelenen eserler arasında özellikle Gafiki ile Ali bin Ġsa'ya ait eserlerin 

diğer yazma eserlere atıflar içerdikleri, özellikle Huneyn bin Ġshak'ın 

eserlerinden görüĢlerin benzerlerinin kısmen tekrarlandığı görülmekle birlikte, 

benzer görüĢler dahi farklı cümleler ile ifade edilmekte ve refere edilen 

eserdeki ifadeler kelimesi kelimesine tekrarlanmamaktadır. Bu durum ise, bu 

yazarların bir konu hakkında fikirlerini yazarken özgün eser yazmaya 

verdikleri önemin bir yansıması olduğu düĢünülmektedir.  

 Atıf verilmemesi intihal gibi bir uygulamanın hemen akla gelmesine 

neden olmasına rağmen önce Ģu noktayı belirlemek gerekir: Ġntihal modern 

bir kavramdır. Ġncelenen dönemde eserlerin el yazması oldukları 

düĢünüldüğünde ve bir medeniyetin ürünlerinin Ģahısların ürünleri olmaktan 

ziyade ortak bir hikmetin parçaları olup tüm medeniyet çevresine ait olarak 

görüldüğü göz önüne alındığında, bir baĢka eserin yazar adı dahi anılmadan 

yeni bir isim altında yazılması, özetlenmesi veya yeniden düzenlenmesi 

intihal gibi bir kusur olarak algılanmamakta, normal bilimsel faaliyetin bir 

uzantısı olarak kabul edilmektedir. Bugünün araĢtırmacısına ise bu türden 

uygulamalar eserlerin orijinalliklerinin tespit edilmesinde güçlükler 

oluĢturmakta ve metinler arasındaki geçiĢlerin daha dikkatle incelenmesini 

gerektirmektedir. ĠĢte tam da bu nedenden dolayı diğer eserleri göz ardı 
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ederek sadece tek bir eser üzerine yapılacak çalıĢmalar bu eserin öncesi ve 

sonrasındaki eserler ile bağlarını kopartacağından, yanlıĢ sonuçların 

çıkartılmasına neden olabilmektedir. Örneğin uzun dönem Sabit bin Kurra‟ya 

ait bir göz kitabın var olduğu düĢünülmüĢse de Meyerhof‟un yaptığı 

çalıĢmalar sonrasında (Sezgin F, 1997, s.258) bu kitabın Sabit bin Kurra‟ya 

ait olmadığı ve Ammar bin Mevsili'nin “El-Müntecib fi'l-Ġlaci'l-Emrazi'l-Ayn” 

kitabının geniĢ bir özeti olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

 Eserlerin incelenmesinde yine iki kitap arasında, Ali bin Ġsa‟nın 

“Tezkiretü‟l-Kehhalin” ve Ammar bin Mevsili'nin “El-Müntecib fi'l-Ġlaci'l-

Emrazi'l-Ayn” kitabı arasında, büyük benzerliklerin olması dikkat çekicidir. 

Ammar bin Mevsili'nin kitabında Ali bin Ġsa‟nın kitabına dair herhangi bir 

referans da bulunmamaktadır. Ammar bin Mevsili'nin kitabının Ali bin Ġsa'nın 

kitabının geniĢ bir özeti Ģeklinde yazıldığını düĢünmek mümkündür. 

 

6.2.3. Geç dönem eserlerde zaman içerisinde ortaya çıkan yeni tıbbî 

bilgilerin,  erken dönem eserlerin bilgileri ile uyumlaĢtırılması 

 Buraya kadar yapılan değerlendirmelerin ortaya koyduğu gibi erken 

dönem tercüme eserlerden baĢlayarak tıbbî bilgide hızlı bir artıĢın yaĢandığı 

ve geç dönem eserlerinde, bilhassa Gafiki ve Ali bin Ġsa‟nın eserlerinde 

gözlenebileceği gibi, tıbbî bilginin geniĢleyerek hem içerik ve hem de 

yaklaĢımlar açısında çok daha zengin bir noktaya geldiği izlenmektedir. Ana 

paradigma olarak kabul edilen dört hümor anlayıĢının dıĢına pek çıkılmıyor 

olsa da, içerik açısından gözlenen bu zenginleĢme beraberinde erken 

tercüme eserler ile son dönem eserler arasında belli bir farklılaĢmayı 

beraberinde getirmektedir. Bu eserlerde gözlenen önemli bir nokta eser 

sahiplerinin bir konu hakkında yazarken genelde kendi görüĢlerini ifade 

etmeye, toplamıĢ oldukları tıbbî bilgiyi belli bir plan dahilinde eksiksiz 

aktarmaya önem verdikleri halde, kendilerinden önce gelenler ile açık bir 

cedelleĢmeye girmemeye özen göstermeleridir. Kendilerinin görüĢlerini 

desteklemek için zaman zaman eski metinlere atıflar, göndermeler yapıyor 

olsalar da hiçbir vakit kendilerinden öncekilerin görüĢlerinin hatalı olduklarını 

değil yazmak, ima dahi etmekten çekiniyor olmaları dikkati çekmektedir. Bu 
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dönem yazarlarının sanki kendilerinden öncekiler ile aynı tedavileri öneriyor 

gibi yazıyor olmalarına, zaman zaman tamamen farklı tedavileri 

önermelerine, öncekilerin tedavilerine benzer hiçbir tedaviyi yazmamalarına 

rağmen, geçmiĢ ile hesaplaĢmadan ve çatıĢmaya girmeden kitaplarını 

yazmaları farklı bir geleneğin arka planına dair iĢaretler barındırmaktadır. 

Hocalara saygı, kendinden önceki devirlerde yaĢamıĢ olanları sadece hayır 

ile yad etmek, geçmiĢe reddiye okumaktan çok geçmiĢin değerlerini 

koruyarak ilerlemek, çekiĢme ve çatıĢmadan çok uzlaĢmaya verilen önem bu 

arka planın bazı özellikleridir. Bu arka planın hazırladığı uzlaĢma kültürü, 

bilgiler ve pratikler ne kadar değiĢiyor olsa da günün bilgi ve pratiklerini 

geçmiĢ ile uyumlaĢtırmaya meyli kolaylaĢtırmaktadır. Bu ortam ve anlayıĢ 

nedeniyle yeni hastalıkların tarif edilmesine, yeni tedavilerin uygulanıyor 

olmasına, zenginleĢen ve geliĢen bilginin düĢünce pratiğinin sınırlarını 

zorlamasına rağmen geçmiĢ ile tam bir kopuĢ daima engellenmiĢ ve bu 

engellenmenin en önemli sonucu da dört hümor paradigmasının rakipsiz bir 

Ģekilde hakimiyetini devam ettirmesi olmuĢtur.  

 Yeni durumların, hastalıkların ve tedavilerin nihayetinde dört hümor 

anlayıĢı çerçevesine uyumlaĢtırılmasının altında çok daha derin nedenler 

bulunmaktadır. Dört hümor anlayıĢı salt bilimsel bir anlayıĢı temsil 

etmemekte çok daha derin ve kuvvetli bağlar ile felsefi bir sisteme 

eklenmekteydi. Bugün bize Aristo felsefesi etrafında ĢekillenmiĢ olan bu 

felsefi sistem ve onun kozmos-mikrokosmos anlayıĢı kavranılmaktan uzak 

olsa da, o devirlerin insanlarının dünyayı algılayıĢlarında temel zemini bu 

felsefi anlayıĢ oluĢturmaktaydı. Bu temel dünya görüĢünün doğal bir uzantısı 

olan tıbbî bir anlayıĢın neticede sorulan soruların tüm cevaplarını içeren bir 

çerçeve sunması ve verilecek cevaplarında bu çerçeve içerisinde kalması 

beklenir. Nitekim öyle de olmuĢtur. Bu nedenden dolayı bilginin içeriğinde, 

miktarında ve hatta bazen kalitesinde farklılaĢmalar olmuĢ olsa da, eski ile 

yeni devamlılık arz eden bir bütün halinde mecz edilmeye çalıĢılmıĢ; günün 

bilgisi kadim hikmet ile uyumlaĢtırılmıĢtır.   

 



149 
 

6.2.4. Dönemsel ve bölgesel değiĢimlerin oluĢturduğu çatıĢmalar 

 Ġncelenen eserlerin 450 yıl gibi uzun bir zaman diliminde ve 

Mevareünnehir'den Endülüs'e kadar uzanan bir coğrafyada yazılmıĢ olmaları 

nedeniyle bu eserler arasında hem dönemsel hem de bölgesel farklılıkların 

var olması gayet tabiidir. Yekpare bir ad altında, Ġslam bilimi olarak incelenen 

bu Ģümullü geleneğin, bilim tarihi açısından tekdüze ve aynı karakteristikleri 

gösteren bir dönem olarak incelenmesi her ne kadar üzerinde fazla tartıĢma 

olmayan bir teamül olarak varlığını sürdürse de, insana ait etkinliklerin 

gösterdiği zamansal ve bölgesel farklılıkların çeĢitliliği düĢünüldüğünde bu 

teamülün sorgulanması gerektiği düĢünülmektedir. Bu tez kapsamında 

incelenen eserlerin erken tercüme dönemi eserler ve olgunlaĢma dönemi 

eserler olarak zamansal bir perspektifle; Ortadoğu'da yazılan eserler ile 

Endülüs'te yazılan eserler olarak da uzamsal bir perspektifle incelenmesi 

yukarıda konu edilen yerleĢmiĢ teamülün sınanması açısından faydalı 

olacaktır.  

 Erken tercüme eserlerin yazıldıkları dönem, Emevilerden sonra 

yönetime gelen Abbasilerin yeni bir anlayıĢ çerçevesinde yeni bir devlet inĢa 

ettikleri dönemle çakıĢmaktadır.  Bu yeni anlayıĢın en belirgin özelliği 

Emevilerin sadece yönetimsel problemler ile uğraĢtıkları ve bu problemleri de 

eski Arap kabile zihniyeti çerçevesinde çözmeye gayret ettikleri bir yönetim 

anlayıĢından koparak, bu coğrafyada Araplardan evvel hakim olmuĢ, zengin 

bir gelenek ve medeniyet anlayıĢına sahip Helenistik ve Pers medeniyetleri 

ile temasa geçerek, onların medeniyet tecrübelerinin mirasına talip bir 

yönetim anlayıĢına yönelmeleridir. 

 Bu kopuĢ temelde basit bir kabile zihniyet dünyasından kopmayı, 

zengin bir medeniyet dünyasına adım atmayı simgelemektedir. Abbasiler 

yeni yönetim anlayıĢının en belirgin örneği olarak yeni bir baĢkent inĢa 

etmiĢlerdir. Bağdat, kurucularının hayal ettikleri gibi değiĢik medeniyetlerin bir 

araya kolaylıkla geldiği bir mekan olmanın ötesinde, onların hayallerini de 

aĢan bir geliĢmeye, dünya sahnesine eĢine az rastlanır farklı bir medeniyetin 

ortaya çıkmasına ev sahipliği yapmıĢtır.  
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 Yeni yönetim gereksinimlerinin azdırdığı ne dil, ne din, ne ülke, ne de 

medeniyet farklılığını önemsemeyen bilgi açlığı Bağdat'a kitapların, bilim 

insanlarının hücum etmesine yol açmıĢtır. Bu bilgiye hücumda, bitmez 

tükenmez bir iĢtaha ile beslenen bu akında,  halifesinden, vezirine; 

zengininden, alimine herkesin gayretlerinin tek bir hedefi vardı: Ġnsanlığın 

ortak malı olarak kabul edilen “Yitik hikmet”in bir an önce toplanması. 

Tercümelerin yapıldığı dönem iĢte bu dönemdi. Bilgilerin esas olarak tercüme 

edilip, derlendiği ve düzenlendiği bu dönemin eserlerinde miras alınan 

medeniyetlerin bilgi birikimleri ciddi bir süzgece tabi kılınmadan, hepsi 

doğrudur kabilinden bir toptancı anlayıĢ ile bir araya getirilmekteydi.  

 Öte yandan zaman geçtikçe elde edilen bilimsel ganimetin 

ayıklanması gerekliliği doğmuĢtur. Ġbni Sina‟nın “Kitabu'l-Kanun fi't-Tıb” isimli 

kitabı sonrası dönem denk gelen, olgunlaĢma dönemi olarak 

adlandırılabilecek MS 1000 yılından sonraki dönemde, eldeki bilgi 

materyalinin sıkı bir elemeden geçirilerek, karmaĢık bir bilgi yığınından ibaret 

hale gelmiĢ olan bu materyalin pratikle imtihanı ön plana çıkmıĢtır (Joosse ve 

Pormann, 2010, s.29). Huneyn bin Ġshak'tan Ġbni Sina'ya kadar olan 

eserlerde, kitaplarda verilen bilgilerin pratik kullanımlarına ve onların pratik 

sonuçlarına dair herhangi bir kaygı bulunmamaktadır. Ali bin Ġsa ve 

sonrasındaki eserlerde, eseri yazan bilim adamının kendi tecrübeleri yoluyla 

verilen bilgilerin bir ayıklamaya tabi tutulduğu ve kendi tecrübelerini 

aktardıklarını; hatta kendi tecrübeleri ile edindikleri bilgilere kendilerine intikal 

etmiĢ bilgilerden daha fazla önem verdikleri, bu eserler incelendiğinde insanı 

hayrete düĢürecek kadar açık ifadeler ile dillendirdikleri dikkati çekmiĢtir. 

Ancak yine de, tüm farklılaĢmalar belli bir iyi niyet ölçüsü içerisinde kalarak, 

eski ile açık bir hesaplaĢmaya dönüĢmemekte, bu farklılaĢmaların 

iĢaretlerinin verilmesi ile yetinilmektedir. Bu farklılaĢmanın bir kırılma 

noktasına kadar ilerlememesinin nedenlerini ise, yukarıda ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır.  

 Diğer bir potansiyel çatıĢma nedeni ise bölgeler arası gerek coğrafi 

Ģartların, farklı yönetim anlayıĢlarının ve gerekse de farklı kültürel çevrelerin 

etkisi ile ortaya çıkabilecek farklılaĢmalardır. Özellikle Endülüs ile diğer Ġslam 
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coğrafyaları arasında bu farklılaĢma daha barizdir (Wasserstein, 1992, 

s.175). Müslümanlar Endülüs'e yerleĢtiklerinde tıp sahasında ciddi bir 

birikime sahip değillerdi. Endülüs‟e ilk gelen Müslüman hekimler Sabit bin 

Kura‟nın talebeleri olan aslen Harranlı olan Ahmet ve Ömer isimli iki kardeĢtir 

(Özdemir, 1997, s.67). Bu iki kardeĢten sonra Abbasi imparatorluğunun doğu 

toprakları olan Bağdat, ġam ve Kahire'den birçok hekim Endülüs'e göç etmiĢ 

ve sanatlarını burada ifa etmeye baĢlamıĢlardır (Ricordel, 2008, s.189). 

Zaman içerisinde Endülüs de tıp fevkalade bir ilerleme göstermiĢ ve Ebu‟l-

Kasım ez-Zehravi, Ebu Mervan bin Zuhr (Abdel-Halim, 2005, s.1333; 

Haddad, 2004, s.665; Arvide Cambra, 1993, s.295), ibni RüĢd (Puig, 1992, 

s.241) ve ibni Baytar (Haddad, 1998, s.231) gibi çok büyük bilim insanları 

yetiĢmiĢtir. 

 Endülüs'ün iki özelliği buradaki hem felsefe ve hem de bilim 

anlayıĢının Ġslam dünyasının doğu kesiminden farklı olmasına neden 

olmuĢtur. Ġlk olarak Endülüs'e tercüme eserler ile kazanılan bilimsel bilgilerin 

ulaĢması zaman almıĢtır. Endülüs‟te tıp eğitiminde yeterli kurumların ve 

hocaların olmaması, tıp konusunda öğrenim yapmak isteyen kiĢilerin Bağdat, 

Kahire, ġam ve Harran gibi bilim merkezlerine eğitim için gitmelerine neden 

olmuĢtur. Eğitim gören bu kiĢiler ise dönüĢlerinde beraberlerinde tıpla ilgili 

kitapları getirmiĢlerdir. Dioscorides‟in kitabını Endülüs‟e ilk getiren kiĢinin 

Abbas bin Firnas olduğu ve bu kitabın geliĢ tarihinin 890 yılları civarında 

olduğu söylenmektedir (Glick, 2005, s.310) Tercümelerin artık tam ve daha 

hatasız yapıldıkları, toplanan bilgilerin belli bir düzene ve tertibe tabi tutularak 

daha rafine ve doğruya yakın bir Ģekle kavuĢturuldukları bir dönemde bilgi 

materyali daha derli toplu ve doğru olarak intikal edebilmiĢtir (Garcia-

Ballester, 1987. s.202). 

 Ġkinci olarak ise Endülüs'ün bir sınır devleti olması ve devletin halkının 

yerli Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve çevre Avrupa ülkelerinden 

gelen göçmenlerden oluĢması nedeniyle karmaĢık bir entelektüel çevreye 

sahip olması ve bilimsel hoĢgörü ve serbestliğin doğunun diğer ülkelerine 

nispeten çok daha geniĢ olmasıdır. Bu iki özellik nedeniyle Endülüs bilimsel 

geliĢmenin çok rahat ve sınırlamalardan uzak bir Ģekilde geliĢip 
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serpilebileceği bir ortamı sağlamaktaydı. Bu nedenle özellikle akli ilimlere 

verilen önemin giderek artması, ibni RüĢd'ün eserlerinde izlenen katı 

rasyonalizmin genel kabul görmesi (Bayraktar, 1988, s.114; Tbakhi, 2008, 

s.147) skolastik anlayıĢın aĢılmasına imkanlar hazırlamaktaydı. Nitekim 

Gafiki'nin eserlerinde katı bir skolastik anlayıĢın ötesine geçilmeye 

baĢlandığının ön iĢaretleri, rasyonel düĢüncenin yazılan her satırdaki izleri 

kolaylıkla izlenmektedir. Giderek artan bir Ģekilde Doğudan miras alınan 

skolastik düĢüncenin reddi ve rasyonel bir düĢüncenin giderek daha da kabul 

edilir olması Endülüs ile Doğu arasındaki temel çatıĢmanın altında yatan 

esas etkendi.  

 Endülüs‟te tıbbî bilgide yaĢanan geliĢme Hıristiyan Batının 

etkilenmesine de yol açarak Avrupa Rönesansının baĢlamasına katkıda 

bulunmuĢtur (Faria, 1992b, s.124; Faria, 1992a, s.120). Ġbn RüĢd'ün, modern 

manada anlaĢılan bilimsel yöntemin baĢlangıç noktası kabul edilen Roger 

Bacon üzerine ciddi tesirleri olmuĢtur. Benzer bir Ģekilde Ebu‟l-Kasım ez-

Zehravi'den etkilenmiĢ olan Batı Avrupa tıbbî geleneğinde bilhassa önemli bir 

yeri olan Guy de Chauliac'ın etkisi ile Ġslam bilim insanlarınca tarif edilen 

cerrahi yöntemler yüzyıllar boyunca uygulanmıĢtır (Hamarneh, 1968, s.450).  

 Arapça kitaplar yoluyla Yunan biliminin Avrupa‟ya geçiĢinde önemli 

diğer bir merkez Sicilya‟dır (Campbell, 1926, s.119). Salerno tıp okulu‟nda 

belli bir dönem görev alıp daha sonra da Monte Cassino manastırında 

ömrünün son yirmi yılını Arapça bilim kitaplarını Latinceye çevirmeye adayan 

Constantinus Africanus, Batıdaki Arapçadan Latinceye çeviri yapan 

çevirmenlerin ilkidir (Campbell, 1926, s.122). Ġlk defa Constantinus Africanus 

tarafından ve daha sonra da Stephenus Antiochus tarafından Latinceye 

çevrilen ve uzun yıllar Batı bilim insanları üzerinde etkisini sürdüren, Ali bin 

Abbas el-Mecusi‟nin Kitabu‟l-Meliki isimli eseri Sicilya üzerinden Arap 

biliminin Batıya geçiĢini gösteren güzel bir örnektir (Acıduman ve ark, 2010, 

s.1466-1474).  

Sicilya‟nın Endülüs gibi kozmopolit ve çok kültürlü sosyal yapısı, 

Arapçadan Latinceye bilim kitaplarını çeviren değiĢik dinlere mensup birçok 

bilim insanın yetiĢmesini, Avrupa‟nın değiĢik yerlerinden bilimle ilgilenen 



153 
 

birçok kiĢinin eğitim amaçlı olarak buraya gelmesini ve eğitim görmesini 

kolaylaĢtırmıĢtır. Bunun bir sonucu olarak Sicilya, Arap biliminin Avrupa‟ya 

geçiĢinde önemli bir kavĢak olmuĢtur. 

  Ġslam medeniyetinde çok farklı bir aĢamaya gelmiĢ olan bilimsel 

ilerleme ve geliĢmelerin, yansıma ve etkileri ile Batı Avrupa'da bilimin 

skolastik bir çerçeveden çıkması için bir ivmelenmenin baĢlangıç noktasını 

oluĢturmasına rağmen, Ġbn Nefis (Angeletti, 1995, s.70; Masic ve diğerleri, 

2008, s.244) ve ibn Heysem (Tbakhi, 2007, s.464; Masoud, 2006, s.120) gibi 

mevcut paradigmayı aĢan zirve isimlerin yetiĢmesinin bile önüne geçemediği, 

bugün pek de iyi anlaĢılamamıĢ nedenlerden ötürü, gerekli epistomolojik 

kopuĢu sağlayamadan sönüp gitmesi, Ġslam tıbbının dört hümor anlayıĢı 

çerçevesinde hapsolmasına neden olmuĢtur. 

 

6.3. AraĢtırmanın sınırlılıkları ve eksik yönleri 

 Ġnsani her eylem gibi, bu çalıĢma da birçok eksiklikler barındırıyor. 

Lakin bu eksikliklerin pek çoğu, hayatın her vechesinde karĢılaĢtığımız kimi 

imkansızlık ve kısıtlılıkların bir ürünü. Metinsel analizi yapılan kitaplar 

üzerinden yürütülmeye çalıĢılan bir araĢtırma da 11 metinden sadece 2 

tanesinin Arapça yazılı nüshasına ulaĢılabilmesi karĢılaĢtırma yapma 

açısından önemli bir kısıtlamadır. Bu durum kısmen orijinal eserlere 

ulaĢılmakta yaĢanan güçlüklerden kaynaklanıyor. Bu eserlerin Ġngilizce, 

Almanca, Fransızca veya diğer Avrupa dillerinde yapılmıĢ olan çevirilerine 

ancak uzun ve zahmetli çabalardan sonra ulaĢılabilir olması da ek bir güçlük 

kaynağıdır. Tercüme eserlerin, çeviri yapan kiĢiler ne kadar ehil ve düĢünceli 

kiĢiler de olsalar hatadan kurtulmuĢ olamayacağı düĢünülmektedir. O 

nedenle, gelecekte yapılacak çalıĢmalarda bu eserlerin asli dillerindeki 

orijinal nüshaların kullanılması daha hassas sonuçlar verebilecektir. 

 Çeviri metinlerin daha sonraki metinlerle olan bağlarını inceleme 

çabalarının, netice de, çeviri metinlerin çevrilen metinlerle olan bağlarını 

inceleyen araĢtırmalar yapılmadıkça, belli bir anlam düzeyini aĢması 

beklenmemelidir. Bu tez çalıĢmasında ise bu problematik daha yalın bir 

Ģekilde kendini hissettirmektedir. Yunancadan yapılan çeviriler ile yeni bir 
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medeniyet inĢa edilirken, bu çevirilerin ne kadar yetkin kiĢilerce yapıldıkları 

ve bu çevirilerin asıl metinler ile aralarındaki benzerlik düzeylerinin ne 

olduğunu bilinmemektedir. Huneyn bin Ġshak gibi zamanında çok fazla itibar 

edilen tercümanların gerçek yetkinlikleri bilimsel ölçütler ile sınanmamıĢ, 

tercüme eserler ile orijinal metinlerin karĢılıklı okumaları halen yapılmamıĢtır. 

Gelecekte Arapça ve Yunanca metinlerin karĢılaĢtırmalı değerlendirmelerini 

yapacak çalıĢmalar, o dönemdeki tıbbî bilginin ne kadarının eski devirlerden 

miras alındığını ve ne kadarının da orijinal katkılar ile geliĢtirildiğini daha net 

ortaya çıkartacaktır.  

 Bu çalıĢma kapsamında incelenen metinlerin, farklı yazarlar tarafından 

ve farklı çağlarda yazılmıĢ olmalarına rağmen, ortak bir yanları vardır. Bu 

metinlerin hepsi tıbbî bilgiyi baĢkalarına, ister bunlar öğrenciler olsun isterse 

diğer meslektaĢları olsun, diğer insanlara öğretmek amacıyla yazılmıĢlardır. 

Bu türden metinlerin, yazıldıkları amaçla uyumlu olarak, genel kabul görmüĢ 

bilgiyi içermeleri ve çok daha marjinal fikirlerden, ana düĢünce pratiklerine 

muhalif görüĢlerden uzak olmaları beklenmektedir. Clarke (Clarke, 1968, 

s.28) bu farkı Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 

 “Her bir tarihi dönemde bilgi iki ana katmandan oluşur. İlk katmanda 

hemen herkes tarafından kabul gören ve daha çok da öğrencilere eğitim 

vermek amacıyla hazırlanan ders kitaplarında bulunan bilgi bulunur. Bu 

bilgiye ana bilgi dağarcığı denilebilir. Öte yandan ikinci katmanda bulunan 

bilgi ise, henüz ana bilgi dağarcığına eklenmemiş yeni bilgilerden oluşur.”   

 Ġncelenen dönem boyunca tıbbî bilgide bir değiĢimin olup olmadığı 

sorusunu temel soru olarak konu alan böyle bir araĢtırmada, sadece ders 

kitabı niteliğindeki metinlerin ele alınıp incelenmesi ciddi bir uyarı niteliğinde 

olmalıdır. Öte yandan, daha marjinal fikirleri ve daha yeniliğe açık 

düĢünceleri içeren metinlerin var olup olmadıklarını ve eğer var iseler 

günümüze ulaĢıp ulaĢamadıklarını bilinmemektedir. Elimizde mevcut olan 

materyal sadece ders kitabı niteliğindeki metinlerden oluĢmaktadır. O 

nedenle tıbbî bilginin belli kalıplar içerisinde yüzyıllarca kapalı kalmasının 

nedenlerini anlamaya çalıĢırken, varılacak yargılar daha dikkatli bir süreçten 

geçirilmeli ve alternatif sonuçların olabileceği de gözden uzak tutmamalıdır.  



155 
 

 Bu tez çalıĢmasının kapsamı daraltılmıĢtır. Genel bilgi birikimi ve 

bilimsel bilgi miktarı açısından bakıldığında tıbbî bilgiler bu toplam bilgi 

miktarı içerisinde ancak kısıtlı bir hacmi oluĢturmakta ve yine göz hastalıkları 

hakkındaki bilgiler de genel tıbbî bilgi içerisinde çok kısıtlı bir alanı 

içermektedir. Bu çalıĢmada daha mikro düzeye inilerek göz hastalıkları 

içerisinde kapak hastalıkları gibi çok spesifik bir alan çalıĢılmıĢtır. Bu kadar 

özelleĢmiĢ bir çalıĢmanın sonunda varılan bazı sonuçları yorumlarken birkaç 

nedenden dolayı dikkatli davranmak gerekmektedir. Ġlk olarak varılan 

sonuçlar sadece incelenen bilgi materyali ile ilgili olduğundan dolayı, bu 

sonuçları tüm bilgi alanlarını kapsayacak Ģekilde aynen ekstrapole etmek 

mümkün değildir. Ancak, bu sonuçlar ile diğer bilgi alanlarında da benzer 

değiĢimlerin olabileceği ihtimali daha kuvvetli hale gelmektedir. Ġkinci olarak 

her bilgi alanının değiĢim süreci bilgi materyalinin özelliklerine ve çalıĢılan 

sahanın sınırlılıklarına göre kendine has özellikler göstermektedir. Bu 

nedenle tüm bilim alanlarında diğer bilim alanları ile eĢ zamanlı bir geliĢim ve 

değiĢim izlenmemektedir. O halde, göz kapağı hastalıkları alanında izlenen 

değiĢimlerin incelenmesi sonucunda elde edilen değiĢimin doğasına yönelik 

veriler, aynı tempoda ilerlemeyen diğer bilgi alanları ile korale edilemez. Son 

olarak, özelleĢmiĢ bilgi alanlarının bazen erkenden tüketilmesi, bu alanlarda 

belli bir dönemden sonra bir değiĢimin olmadığı zamanların diğer bilimsel 

etkinliklerde heyecan verici ilerlemelerin izlendiği dönemlerle çakıĢmasına yol 

açabilir. 

 Klasik dönem boyunca tüm yazarların, gerek Yunan gerek Romalı ve 

gerekse de Ġskenderiyeli olsun, kendilerinden önce tıbbî metin yazarı olan 

bütün bilginler ve onların kitaplarından haberdar oldukları düĢünülmektedir. 

Hatta bugüne kadar eserleri ulaĢmamıĢ olan, hatta hatta bugün elde bulunan 

nüshalarda isimleri dahi geçmeyen, onlar hakkında bir tek atfın dahi olmadığı 

yüzlerce bilim adamından ve onların eserlerinden haberdar oldukları 

düĢünülmektedir. Ġncelenen eserlerde kimilerince bugünün bilim anlayıĢının 

vazgeçilmez özelliği olan, bir bilgi kimden alınmıĢ ise o yazarın ve eserinin 

atıflar ile bildirilmesi kuralının bir öncülü olarak gördükleri kendisinden önce 

gelmiĢ yazarların kitaplarına atıfta bulunmak alıĢkanlığı hiç de düĢünüldüğü 



156 
 

gibi böyle bir bilimsel bir anlayıĢın baĢlangıç noktası değildi. Haleflerin 

kitaplarına yapılan atıflar, daha çok, kendisinden önce gelen halefleri sadece 

bir kaynak olarak değil, belki de bir model, bazen de aĢılması gereken bir 

rakip, ama daha çok da yüzyıllar aĢan bir zaman dilimine ve Arapça ile 

Yunanca gibi iki farklı lisana rağmen haleflerini birer meslektaĢ olarak 

görmekten kaynaklanıyordu.  

 Bir konuda anlaĢmazlık veya belirsizlik varsa, o vakit, bir otorite olarak 

öncekilerden yapılan atıflar, onların bu konudaki görüĢlerini belirtmek, 

tartıĢmada son noktanın yazarın istediği yönde konulmasına, kendi 

görüĢünün haklılandırılmasına yardım etmektedir. Aralarında binlerce mil 

mesafe olan farklı coğrafyalarda da yaĢayan, yüzyıllar hatta bin yıllar süren 

bir süreçte yaĢayıp eserler veren tüm bu bilginler, aynı kadim geleneği 

yaĢatan, bu gelenek içerisinde geçmiĢten geleceğe intikal edecek olan 

bilgisel mirasın bir parçası olduklarının bilincinde olan bilgisel bir cemaatin 

birer parçası olduklarının Ģuurundaydılar. Huneyn bin Ġshak, Ebu Bekir er-

Razi ve diğerleri eserlerini bitiremeseler dahi gelecek kuĢaklar, çoğu zaman 

oğullar, torunlar; yeğenler veya diğer uzak akrabalar; kimi zaman ise yüz yıl 

sonra gelecek baĢka biri o eseri ele alıp tashih etmiĢ, yeniden düzenlemiĢ ve 

ikmal etmiĢtir. Bir eserin nüshasının yazılması sırasında bile o eseri el yazısı 

ile tekrar yazan kiĢinin araya kendi görüĢlerini yazması, zaman zaman bazı 

bölümleri çıkarması veya yeniden düzenlemesi, günümüz anlayıĢı ile 

kavranması zor olsa da, kısmen yazara bir ihanet gibi görünüyor olsa da,  

pek de az rastlanmayan ve hiç de tuhaf algılanmayan bir davranıĢtır. 

Neticede o yazıları yazan insanlar farklı farklı kimseler olsalar da, aynı 

hikmetin, aynı geleneğin ortak malını kullanıyor ve aynı geleneğe katkıda 

bulunuyorlardı. Bu nedenle ilimin belli bir epistemik cemaatin ortak malı 

olarak kabul edilmesi anlayıĢı, nasıl ki bilgiye bu epistemik cemaat 

dıĢındakilerin ulaĢmasına engel olmak için aĢılması zor engeller, setler inĢa 

ediyorsa; tam tersine ortak hikmetin özgürce, ama belli bir Ģuur ve yöntem 

dahilinde, kullanılmasına da hak tanıyor, belki de teĢvik ediyordu diye 

düĢünülmektedir.   



157 
 

 Klasik dönem tıbbî metinlerin yazarlarının, hekimlerin, filozofların 

sarsılmaz otorite olarak kabul edilmiĢ Aristo, Hipokrat ve Galen gibi büyük 

isimlerin etrafında çevrelenmiĢ ve bugünden geriye doğru bakılınca 

anlaĢılamayacak kadar birbirine kenetlenmiĢ bir bütün oldukları, sınırları ve 

metodolojisi zaman içerisinde oluĢmuĢ, belirgin hatları olan bir “ekole” 

mensup oldukları gözlenmektedir. Bu ekollerde bilgi bir sonraki kuĢaklara 

metinlerin elle kopyalanarak çoğaltılması yöntemi ile ulaĢtırılıyordu. Fakat 

günümüzden geriye yüzyıllar hatta bin yıllar geriye gitmemizi gerektiren bu 

uzun zaman dilimi içerisinde elle çoğaltılan tüm metinlerin onca kargaĢa, 

savaĢ, yıkım, tabii afet ve insanların hor kimi zaman ise önyargılı 

davranıĢlarından kurtularak bize hiçbir kayba uğramadan ulaĢmıĢ olması 

mümkün değildir. Birçok metinin bu süreçte günümüze bir tek iz bile 

bırakmadan ulaĢamaması, kiminin sadece belli bölümlerinin ulaĢması, bu 

birbirine sıkıca irtibatlanmıĢ olan bilgisel toplulukların aralarındaki entelektüel 

bağların bizlerce görülemez olmasına neden olarak kalmamakta ayrıca, 

ancak tahmini fikir yürütmeler vasıtası ile bu bağların anlaĢılması problemi ile 

bizi baĢ baĢa bırakmaktadır.  

 Neden bazı eserlerin bir iz bırakmadan kayboldukları ve neden bazı 

eserlerin günümüze ulaĢabildikleri sorularının cevabını verirken, bir eserin 

taĢıdığı önem ve ona verilen değerin bu eserin bugüne kadar ulaĢmasında 

önemli olduğunu kabul etmek, pek de göz ardı edilebilecek bir nokta değildir.  

Eserler arasında Ali bin Ġsa'nın Tezkiretü'l-Kahhalin adlı eserinin onlarca 

nüshası günümüze kadar ulaĢabilmiĢ iken, Ġbni Sina'nın “Kitabu'l-Kanun fi't-

Tıb” isimli eserinin yine aynı Ģekilde sayısız nüshası değiĢik kütüphanelerde 

mevcut iken, bazı eserlerin sadece bir elin parmakları sayısı kadar 

nüshasının olması, bazı eserlerin ise ancak kısmi parçalarının bulunabilmesi, 

bazı eserlerin ise tamamen kayıp olmuĢ olması, yazma eserlerin kazanmıĢ 

oldukları yazınsal baĢarılarının, onların günümüze ulaĢmasında etkili olduğu 

fikrini desteklemektedir.  
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7. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Bu araĢtırmada Abbasi Devleti‟nin kuruluĢ yıllarında baĢlayan tercüme 

hareketi sırasında, diğer dillerden Arapçaya yapılan tercümeler ile yazılan 

tıbbî eserlerin, daha sonraki dönemlerde yazılmıĢ olan tıbbî eserler 

üzerindeki etkileri, göz kapağı hastalıkları gibi dar bir bilgi alanında 

araĢtırılmıĢtır. Bilimsel düĢünce üzerinde belirleyici etkisi olan, bilimsel 

kavramların ve bilimsel dilin, erken tercüme dönemindeki çevirmenler ve 

onların yazdıkları eserler ile oluĢturulduğu görülmüĢtür. Sağlık, hastalık ve 

sağlığın yeniden kazanılması süreçlerinin anlaĢılmasında, temel teori olarak 

yüzyıllar boyunca egemenliğini devam ettirecek olan dört hümor teorisi, yine 

aynı dönemde Ġslam tıbbına kazandırılmıĢtır. Bilimsel bilgide, yeni 

hastalıkların tanımlanması ve hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç 

tedavileri söz konusu olduğunda,  erken dönem tercüme eserler ile 

karĢılaĢtırıldığında, sonraki dönemlerde yazılmıĢ olan eserlerde, geçen 

zaman ile büyük bir farklılaĢma, zenginleĢme ve olgunlaĢma izlenmiĢtir. 

Pratik konulardaki bu büyük değiĢime rağmen, erken tercüme döneminde 

oluĢturulmuĢ olan tıbbî düĢünüĢ ve kavramlaĢtırma çerçevesi, etkinliğini 

yüzyıllarca devam ettirmiĢtir. Bir dilden baĢka bir dile yapılan tercümeler, 

özellikle düĢünüĢ ve kavrayıĢın yeni kalıplara döküldüğü dönemlerde 

yapıldıklarında, sadece bilgi içeriğini zenginleĢtirici ve pratik uygulamaları 

kolaylaĢtırıcı etkinlikler değillerdir. Tercüme edilen yeni fikir ve kavramların, 

daha derin anlam katmanlarında hareket ederek, egemenliğini yüzyıllarca 

devam ettirecek “yeni” paradigmaları oluĢturmaları olasıdır.  
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Ek 1: Ġncelenen eserlerde adı geçen göz kapağı hastalıklarının Arapça, 

Türkçe ve Ġngilizce isimlerinin tablosu 
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Ek 2: Ġncelenen eserlerdeki ilaç hazırlama tariflerinde kullanılan 

bitkilerin Türkçe ve Latince karĢılıkları* 
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Sinir otu Plantago lanceolata

Sümbül Hyacinthus orientalis

Süpürge otu Calluna vulgaris

Tarçın  Cinnamomum verum

Tarçın yaprağı Cinnamomum verum

TavĢanak Cistus ladanifer

Teke dikeni Lycium acutifolia

Turbit kökü Lpomea turpethum

Yaban hardalı Sisymbrium officinale

Yaban yasemini Celastrus orbiculatus

YapıĢkan otu Anacyclus pyrenthrum

Zambak Lilium candidum  

 

*  Bitki adlarının Türkçe ve Latince karıĢılıklarının bulunmasında aĢağıdaki 

eserlerden faydalanılmıĢtır. 
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Tarih Yüksek Kurumu , Türk Dil Kurumu Yayınları.  

3. Tuncer H. (1974). Yabani bitkiler sözlüğü. Ankara: Tarım Bakanlığı 
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