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SUMMARY: Acıduman A. (Department of medical History and Ethics, Ankara
University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). Shabʿān Shifāʾī of Ayaş and
his famous work Tadbīr al-Mawlūd-I: reason for writing of the book and the
prologue. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2019; 62: 31-48.
The aim of this article series is to evaluate Tadbīr al-Mawlūd, which was accepted
as one of the earliest and privileged books written on the pregnant and the
children by Şaban Şifai of Ayaş in the Ottoman Empire at the beginning of
the 18th century in portions and to present its transliteration of contemporary
Turkish alphabet to readers and bring it in the literature of Turkish history
of medicine. A microfilm of one of the autograph copies of Tadbīr al-Mawlūd,
nr. Mf 1994 A 3887, which is available in the Ankara National Library and
was copied from Istanbul Suleymaniye Manuscript Library, Mihrişah Sultan
Collection, nr. 344 was studied. Sections of the praying God and the reason
for writing the book and the prologue of Tadbīr al-Mawlūd were considered
in the article and transliterations of these portions were added to the article.
Eight chapters and the epilogue of Tadbīr al-Mawlūd will be studied in the next
articles, respectively. First, related sections will be presented and then their
transliterations will be attached to the articles. Since some chapters of Tadbīr
al-Mawlūd are long, these ones will be discussed in portions in themselves.
Key words: Shaʿbān Shifāʾī, Tadbīr al-Mawlūd, Pregnancy, Newborn, Disease of
children, History of medicine.
ÖZET: Bu yazı serisinin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyılın
başında Ayaşlı Şa‘bân Şifâ’î tarafından kaleme alınan ve gebeler ve çocuklar
üzerine yazılmış ayrıcalıklı ve ilk eserlerden birisi olarak kabul edilen Tedbîrü’lMevlûd’un bölümler halinde değerlendirilerek, eserin Türkçe çevriyazısının
okuyucuya sunulması ve Türk tıp tarihi literatürüne kazandırılmasıdır. Tedbīru’lMevlūd’un Şa‘bân Şifâ’î’nin kendi el yazısı ile yazdığı nüshalarından birisi olan
İstanbul, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Koleksiyonu,
no. 344’de bulunan nüshasının Ankara Milli Kütüphane, Mikrofilm Arşivi
1994 A 3887’de bulunan kopyası üzerinde çalışılmıştır. Yazının ilk bölümünde
Tedbîrü’l-Mevlûd’un münâcât, yazılma sebebi ve önsöz bölümleri ele alınmış
ve ilgili bölümlerin çevriyazıları yazıya eklenmiştir. Sonraki yazılarda da
sırasıyla eserin sekiz bölümü ile sonsözü ele alınacak, ilgili bölümlerin içeriği
tanıtıldıktan sonra, bunların çağdaş Türkçeye çevriyazıları metne eklenecektir.
Tedbîrü’l-Mevlûd’un bazı bölümlerinin uzun olması nedeniyle bu bölümlerin
kendi içlerinde kısımlar halinde sunulması da söz konusu olabilecektir.
Anahtar kelimeler: Şa‘bân Şifâî, Tedbîrü’l-Mevlûd, Gebelik, Yenidoğan, Çocuk
Hastalıkları, Tıp Tarihi.

Antik dönemlerden bu yana yazılan tıbbi
eserlerin bazılarında çocuk sağlığı ve hastalıkları
üzerine bölümlerin yer aldığı görülürken, bu
konuda yazılmış olan ilk müstakil eserin Orta
Çağ’da İslam coğrafyasında ünlü hekim ve

filozof Ebû Bekr Muhammed b. Zekeriyyâ erRâzî’ye (865-925) ait olduğu bildirilmektedir.1,2
Râzî’nin Risâle fî Tedbîri’l-Etfâl adlı bu eserinin
Arapça ya da Farsça bir nüshası halen elimizde
bulunmasa da,2 risalenin Latince çevirisinin,
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yine Râzî’nin önemli eserlerinden biri olan
Kitâbu’l-Mansûrî fî’t-Tıbb’ın Latince çevirisi
Liber ad Almansorem ile birlikte basıldığı 1
bilinmektedir. Radbill’in1 makalesinde Râzî’nin
bu eserde hastalıkları, baştan ayağa, 23 başlık
altında ele aldığı ve tedavi önerilerini bildirdiği
görülmektedir.
İslam coğrafyasında çocuk sağlığı ve hastalıkları
konusunda X. yüzyılda Râzî’nin bu öncül eserini
üç önemli eserin daha izlediği görülmektedir.
Bunlardan birisinin müellifi, tam adı Ebû Ca‘fer
Ahmed b. İbrâhîm b. Ebî Hâlid el Cezzâr elKayrevânî olan İbnü’l-Cezzâr (ö. 369/[979])
Kayrevan’da doğmuş, ilk tıp eğitimini babası
İbrâhîm b. Ebû Hâlid ile amcası Ebû Bekir’den
aldıktan sonra, İshak b. Süleymân el-İsrâîlî ve
Ziyâd b. Halfûn’un öğrencisi olmuştur. Çok
sayıda eser veren İbnü’l-Cezzâr’ın önemli
eserlerinden birisi Kitâbu Siyâseti’s-Sıbyân ve
Tedbîrihim adlı çocuğun doğumu, bakımı,
hastalıkları ve tedavileri hakkındaki kitabıdır.3
Ammar’ın4 bildirdiğine göre üç kısımdan oluşan
eserde 22 bölüm bulunmaktadır. İlk kısım altı
bölüm olup, gebe kadının sağlığı ve fetüsle
olan ilişkisi, yenidoğanın bakımı, beslenmesi,
sütannenin durumu, sütün niteliği, bebeğin
oturması, yürümesi gibi durumları içermektedir.
İkinci kısım 14 bölümdür ve baştan ayağa
değin çeşitli çocuk hastalıkları, tedavileri, çeşitli
ilaçlar, endikasyonları, dozları ve hazırlama
biçimleri ele alınmıştır. Eğitimle ilgili olan
üçüncü kısım ise iki bölüm içermektedir.4
Bu konuda yazan bir başka müellif ise ‘Arîb
ibn Sa‘d/Sa‘îd el-Kâtib el-Kurtubî (ö. 369/[97980])’dir. Beni’t-Türkî diye tanınan bir aileden
olan el-Kurtubî, Endülüs Emevîlerinden III.
Abdurrahman (s. 912-961) ve II. Hakem (961976)’in sarayında yetişmiştir. III. Abdurrahman
döneminde Osuna valiliği, II. Hakem döneminde
hilafet kâtipliği yapan ve “hâzinu’s-silâh”
unvanını alan el-Kurtubî, edip, şair, tarihçi ve
hekimdir.5 En önemli eserlerinden birisi Kitâbu
Halki’l-Cenîn ve Tedbîri’l-Habalâ ve’l-Mevlûdîn adlı
eseridir. Ağırakça’nın2 bildirdiğine göre kitap
15 bölümden oluşmakta, sırasıyla insanın
yaratılışı, cinsel organlar, bunların hastalıkları
ve tedavileri, ceninin oluşumu, gebelik süresi,
çocuğun kaçıncı aylarda doğduğu, gebeliğin
korunması, düşüğün sebepleri, önlenmesi,
tedavisi, kolay doğumun nasıl olacağı, lohusanın
tedbiri, anne sütünün niteliği, emzirme usulleri,
çocukların büyüme safhaları, çocuğun çeşitli
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yaş aralıklarında karşılaşabileceği hastalıklar ve
tedavileri, doğduğu andan dişlerin çıkacağı ana
kadar alınacak tedbirler, dişlerin çıkmasından,
emekleme, yürüme, konuşma safhaları, sütten
kesilme, bebeklik çağından çıkış, büyüme
dönemleri, buluğ çağına girmeleri, bu
dönemlerde alınacak tedbirler ve ortaya çıkacak
hastalıklarda tedavi usulleri ele alınmaktadır.
Onuncu yüzyılda gebeler ve çocuklar üzerine
yazılmış diğer bir eserin yazarı Ebû’l-Abbâs
Ahmed b. Muhammed b. Yahyâ el-Beledî’dir.
Ahmed Ebî’l-As‘as’dan eğitim almıştır. Mısır’da
Fatimî veziri Ya‘kûb b. Kils’in (ö. 380/990)
hizmetinde ünlenen ve eserini ona ithaf eden
Beledî, 4./[10]. yüzyılın son çeyreğinde vefat
etmiştir.6 Beledî’nin Kitâbu Tedbîri’l-Habâlâ ve’lEtfâl ve’s-Sıbyān adlı eseri üç makale üzerine
düzenlenmiştir. Eserin ilk makalesi gebeler
ve çocukların tedbiri, onlarda ortaya çıkan
belirtilerin ve hastalıkların tedavisi başlığını
taşımakta ve 57 bölümden oluşmaktadır.
Eserin çocukların terbiyesi, tedbiri ve sağlığının
korunması üzerine olan ikinci makalesi
48 bölümden oluşurken; çocukların akut
hastalıkları ve ağrıları ile onların tedavileri
üzerine olan üçüncü makalesi ise 61 bölümden
meydana gelmiştir.7
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yazılmış
olan tıbbi eserlerin bazılarında bu konuya
ilişkin bölümler yer alırken, XVI. yüzyılda
yazılan Ravzatü’n-Nisâ bu konudaki ilk müstakil
eserlerden birisi olmuş, 8 XVIII. yüzyılın
başında Tabip Şa‘bân Şifâ’î tarafından kaleme
alınan Tedbîrü’l-Mevlûd ise bu konuda yazılmış
ayrıcalıklı ve ilk eserlerden birisi olarak kabul
edilmiştir.9-11
Şa‘bân Şifâ’î
Şeyhî Mehmed Efendi’nin12 Vekâyi‘ü’l-Fudalâ
[Ek-1], Sâlim Efendi’nin13 Tezkiretü’ş-Şu‘ârâ,a
ve Mehmed Sirâceddîn’in14 Mucmi‘u-i Şu‘arâ ve
Tezkire’-i Üdebâ [Ek-2], Bursalı Mehmed Tahir
Bey ’in15 Osmanlı Müellifleri,b Bağdatlı İsmail
Paşa’nın16 Îzâhü’l-Meknûn fî’z-Zeyli ‘alâ Keşfi’zZunûn ʿan Esâmîi’l-Kütübi ve’l-Fünûn [Ek-3] ve
yine Bağdatlı İsmail Paşa’nın17 Hediyyetü’l-‘Ârifîn,
Esmâ’ü’l-Mü’ellifîn ve Âsarü’l-Musannifîn [Ek-4]
Sâlim Efendi’nin Tezkiretü’ş-Şu‘ârâ’sında yer alan Şa‘bân Şifâ’î ile ilgili bölümün
çağdaş Türkçe çevriyazısı için bkz. “Adnan İnce. Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim
Efendi, Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
2005, s. 428-429”13 ve “Muhittin Eliaçık. Şaban Efendi’nin Şifâ’iyye risalesinde
inci üzerine açıklamalar. The Journal of Academic Social Science Studies 2012;
5 (6): 189-203” künyeli makalenin 1 no’lu dipnotu (s.191-192).18
b Bursalı Mehmed Tahir Bey’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde yer alan “Şaban
Şifai Efendi” başlıklı bölümün çağdaş Türkçe çevirisi için bkz. Bursalı Mehmed
Tahir Bey. Osmanlı Müellifleri, 3. Cild, Hazırlayan: İsmail Özen. İstanbul: Meral
Yayınevi, 1975, s. 232.19
a
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adlı eserlerinde yazılı olan bölümlerden hakkındaki
bilgilere ulaşabildiğimiz Şa‘bân Şifâ’î Ankara’nın
Ayaş kasabasında doğmuştur.12,14,15 Bağdatlı İsmail
Paşa17 Şifâ’î’nin künyesini şöyle bildirmektedir:
“Şa‘bân bin Ahmed, el-Ayaşî, er-Rûmî, el-Kâdî,
et-Tabîb, el-Hanefî, eş-Şehîr bi-Şifâ’î.” Şeyhî
Mehmed Efendi13 Şa‘bân Şifâ’î’nin babasının adını
Ahmed olarak bildirmekte, Mehmed Sirâceddîn14
de Şa‘bân Şifâ’î’nin ismini Ahmed Şa‘bân olarak
haber vermektedir. İstanbul’a gelerek tıp ilmini
öğrenen Şa‘bân Şifâ’î, Darü’s-Sa‘âde Ağası Yûsuf
Ağa’ya intisap ederek, onun himmetiyle saray
tabipleri zümresine katılmıştır.12,14 1095/[1682]
yılında Kadıasker Minkârîzâde ‘Abdullah Efendi’den
mülazım ve kırk akçe medreseden mazul olmuş,
1099 Cemâziyelevvel/[Mart/Nisan 1688]’inde12,13
Debbâğ-zâde Mehmed Efendi’den ibtidâ-i hâric elli
ile13 Tabip Seyyid Abdullah Efendi yerine12 Sâdise-i
Sarây-ı Galata Medresesi’ne;12-14 1103 Ramazan
[Mayıs/Haziran 1692]’ında12,13 Zülfekâr Paşa-zâde
Mehmed Efendi yerine 12 dâhil ile Şeyhülislâm
Hüseyin Efendic Medresesi’ne;12,13 1104 Rebiyülâhir
[Aralık/Ocak 1692/1693]’inde yerinde hareket-i
dâhil itibar olunduktan sonra,12,13 1109 Rebiyülâhir
[Ekim/Kasım 1697]’inde12,13 Şeyhülislâm es-Seyyid
Feyzullah Efendi’den hûşe-çîn-i sofra-i ihsanları
olarak mûsile-i sahn ile 13 Hermazrûb Yûsuf
Efendi yerine 12 Etmekçioğlu Medresesi’ne; 12-14
1112d Cemâziyelevvel [Ekim/Kasım 1700]’inde
Mektûbî Osman Efendi yerine12 Koca Mustafa Paşa
Medresesi’ne;12,14 1114 Muharrem [Mayıs/Haziran
1702]’inde12,13 Müvezzi‘ Abdülbâkî Efendi yerine12
sahn-ı s̠ emân’dan e birine; 12-14 1115 Rebiyülâhir
[Ağustos/Eylül 1703]’inde12,13 ibtidâ-i altmışlı ile13
selef-i salifi Osman Efendi yerine12 Sinân Paşa
Sultânî Medresesi’ne tayin olmuş;12,13 aynı yılın
Cemâziyelâhir [Ekim/Kasım 1703]’inde12,13 selef-i
salifi Yûsuf Efendi yerine12 Diyâr-ı Bekr Kadısı
olmuştur. 12-14 Şa‘bân Şifâ’î 1116 Rebiyülevvel
[Temmuz/Ağustos 1704]’inde azledilerek, yerine
Meflûc ‘Ömer Efendi verilmiş;13 azilden sonra yolda
gelirken Ankara’ya ulaştığında mizacı bozulmuş,
1116 yılının Zilkade [Şubat/Mart 1705]’sinde vefat
etmiştir.12,13
B u r s a l ı M e h m e d Ta h i r B e y 1 5 , 1 9 O s m a n l ı
Müellifleri’nde Şa‘bân Şifâ‘î’nin Diyarıbekr
kadılığında bulunduğu sırada Mehmed Rıza
Mehmed Sirâceddîn “Müftî Hüseyin Efendi” olarak bildirmektedir.14
Sâlim Efendi “1113” olarak bildirmektedir.13
e “İstanbul’da Sahn-ı Seman ve Mûsıla-i Sahn yani Tetimme medreseleri
yapıldıktan sonra Osmanlı hudutları içindeki medreseler de yeni bir teşlilâta
tâbi tutuldu; bu suretle medreseler aşağıdan yukarıya Hâşiye-i tecrid, Miftah,
Kırklı, Hâriç, Dâhil ve Sahn-ı Seman olarak beş sınıfa ayrıldı.” Ayrıntılı bilgi
için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı. Ankara:
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
1988.20
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Amidî’nin ondan tıp tahsil ettiğini ve üstadı ile
İstanbul’a gelirken, Şa‘bân Şifâ‘î’nin Ankara’da
ölmesi nedeniyle Mehmed Rıza Amidî’nin İstanbul’a
yalnız başına gelerek, Süleymaniye Medresesi’nde tıp
ilmindeki noksanlığını tamamladığını bildirmektedir.
Vekâyi‘ü’l-Fudalâ’nın 12 iki farklı yerinde Tabîb
Şa‘bân Efendi’nin Diyarıbekr kadılığından önce
Sinân Paşa Sultânî Medresesi yerine İsmihân
Sultan Medresesi’nde müderris olarak bulunduğu
kaydedilmektedir. Bunlardan birinde Tabîb Şa‘bân
Efendi’nin 1115 yılı Cemâziyelâhir gurresinde
Fethiye’de bulunan İsmihân Sultan Medresesi’nde
müderris iken Diyarıbekr kadısı olup, sonra
azlolunduğu bildirilirken, diğerinde ise Şeyhülislam
Sâbık Mehemmed Efendi’nin birader-zâdesi
Mustafa Efendi’nin 1115 yılı Cemâziyelâhir’inin
on dokuzuncu günü Tabîb Şa‘bân Efendi yerine
Fethiye’de bulunan İsmihân Sultân Medresesi’ne
şayan görüldüğü kaydı yer almaktadır [Ek-5].
Tabip Şa‘bân Efendi olarak tanındığı bildirilen
Şa‘bân Şifâ’î’nin,13 hoş sohbet, yumuşak yaradılışlı,
dost sohbetine düşkün, tıp fenninde hünerli, gerekli
bilimlerde ezberi çok, gönlü aydınlık yaşlı bir kişi
olarak tarif edildiği görülmektedir.12-14
Şiire ve tarihe de intisabı olan Şa‘bân Şifâ’î’nin15,19
Şifâ’î mahlasıyla şiirler yazdığı da bilinmektedir.12,13
Kâhya ve Erdemir11 Şa‘bân Şifâ‘î’nin Süleymaniye
Yazma Eser Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, No. 444’de
kayıtlı bir şiir kitabı olduğunu haber vermektedirler.
Türk tıp tarihi literatürüne bakıldığında Şa‘bân
Şifâ‘î ve eseri Tedbîru’l-Mevlûd hakkında yazan
ilk kişilerden birisisinin Ali Canip Yöntem olduğu
görülmektedir. Yöntem,21,22 1928 yılında kaleme
aldığı “Şâ‘ir ve Tabîb Şifâ‘î Şa‘bân Efendi” başlıklı
yazısında hem Tezkiretü’ş-Şu‘ârâ ve Vekâyi‘ü’lFudalâ gibi eserlerden, hem de Tedbîrü’lMevlûd’un kendisinden yararlanarak okuyucuya
yazar Şa‘bân Şifâ‘î ve eseri Tedbîrü’l-Mevlûd
hakkında oldukça ayrıntılı bilgi vermiştir. Bunlar
arasında Şa‘bân Şifâ‘î’nin II. Viyana Seferi’nden
sonra aralıksız olarak süren seferlerde ordu
hekimbaşılığı görevinde bulunduğu da yer
almaktadır.21,22
Adnan Adıvar 23 da Osmanlı Türklerinde İlim
adlı eserinin “XVIII. yüzyıl ve matbaa” adlı
bölümünde “Bu devirde birkaç hekim bize
dikkate değer bir iki eser bırakmışlardır”
dedikten sonra, “Süleymaniye Tıp medresesi
müderrisliğinde de bulunan Ayaşlı Şa‘bân
Şifâ‘î’nin doğum ve yeni doğan çocukların
tedavi ve beslenmesine dair” Tedbîrü’l-Mevlûd
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adlı eserinin içeriğinden ve bölümlerinden
bahseden bir paragrafa yer vermiştir.
Osman Şevki Uludağ 24 da Beşbuçuk Asırlık
Türk Tabâbeti Tarihi adlı eserinde Şaban Şifâî
hakkında kısa bir bilgi vermiş, onun Şifâîyye ve
Tedbîr-i Mevlûd adlı eserlerinden de bahsetmiştir.
Yalnız 1116/[1704] yılında İstanbul’a giderken
Ankara’da öldüğünü bildirirken Şa‘bân Şifâ‘î’nin
Diyarbakır yerine Bağdat’tan geldiği şeklinde
hatalı bir bilgiyi de okuyuculara sunmuş, 24
bu hata da bazı kaynaklarda tekrarlanmıştır.25
A. Süheyl Ünver26 “Hekim Şaban Şifai ve Ömer
Hayyam’ın fikirleri” başlıklı yazısında Şa‘bân
Şifâ‘î’nin Ömer Hayyam’ın fikirleri üzerine
Farsça olarak yaptığı bazı açıklamalardan yola
çıkarak, Şa‘bân Şifâ‘î’nin Arapçanın yanısıra
Farsçayı da iyi bildiğini bildirmektedir. Ünver27
yine “Süleymaniye Külliyesinde Darüşşifa, Tıp
Medresesi ve Darülakakire dair” başlıklı bir
başka yazısında ise Ayaşlı hekim Şa‘bân Şifâ‘î’nin
Süleymaniye Darüttıbbı’nda muallimlik yapmış
olduğunu ve yine şakirdler, danişmendler ve
mülazımlar listesini verdiğini bildirmekte ve
buna ait belgeleri de sunmaktadır. Ünver28
“Hekim Şaban Şifai ve laudanum terkibi”
başlıklı yazısında da Ayaşlı Şa‘bân Şifâ‘î’nin
İsmâil Cürcânî’nin Zahîre-i Harezmşâhî adlı
eserinde yer alan ve uyku için kullanılan bir
terkibin, Avrupalıların övündükleri laudanum
terkibinden daha üstün olduğu yönünde bir
kaydının bulunduğunu bildirmektedir.
Şehsuvaroğlu ve arkadaşları29 Türk Tıp Tarihi
adlı kitaplarında Şa‘bân Şifâ‘î’nin tıp hocasının
Hayatizade Büyük Mustafa Feyzi Efendi
olduğunu ileri sürerek, Darüssaade Ağası Yusuf
Ağa’ya intisabından sonra, Sultan IV. Mehmed
zamanında 1671’de hassa (saray) hekimi
olduğunu, ordu hekimbaşılığı ve Süleymaniye
darüşşifası başhekimliği gibi önemli makamlara
yükseldiği bilgisini vermektedirler. Yine aynı
yazarlar Sultan II. Mustafa’nın tahta geçmesi
ve Giritli Nuh Efendi’nin hekimbaşı olmasıyla,
Şa‘bân Şifâ‘î’nin gözden düşerek, Diyarbakır
kadılığı ile İstanbul’dan uzaklaştırıldığını ve bu
görevden azledildikten sonra öğrencilerinden
Diyarbakırlı Rıza Efendi (Mehmed Rıza Amedi)
ile birlikte İstanbul’a dönerken, Ankara’da
hastalandığını, doğduğu kasabada (Ayaş) sekiz
ay yattıktan sonra 1705 yılında vefat ettiğini
bildirmektedirler.29
Şa‘bân Şifâ’î’nin Şifâ’iyye fî’t-Tıbb,12,13,15,17 Tedbîr-i
Mevlûd12,13,15,17 gibi eserleri ile ve Kısâs-ı Enbiyâ
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Tercümesi 12,13,15,17 ve Fezâil-i Âl-i Osmân fî
Terceme-i Kalâ’idi’l-‘İkyân15,17 gibi çeviri eserleri
bulunmaktadır.
Şifâ’yye fî’t-Tıbb: Panzehirler hakkında15,18,24,25
ve 1111/[1699] yılında yazılmış bir eser olup,
bir mukaddime, üç fasıl ve bir hâtimeden
oluşmaktadır.18 Mukaddimesi panzehirin tanımı
ve türleri, birinci faslı madeni panzehirler,
ikinci faslı hayvansal panzehirler, üçüncü
faslı panzehire bağlı taşlar ve hâtimesi ise
bazı garip özellikleri olan taşlar üzerine olan
bu eser, düşmanlarından zarar gören Şa‘bân
Şifâ’î’nin, Sultan II. Mustafa’nın yüksek
gölgesine sığındığında Silahdâr İbrâhîm Ağa
ile tanıştığı sırada geçen panzehir bahsi sonrası
hazırlanmıştır.18 Eliaçık’ın18 çalışması Şa‘bân
Şifâ’î’nin bu eserini yazarken yararlandığı
kaynakların ve yazarlarının ayrıntılı bir listesini
de sunmaktadır.
Fezâil-i Âl-i Osmân fî Terceme-i Kalâ’id’il-‘İkyân:
Mer‘î b. Yûsuf el-Kermî tarafından yazılan
Kalâ‘idu’l-‘İkyân fî Fezâ’ili Âli ‘Osmân adlı eserin
Türkçe çevirisi olup, 16,17 29 Şevval 1115/6
Mart 1704 tarihinde tamamlanarak Sultan III.
Ahmed’e sunulmuştur.30
Kısâs-ı Enbiyâ Tercümesi: Şa‘bân Şifâ’î bu
eserinde yazdıklarını ayet ve hadislerle
destekleyerek peygamberlerin hayatları
hakkında bilgi vermiştir.11 Sultan IV. Mehmed’e
sunulmuştur.30
Yazının konusunu oluşturan Tedbîrü’l-Mevlûd’un
bölümler halinde değerlendirilerek, Türkçe
çevriyazısının okuyucuya sunulması ve Türk
tıp tarihi literatürüne kazandırılması bu yazı
serisinin amacını oluşturmaktadır.
Materyal ve Metot
Tedbîrü’l-Mevlûd’un eserin müellifi Şa‘bân
Şifâ’î’nin kendi el yazısı ile yazdığı nüshalarından
birisi olan İstanbul, Süleymaniye Yazma Eser
Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Koleksiyonu,
No. 344’de bulunan nüshasının Ankara
Milli Kütüphane, Mikrofilm Arşivi 1994 A
3887’de bulunan kopyası31 üzerinde (Şekil 1)
çalışılmıştır.
Bölümler halinde bir seri olarak sunulması
planlanan Tedbîrü’l-Mevlûd’un, ilgili bölümünün
içeriği tanıtılarak, bu bölümün çağdaş Türkçeye
çevriyazılarının metne eklenmesi yoluna
gidilmiştir. Çevriyazı hazırlanırken okuma
kolaylığı sağlamak için noktalama işaretleri
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bazı bölümlerinin uzun olması nedeniyle bu
bölümlerin kendi içlerinde kısımlar halinde
sunulması da söz konusu olabilecektir.
Tedbîrü’l-Mevlûd

Şekil 1. Tedbîrü’l-Mevlûd’un İstanbul, Süleymaniye Yazma
Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Koleksiyonu, No. 344’de
bulunan nüshasının Ankara Milli Kütüphane, Mikrofilm
Arşivi 1994 A 3887’de bulunan kopyası.31

kullanılmış; satır numaraları her satırın başına
yazılmış, varak numaraları ise her sayfanın
sonuna [...] içinde yerleştirilmiştir. Şa‘bân
Şifâ’î’nin konuyla ilgili olarak yaptığı bazı
açıklamaları eserin derkenarında yazma yoluna
gittiği, ya da bir başka deyişle bir çeşit dipnot
uygulaması yaptığı görüldüğünden, eserin
derkenar bölümünde yer alan bu açıklamalar
da metnin çevriyazısı yapılırken, ilgili yerlerde
dipnot olarak yerleştirilmiştir. Bu dipnotlarda
da her satırın başına satır numarası verilmiştir.
Çeviren tarafından yerleştirilen dipnotların ise
yanına ise “Çevirenin Notu” anlamında (ÇN)
kısaltması konulmuştur.
Bu yazı serisinin ilk bölümünde Tedbîrü’lMevlûd’un başlangıcı, yazılma sebebi ve önsözü
ele alınmıştır. Sonraki yazılarda da sırasıyla
eserin sekiz bölümü ile sonsözü ele alınarak
seri sonlandırılacaktır. Tedbîrü’l-Mevlûd’un

İlk sayfanın derkenarında, münâcât bölümünü
Kur’ân’ın bazı ayetleri ile Peygamber’in bazı
hadislerinden yaptığı alıntılarla oluşturduğunu
bildiren Şa‘bân Şifâ’î’nin, yararlandığı ayetler
arasında İhlâs Suresi’nin 3. ve 4. ayetleri
ile Enbiyâ Suresi’nin 89., Bakara Suresi’nin
286. ve Mu’minûn Suresi’nin 118. ayetlerinin
bulunduğu 32 fark edilmektedir (Şekil 2).
Münâcât bölümünden sonra tıp ilmi hakkında
açıklamalarına başlayan ve hadislerin yanı sıra
filozofların deyişlerinden de yararlanarak tıp
ilminin öneminden bahseden Şa‘bân Şifâ’î,
“mekânlar ve ülkelerden her birinde insan
toplulukları şüphesiz adil bir sultana, maharetli
bir tabibe, akar bir suya ve insana gerekli olan
şeylerin bulunduğu, alındığı ve satıldığı bir
çarşıya muhtaçtır” hadisine vurgu yaparak,
Şerh-i Külliyât-ı Kânûn’da bu hadise uyan şehrin
Tebriz olduğunu bildiren Allâme-i Şîrâzî’nin,
eğer İstanbul’u, Edirne’yi ve Bursa’yı görmüş
olsaydı, olasılıkla her birini, en çok da İstanbul
gibi hükümdarların hasreti olan ulu şehri,
Tebriz’e tercih edeceğini iddia etmektedir.
Çünkü, hadise uygun olarak, devrin padişahı
Sultan [II.] Mustafa Han’ın [s. 1695-1703]
zulme rıza göstermediğini, İstanbul’a dışarıdan
kemerler geldiğini, çarşılardan ve çoğunlukla
saraylarda akan sulardan başka, Kağıthane
suyunun dünyaca övüldüğünü, İstanbul’un
her semtinde çok sayıda çarşı ve maharetli
tabiplerin bulunduğunu bildirmektedir.
Sebeb-i te’lîf-i kitâb / Kitabın yazılma nedeni
Kitabın yazılma nedenini açıkladığı bölümde,
tıbbın başlangıcı konusunda ihtilaf olduğunu
bildiren Şa‘bân Şifâ’î, bu konuda Galenus’un
Kitâb-ı Eymân-ı Ebûkrât yorumuna ve ‘Uyûnu’lEnbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ33 adlı esere başvurarak
açıklamalar yapmakta; Hippokrates’in bütün
tabiplerin kabulünce tıbbın babası olduğunu
bildirirken, İslam tabipleri arasında özellikle Ebû
‘Alî b. Sînâ’ya dikkat çekmekte ve onun Kânûn
adlı eserini övmektedir. Öte yandan vücutları ve
ruhları zayıf olan çocukların herkesten fazla tıp
ilmine gereksinim duymalarına karşın, yazılan
eserlerde onların bilinmesi gereken durumlarının
kısaca bildirildiği ve onların tedbirleri hakkında
büyüklerin müstakil eserlerinin bulunmadığını,

36  Ahmet Acıduman

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi • Ocak - Haziran 2019

Şekil 2. Tedbîrü’l-Mevlûd’un İstanbul, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Koleksiyonu, No. 344
nüshasının Ankara Milli Kütüphane, Mikrofilm Arşivi 1994 A 3887 kopyasının 1b-2a no’lu sayfaları.31

bulunsa bile halen tanınmadığını ve unutulup
gittiğini bildirmektedir. Bu nedenle İbn-i Sînâ
ve diğer büyüklerin dağınık olarak yazdığı
tedbirleri toplayıp, düzenleyerek, çocukların
durumları hakkında herkese yararlı olabilsin
diye Türk dilinde bir mecmua yazmaya karar
vermiş ve girişimde bulunmuş olmasına karşın,
[II.] Viyana seferi sonrası düzenlenen seferlerde
ordu tabipliği yaptığı için, bu girişiminin
kesintiye uğradığını bildirmektedir.
Ama Sakız Adası fatihi Hüseyin Paşa’nın
sadrazamlığa gelmesinden sonra barış
imzalandığını ve Reisülküttap Râmî Mehmed
Efendi’nin de din ve devlet işlerinin
yürütülmesine tayin edildiğini bildiren Şa‘bân
Şifâ’î, adı geçen kişileri övmekte, ebcet hesabıyla
sadrazamın ismi “Ḥuseyn”in “Ṣulḥ”a uygun
olarak 128 olduğunu, yine yapılan anlaşmanın
tarihinin “Niẓāmü’l-Mülk”e uygun olarak
1112/[1700-1] olduğu bilgisini okuyucusuyla
paylaşmaktadır. Şa‘bân Şifâ’î’nin “eğer Şeyh İbn

Sînâ bu zamanda yaşamış olsaydı, adı geçen
kişinin divanında din ve devletin ‘kânûn’una
gösterdiği riayeti görseydi, hastalıklar ve yersiz
şüphelerin sebeplerinden “şifâ” ve “necât”
bulurdu” diyerek, İbn Sînâ’nın el-Kânûn fî’t-Tıbb,f
Kitâbu’ş-Şifâg ve en-Necâth adlı eserlerine de bir
gönderme yaptığı görülmektedir.
Hüseyin Paşa’nın lütuf ve mürüvvetine
mazhar olduğu için, bu güzel telifi toplayıp,
birleştirmeye elinden geldiğince giriştiğini
bildiren Şa‘bân Şifâ’î, eserinin mizaçlara ve
vücutlara esenlik sebebi ve sağlığın korunması
için aracı olmasını dilemektedir. Kitabından
yararlananların, yanlış ve noksan olan yerlerinde
kusurlarına bakmayıp, düzeltmelerini; kitaptan
yararlandıklarını gözlediklerinde de hem
yazarını, hem de yazılmasına sebep olan o
uğurlu kişiyi hayır dua ile anmalarını ümit
f El-Kânûn fî’t-Tıbb’ın ilk Türkçe çevirisi XVIII. yüzyılda Tokatlı Mustafa Efendi
tarafından yapılmıştır.34 Kânûn’un Türkçeye ikinci kez çevirisi ise Prof. Dr. Esin
Kâhya tarafından gerçekleştirilmiştir.35-40.
gKitâbu’ş-Şifâ’nın bazı bölümlerinin Türkçe çevirisi yapılmış ve yayımlanmıştır.41-53
h En-Necât’ın yayımlanmış bir Türkçe çevirisi bulunmaktadır.54
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etmektedir.

Kânûn’undan da alıntı yaptığı görülmektedir.

Bir mukaddime, sekiz bâb ve bir hâtimeden
oluşan kitabını, uygunluğu ve amacı nedeniyle
Tedbîrü’l-Mevlûd olarak adlandırdığını bildiren
Şa‘bân Şifâ’î, kitabın bâb ve fasıl başlıklarından
oluşan bir fihristini de vermektedir.

Yazının bundan sonraki bölümünde Tedbîrü’lMevlûd’un başlangıcı, yazılma sebebi ve
önsözünün çevriyazısı sunulmaktadır.

Mukaddime / Önsöz
Tedbîrü’l-Mevlûd’ u n m u k a d d i m e o l a r a k
adlandırılan önsözünde Tanrı’nın çeşitli
hayvanlara ve yaratılmışların en soylusu olan
insana erkeklik ve dişilik ile birbirine eş olmayı
verdiğini, her iki taraftan nesli sürdürecek madde
yaratarak, zamanın sonuna kadar doğmalarını
ve üremelerini sağladığı bildirilmektedir.
Kadınların mizacının erkeklerden daha soğuk
ve daha nemli olduğu, bu nedenle de hayz
kanı adı verilen kan fazlasının gebelik zamanı
rahmin içerisinde toplanarak, cenin hayat
bulduğunda ve gıdaya gereksinim duyduğunda,
saf olan kısmının cenine gıda olduğu; doğum
zamanı yaklaştığında ise o kanın bir miktarının
annenin memelerine yükselerek, süte değiştiği
bilgisi verilmektedir. Doğumdan sonra da gıda
için uygun olanın tamamı memelere yükselerek
tatlı süt olurken, adı geçen faydalara uygun
olmayan kanın ise rahimden akıp gittiği, bu
kana dem-i nifâs yani lohusalık kanı dendiği;
gebeliğin olmadığı zamanlarda, her ay akan kana
ise hayz kanı adı verildiği bilgisi de okuyucuya
sunulmaktadır. Bu bölümde ‘Allâme-i Şîrâzî’nin
Kânûn şerhinden38 de alıntı yapan Şa‘bân Şifâ’î,
kadın cinsinin buluğa erip, hayzları başladıktan
sonra gebeliğe uygun olduklarını, ama hadd-i
iyâsa erişip görümden kesildikten sonra gebe
kalamayacaklarını bildirmektedir.
Bundan sonra kadınların buluğa erme yaşları
üzerine bilgi veren Şifâ’î, nezf-i dem, hayz/
görüm, ihtibâs-ı dem-i hayz/tutkun, hadd-i
iyâs/görümden kalınan yaş gibi terimler de
içinde olmak üzere hayzın başlama ve bitiş
yaşları ile bunların nedenleri üzerine ayrıntılı
açıklamalarda bulunmaktadır. Bu açıklamalar
sırasında Telvîh yorumcusu Lütfullah Tebrîzî
ile Fakih Şükrullah’dan da alıntılar yaptığı
görülmektedir. Erkek mizacında olan kadınlar
olduğu gibi, kadın mizacında da erkekler
olduğunu haber veren Şifâ’î, bu konuda Râzî’nin
me’bûn kişiler üzerine yazdığı bir eserindeni alıntı
yaparken, hünsâ olanların/hermafroditlerin ise
farklı bir durumu oluşturduğunu bildirmekte,
konunun açıklanması sırasında İbn Sînâ’nın
i

Bu risale İngilizce olarak F. Rosenthal tarafından yayınlanmıştır.55

Hāẕa Kitāb-ı Tedbīr-i Mevlūd
1Bi’smi-llahi’r-raḥmani’r-raḥīm
2Yā

vāḥiden lem yetteḫiẕ ṣāḥibeten ve lā velede *
ve yā ṣameden lem yelid ve lem 3yūledj * ve lem
yekun lehu kufuvven aḥadk * lā tezernā ferden ve
ente ḫayr 4u’l-vāris̱ īnel * ve’rzuḳnā bi’l-evlādi’ṣṣāliḥīne’l-muʿammerīne ve mettiʿnā 5bi’s-saʿādeti’ddīniyyeti ve’d-dunyeviyyeti ecmaʿīne * va’ʿfu ʿannā
v’aġfir lenā 6ve’rḥemnām ve ente erḥamu’r-rāḥimīnen
* bi-ḥurmeti men erseltehu bi’l-ḫayr 7i’l-avferi *
ve aʿṭiyytehu maʿa’l-maḳām fażīlete’l-kevs̱ er * ve
caʿalte aʿdāʾ 8el-baġḍāʾi’l-ebteri * fe-yā vācibe’lvucūḍ * ve yā fāyiże’l-cūd * 9ve yā ġāyete kulli
maḳṣūdin * avṣil ileyh selāmenā bi-şerāyifi’ṣ-ṣalavāti
10ve kerāyimi’t-taḥiyyāti * ve ʿalā ālihi ve aṣḥābihi
ve’t-tābiʿīne ecmaʿīn * 11mā dāreti’s-semevāt ʿale’larḍeyni *o Ammā baʿd ʿilm-i ṭıbb eşref-i ʿulūmdan
12 olduġı ʿaḳlen ve naḳlen s̠ ābit olmuşdur; zīrā
ʿulūmuñ şerefi 13mevżūʿınuñ şerefi ve maḥṣūlinüñ
ʿuẓm-ı ḳadarı ile maʿlūm olur. 14ʿİlm-i ṭıbbuñ daḫı
mevżūʿı eşref-i ʿālem-i ekvān olan ebdān-ı insān
olub, 15her ʿaṣr u evān ve her diyār u büldānda
benī ādemüñ ol fenn-i celīle 16eşedd iḥtiyāc ile
muḥtāc olduḳları s̠ ābit ve āşikār olduġı cihetden,
17ʿilm-i ilāhīden ṣoñra ʿilm-i ṭıbb ʿulūmuñ eşref ve
enfaʿı olduġı vāżıḥ ve ʿayān 18oldı. Anuñçün ümem-i
sālife ve lāḥiḳe-i ḳıyāsāt-ı ṣaḥīḥe ve tecārüb-ü
19müstaḳīme ile ṣınāʿat-ı tıbbuñ fażīlet ve celāleti
ve ʿuluvv-ı ratbesi bābında [1b] 1icmāʿ eyleyüb,
şerāyiʿ ve düvel-i müteḫālife ol umūra şehādet
eylediler 2ve daḫı ol fenn-i şerīfi enbiyāʾ-i ʿuẓām,
ʿaleyhimi’ṣ-ṣalavati ve’s-selām, 3istiʿmāl buyurub,
evliyā ve etḳıyā anlara iḳtidā eylediler. Ez-cümle
4 ḥażret-i kelīm rabb-i raḥīm ʿalā nebiyyinā ve
ʿaleyhi’t-taḥiyyeti ve’t-tekrīm 5devā tenāvülinden
aʿrāż ve dārūyı tevekküle teşebbüs̠ ile intiẓār-ı 6defʿ-i
emrāż buyurduḳlarında ṭaraf-ı bārī pīr-yādın celle
naʿmāʾuhu, 7“eturīdu an tebṭule ḥikmetī bi-tevekkilke
ʿaleyye yā Mūsā men evdaʿa’l-menafiʿa fī hāẕih
8i’l-ʿaḳāḳīr”p ḫiṭāb-ı ḥikmet-i niṣābı vārid olduġı
İhlas, 112: 3.32
İhlas, 112: 4.32
l Enbiya, 21: 89’dan.32
m Bakara, 2: 286’dan.32
n Müminun, 23: 118’den.32
o El-iḳtibāsu sūʾi an yuḍamine’l-kelāme şeyʾen mine’l-Ḳurʾāni avi’l-ḥadīs̱ i lā ʿalā
ennehu minhu ve lā beʾse bi-taġyīrin yesīrin fī’l-lafẓi’l-muḳtebesi li’l-vezni av ġayrihi
bi-ḥays̱ u lā yaḫrucu’l-maʿnā el-lāyiḳu bi-celāleti’n-naẓmi’ş-şerīfi avi'l-ḥadīs̱ i ilā mā lā
yelīḳu. İḳtibāṣuñ ʿinde’l-fuḥūl taʿrīf ve tavṣīfi maʿlūm olduḳdan ṣoñra resm-i ḫaṭṭa ʿārif
olan dānā ḳatında bu münācātda vāḳiʿ olan taġyīr-i yesīr medḫūl olmaz.
p “Bana tevekkülünle hikmetimi geçersiz kılmak mı istiyorsun ya Mûsâ, bu
ilaçların içine yararları yerleştiren kimdir?” (ÇN).
j

k
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kütüb-i muʿteberede 9muṣarraḥdur. Keẕālik kibār-ı
aṣḥābdan İbn Ḳuteybe’den, raḍıya-llahu anh,
10isnād-ı ṣaḥīḥ ile mervīdür ki enbiyādan bir nebiyyi
şerīf, ʿaleyhi’ṣ-ṣalavati ve’s-selām, 11ḫāliku’l-ḳuvvā
ve’l-ḳader der-gāh-ı reʾfet penāhına żaʿfından şikāyet
itmekle 12ṭaraf-ı ḳādir lā-yuzālīden “en aṭbuḫa ellaḥme bi’l-lebeni ve kullhumā fe-inne’l-ḳuvvete
13fīhimā” vārid oldı, yaʿnī “lüḥūmdan birinüñ taʿyīni
ile anı süd ile 14ṭabḫ idüb, istiʿmāl ile anlarda ḳuvvet
muḳarrerdür” deyu vaḥy-i ilāhī vārid 15oldı. Rabbü’lʿibād celle şānuhu insāna laḥm ve lebensiz ḳuvvet
virmege 16 ḳādir iken, ol-gūne esbāba taʿlīḳ
buyurulmaḳ esrār-ı rubūbiyyete maḥmūldur 17ve
daḫı faḫr-ı ʿālem ve ol ṭabīb-i envāʿ-i ʿilel ve elem,
ṣallā-llahu ʿaleyhi ve sellem, 18“el-ʿilmu ʿilmāni
ʿilmu’l-ebdāni ve ʿilmu’l-edyān”q buyurub, ʿilm-i
ebdānı ʿilm-i 19edyāna taḳdīm ile edyān ṣıḥḥat-i
ebdānsız ḳāʾim olmadıġına işāret-i 20ʿaliyye ve
aḥādis̠ -i ʿadīde ile müdāvāta tenbīh-i şerīf
buyurmuşlardur 21ve yine kibār-ı aṣḥāb-ı güzīnden
Usāme bin Şureyḫ’den mervīdür, rıḍvana-llahu
22ʿaleyhimi ecmaʿīn, ol ʿalīlān-ı ümmet-i ġamm-ḫvārī
ʿaleyhi’ṣ-ṣalavati ve’s-selām 23“tedāvav iʿbādallahi
fe-innallahe lem yeḍaʿ dāʾen illā vaḍaʿa lehu devāʾen
ġayre dāʾin 24vāḥidin ve huve’l-heremu”r rivāyet-i
uḫrāda “tedāvav fe-innallahe lem 25yeḫluḳ dāʾen
illā ḫalaḳa lehu şifāʾen illā es-sām”s buyurulmuş,
sāmdan murād mevtdür [2a] 1ve“ḳāle ʿaleyhi’s-selām
inne li-külli dāʾin devāʾun fe-iẕā eṣābe devāʾu’d-dāʾi
berīʾe 2bi-ẕni-llahi teʿālā” t ve “ḳāle ʿaleyhi’ṣṣalavāti ve’s-selām “mā nezzele Allahu min dāʾin
3illā ve enzele lehu şifāʾen ʿalimehu men ʿalimehu
ve cehilehu men cehilehu”u ve bunlaruñ 4ems̠ āli
aḫbār-ı laṭīfe kütüb-i aḥādīs̠ -i ṣaḥīḥada muṣarraḥdur.
ʿAle’l-ḫuṣūṣ 5ol raḥmet-i ʿālem ve ʿālemiyānuñ
ʿaleyhi ve ʿalā ālihi ve aṣḥābihi mine’ṣ-ṣalavāti
ezkīhā 6“ed-devāʾu mine’l-ḳader” v buyurdıḳları
fenn-i mübarek-i ṭıbbda şübhesi olan 7aḥmaḳlaruñ
cemīʿ şübühātların defʿ ider ve baʿż selef-i ṣāliḥīn
daḫı 8“el-ʿilmu ʿilmāni ʿilmu’ṭ-ṭabīʿati ve ʿilmu’şşerīʿati”w,x dimişlerdür ve hükemā daḫı “meṭālib
9iki nevʿdür, biri ḫayr ve biri leẕẕetdür, bunlar
bedende ṣıḥḥat olmadıḳça ḥāṣıl 10olmaz” didiler.y
“İlimler ikidir; biri bedenler ilmi, biri dinler ilmidir.” (ÇN).
“Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz, Allah devasını vermediği bir hastalık
bırakmaz, biri dışında, o da yaşlılıktır.” (ÇN).
s “Tedavi olun, çünkü Allah, ölüm dışında, şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık
yaratmamıştır.” (ÇN).
t “Her hastalığın bir ilacı vardır. Hastalık, ilaç hastalığa isabet ederse Allah’ın
izni ile iyileşir.” (ÇN).
u “Allah ne hastalık indirmişse onun için şifa da indirmiştir; onu bilen bilir,
bilmeyen bilmez.” (ÇN)
v “Deva kaderdendir.” (ÇN).
w 1Bu ḫaber-i laṭīfüñ ġonçeʾ-i ṭayyibe-i nübüvvetden, ʿaleyhiṣ-ṣalavati ve’s-selām,
2ṣādır olduġında iḫtilāf olunub baʿż 3rüvāt-ı kelām-ı kibār olmaḳ üzere rivāyet
itmişlerdür. Ammā s̠ iḳāt-ı muḥdis̠ īn ḥadīs̠ -i şerīf olduġına ẕāhiblerdür.
x “İlimler ikidir; biri tabiat ilmi ve biri şeriat ilmi.” (ÇN).
y 1Selāṭīn-i cihād-ı āyīn-i ʿOs̠ māniyān’dan, 2ḥalled Allahu ḫilāfetehum ilā yevmi’d-dīn,
Sulṭān 3ü’l-ġuzāt ve’l-mücahidīn, kāhirü’l-kefereti ve’l-müşrikīn 4Sultān Süleymān
Ḫān, ʿaleyhi'r-raḥme ve’l-ġufrān 5ḫażretlerinüñ işʿār-ı ḥikmet-şiʿārları 6arasında
q
r
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Fī’l-ḥaḳīḳa ebdānda ṣıḥḥat olmadıḳça ʿibādet
bulunmayub, 11saʿādete neyl müşkil olduġından
māʿadā leẕẕet-i bī-beḳāʾ dünyā daḫı bulunmaz.
12ʿAle’l-ḫuṣūṣ aʿazz-ı meṭālibden olan tenāsülde
daḫı tekāsül bulunur, zīrā 13dünyā içün lāzım olan
leẕẕāt ve āḫiret içün ehemm-i mühimmātdan olan
ʿibādāt 14ve ḫayrāt taḥṣīli elbette ṣıḥḥat-i ebdān ve
selāmet-i eẕhān ile olur. Vācib 15ü’l-vücūd’uñ cellet
ḳudretu elṭāf-ı behiyyesinde ṣıḥḥatden ziyāde niʿmet
olmaz. 16Fī’l-vāḳiʿ insān beden ile nefsden mürekkeb
olmaġın, ikisinüñ daḫı kemāli ḥuyūt 17ve ṣıḥḥat ile
müyesser olur ki anlaruñ ḥıfẓına ve maraż ʿārıż
olduḳda izālesine 18ʿilm-i ṭıbb kāfī, belki insāna
ʿāyid olan dünyevī ve uḫrevī menāfiʿnüñ cümlesine
19vafīdür, zīrā fāʾideʾ-i ṣıḥḥatden māʿadā bu ʿilmle
ḥaḳāyıḳ-ı eşyāya maʿrifet ḥāṣıl 20 olur. Evvelā
teşrīḥden ebdān-ı insānda münderice olan ʿacāyib
ṣunʿ-ı 21bārī idrāk olunub, ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat ve izāleʾ-i
maraż cihetiyle nebātāt ve ḥayvānātuñ 22ṭabīʿatlarında
vedīʿa ḳılınan esrāra vuḳūf taḥṣīl olunmaġla ḥakīm-i
muṭlaḳuñ 23 cellet-i ḥikmete ferdāniyyetine ve
vaḥdāniyyet ve kemāl-i ḳudretine taṣdīḳ ḥāṣıl olub,
24saʿādet-i ʿuẓmāya neyl-i küllī bulunur ve ṭabībüñ
kendüye ʿāʾid olan nefʿ-i küllīden 25māʿadā ġayra
daḫı menafiʿ-i celīlesi vāsıl olmaġla, sāʾir nāsdan
efḍaliyyeti [2b] 1s̠ ābit olur; zīrā her bār ʿaṭiyye efḍal
olsa, muʿṭīsi daḫı efḍal olur 2ve ber-emrde aṣl olan
efḍal olduġı ṣūretde, elbette nāʾibi daḫı efḍal 3olur.
Ṣıḥḥatüñ ise niʿmet-i behiyye olduġı muḳarrer ve
anuñ fī’l-ḥaḳīḳa muʿṭīsi 4cenāb-ı rabbi’l-ʿibāddur,
cellet ḥikmetuhu. Eṭıbbāz ol ṣınāʿatdan emr-i ilāhīye
5iḳtidā ile nāʾib-i menāb-ı ḳudret-i ḥaḳḳ olmuşlardur.
Ol cihetden “ḫayr 6u’n-nāsi men yenfaʿu’n-nāse”
aafeḥvāsına maẓharlardur. Kibār-ı eṭıbbāʾ-i selefden
7bāb-ı veṣāyāyı ṭıbbda tavṣiye olunan umūr ile aʿāmil
olmaġla 8muḥtāclardur. Gerçi bir ṭabīb her ne-ḳadar
ḥāzıḳ olsa, efrād-ı nāsdan 9birinüñ tāzeligini ve
cemāl ve kemālini ibḳā idemez ve fī zemāninā ṭūl-i
10ʿömr taʿbīr olunan yüz yigirmi seneye irişdirmege
ḳādir olamaz, 11ḳande ḳaldı-ki mevti menʿ idebile,
zīrā ol emr-i muḥāl ʿuḳalādan 12birinüñ ḫāṭırına
ḫuṭūr itmez. Ammā bir kimse bu fenn-i celīlüñ
kavānīn-i 13celīlesine ʿalā-mā-yenbaġī riʿāyet üzere
ḥareket itdikde, mādām-ki 14ecel-i ṭabīʿīye menāfı
mevti muḳteżī olur, sebeb-i ḫāricīye müṣādefet
15 bulunmaya, bi-emri-llahi teʿālā ecel-i ṭabīʿīsi
muḳteżāsı üzere muʿammer olduġı 16şerʿ-i mübīne
“Olmaya devlet cihānda bir nefes 7ṣıḥḥat gibi” buyurduḳları ḥaḳḳā kelām 8ü’l-mülūk
mülūkü’l-kelām faḥvāsını is̠ bāt 9itmişdür.
z 1Eṭıbbā evṣāf-ı cemīleʾ-i beşerden cūd ve kerem ile daḫı müttefiḳlerdür; zīrā altun ve
aḳça iʿṭā idenlere cevād ıṭlāḳ olunduġı şerʿan ve ʿaḳlen muḥaḳḳaḳ olmaġla, 2bi’l-vāsıṭa
ṣıḥḥati muʿṭī olanlara daḫı ıṭlāḳ evlā ve aḥrā olur. Aḥvāl-i meẕkūreyi Ḳuṭb-ı Şīrāzī,
ʿaleyhi’r-raḥme, Ḳülliyāt-ı Ḳānūn fenn-i sālisinden ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat ve izāleʾ-i 3maraż
beyān olunduġı faṣluñ muḳaddimesinde taḥrīr eylemişlerdür. Tafṣīlini murād idenler ol
maḥalle mürācaʿat eylesünler.
aa “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” (ÇN).
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daḫı muvāfıḳdur. ʿAle’l-ḫuṣūṣ ṣıḥḥat ve selāmet ile
17geçen ʿömür elem ve saḳāmet ile geçen ʿömürden
vücūh ile mufaṣṣal 18olduġı mübeyyendür. Bundan
ṣoñra daḫı maʿlūm ola ki fenn-i ṭıbb 19eşref-i ʿulūm-i
ıżṭırāriyye olan ʿulūm-ı siyāsiyye cümlesinden
20olduġı muʿayyen ve müberhendür ki benī ādemüñ
fī külli zemānin ve mekān 21beḳāsına medārdur.
Ḥattā sulṭānu’l-enbiyā ve şehn-şāhi melekut 22mā
yanṭiḳu ʿani’l-hevā enne huve illā vaḥyun yuvḥī
ʿaleyhi mine’ṣ-ṣalavāti 23ezkāhā ḥażretleri “ṭūbā
li-beledin fīhi sulṭanun ʿādilun ve ṭabībun ḥāẕiḳun
v e 24n e h r u n c ā r i n v e ṣ ū ḳ u n ḳ ā ʾ i m e t u n ” ab
buyurmuşlardur, zīrā emākin ve büldāndan 25her
birinde nāsuñ cemʿiyyeti elbette sulṭān-ı ʿādile ve
ṭabīb-i ḥāzıḳa [3a] 1ve aḳar ṣuya ve levāzım-ı insāne
bulunur ve alınur ve ṣatılur ve çār-sūya 2muḥtaclardur.
ʿAllāmeʾ-i Şīrāzī, ʿaleyhi’r-raḥme, dībāceʾ-i Şerḥ-i
Külliyāt-ı 3Ḳānūn’da bu ḥadīs̠ -i şerīfi īrād eyleyüb,
meşāhīr-i büldān-ı memālik-i Aʿcām’dan 4Tebrīz
şehrinde bu ṣıfatlar kāmil ve mevcūddur. Ol şehre
“Cennetun min 5e’l-cinān”ac dinür deyu Tebrīz’i
vasf eylemişler. Ammā ekrem-i aʿāẓimi 6bilād-ı
Rūm’dan daru’l-ḫilafeti’l-ʿaliyye Ḳosṭanṭiniyye ve
daru’n-naṣr 7ve’l-meymene ile mevṣūfa olan Edirne
ve dārü’l-ḫilafeʾ-i ḳadīmeti 8Burūsa'yı behişt-i āsābı
görseler, yaḥtemil ki her birini Tebrīz’e tercīḥ
9iderlerdi. ʿAle’l-ḫuṣūṣ İstānbūl gibi ḥasretü’l-mülūk
olan sevād-i 10aʿẓam ola. El-ḥamdu-li-llahi teʿālā
zemānımızda şevketlü ve kerametlü pād-şāhımız
11Sulṭān Muṣṭafā Ḫān, ḫalled-Allahu ḫilāfetehu ilā
inḳırāżi’d-deverān, 12ḥażretlerinüñ ber-vechle ẓulme
rıżāyı hümayūnları yoḳdur. Nehr-i cārīmüz 13daḫı
İstānbūl’a ḫāricden kemerler gelüb esvāḳdan ve
eks̠ er serāylarda 14cārī olan ṣulardan māʿadā Kāġadḥāne ṣuyı memdūḥ-ı ʿālemdür. 15Sūḳ-ı ḳāʾime ḫōd
her semtinde tavṣīf ve taʿdāddan müberrā ve ḳuş
16 südinden ġayrīsi bulunur didikleri nükte-i
hüveydādur ve ḫuzzāḳ-ı 17eṭıbbā daḫı mevcūdlardur.
Sebeb-i teʾlīf-i kitāb
Żamīr-i münīr, āyīne-i nażīr-i ʿārifān 18ve ḫāṭır-ı
ḫaṭīr-i ḫurşīd, tenvīr-i kāmil-āne, ḫafī ve pūşīde
degildür ki 19ḫāliḳu’l-ḳuvvā ve’l-ḳader teʿālā şānuhu
ṣınāyiʿ-i ṭıbbı ġarāyiz-iad nevʿ-i beşerde 20maṭbūʿa,
belki ṭabāyiʿ-i sāʾir ḥayvānātda daḫı merkūze
ḳılmışdur. Ancaḳ 21insān ol fenn-i şerīfi ṭabʿen
ve taʿallümen istiʿmāl eyleyüb eṣnāf-ı ḥayvānāt-ı
22ṭabīʿat ve ilhāmāt cihetiyle ʿamele getürürler ve ol
ʿilm-i celīlüñ evvel ḥudūs̠ 23ve keyfiyyet vücūdunda
iḫtilāfāt-ı ʿadīde rivāyet olunub, keẕālik ṣaḥayif-i
ab “İçinde adil bir sultan, hazık bir tabip, akan bir nehir ve kurulu bir pazar olan ülkeye
ne mutlu!” (ÇN).
ac “Cennetlerden bir cennet.” (ÇN).
ad 1Ġarāyiz ġarīzenüñ cemʿīdür. Ġarīze 2ġayn-ı muʿcemeden ṣoñra rāʾ-i mühmele,
baʿdehu 3muʿceme ile ṭabīʿat dimekdür.

24kütüb

ve defātire taḥrīr ve tedvīni ḫuṣūṣunda daḫı
ās̠ ār-ı ʿadīde naḳl olunmuşdur. 25Baʿżīlar “ol ʿilm-i
şerīf ṭaraf-ı bārī pīr-yādın celle erbābına vaḥy ve
ilhām [3b] 1ile vücūd-peẕīr olduġına” ẕāhib olub,
baʿżīlar “tecribe” ve baʿżīlar 2“aṣḥāb-ı ʿuḳūle-i
ṣāfiyyeden ḳıyās ve müṣādefet ile ḥuṣūle geldi”
didiler. 3Bir cemāʿat daḫı “Anı Şīs̠ , ʿaleyhi’s-selām,
iẓhār eyledi. Aña vālid-i ʿālī şānı 4Ādem, ʿaleyhi’sselām’dan mevrūs̠ olmuş-ıdı” didiler. Bu iḫtilāfata
bināʾen 5Cālīnūs’dan menḳūldur ki Kitāb-ı Eymān-ı
Ebuḳrāṭ tefsīrinde “el-baḥs̠ u fīmā 6beyne’l-ḳudemāʾi
ʿan evveli men evcede ṣınāʿate’ṭ-ṭıbbi lem yekun
baḥs̱ en yesīran” 7yaʿnī “ṣınāʿat-i ṭıbbı evvel kim
īcād eyledi deyu ḳudemā beyninde vāḳiʿ olan 8baḥs̠ ,
az baḥs̠ degildür, taṣrīḥi müşkildür” dimiş.ʿUyūnu’lEnbā fī Ṭabaḳāt 9i’l-Eṭibbāae nām teʾlīf-i laṭīfde daḫı
kibār-ı müʾellifīn ṭıbbuñ vücūḍ ve ḥuṣūlinde 10umūr-ı
meẕkūra cümlesinüñ medḫaliyyeti olduġını beyān
itdikleri muṣarraḥdur. 11Ammā ibtidā ḫāmeʾ-i düzebān ile beyāna getürüb, ṣaḥāyif-i kütüb ve defātire
taḥrīr 12ve tedvīn eyleyen s̠ iḳāt-ı eṭıbbā ittifāḳları
üzere ebū’l-eṭıbbā ile mükennā olan 13Ebuḳrāṭ’dur
ki ol üstādu’l-küll ʿibād-ullaha menfaʿat içün ol
fenn-i şerīfi 14ḳaleme getürüb beẕl ve işāʿat eyledi.
Andan-ṣoñra ümem-i müteferriḳadan ol 15fenne
iştiġāl iden erbāb-ı ʿilm ve kemāl kendü lisānlarından
güncāyiş-peẕīr 16ḥavṣalaʾ-i istiʿdādları mertebesi niçe
teʾlīfāt-ı ʿadīde vücūda getürmüşlerdür. 17ʿAle’lḫuṣūṣ eṭıbbāʾ-i İslāmiyye’den Şeyḫü'l-küll ve fünūn-ı
şettāda pīşvāyi 18sübül Ebū ʿAlī bin Sīnā ve daḫı
sāʾir fużalā ol ṣınāyiʿ-i bedīʿiyyenüñ 19ḳavānīn-i
külliye ve cüzʾiyye ve ḳavāʿid-i naẓariyye ve
ʿameliyye ve fevāʾid-i müfredāt 20ve mürekkebāt ve
ʿavāyid-i müdāvāt ve muʿālecāt ve sāʾir levāzımātını
ʿale’ 21t-tafṣīl tebyīn ve işʿār eyleyüb ḥıfẓ-ı ṣıḥḥat
ve izāleʾ-i emrāż ḫuṣūṣlarında 22yed-i ṭūlā iẓhār
eylediklerinden māʿadā, sāʾir ḥayvānāta müteʿalliḳa
olan 23aḥvāli daḫı taḥrīr ve beyān eylemişlerdür,
şakara-llahu saʿyehum. Ez-cümle Ḳānūn-ı 24Şeyḫ-i
reʾīs bir mecmūʿaʾ-i bī-hem-tādır ki s̠ enāsında ṣāḥib-i
kemāl olanlar lāl 25olmuşlardur. Ḥāl bu minvāl üzere
iken yine umūr-ı ṭıbbiyyeden baʿżīsı [4a] 1belki
Külliyāt’dan eks̠ erī herkes istifāde idecek mertebe
muṣarraḥ bulunmayub 2baʿżīsı daḫı bi’l-iḳtiżā fuṣūl-i
müteʿaddide yazılmışdur. Ez-cümle eṭfāl-i 3ʿacībeti’leṭvāruñ ṭıbba rāciʿ olub her vechle bilinmesi lāzım
ae 1ʿUyūnu’l-Enbā’da

fenn-i celīl-i ṭıbb beş vechle ḥuṣūl-peẕīr olduġını taḳrīr ve taṣrīḫ
eylemişdür. Evvelen, ol fennüñ ḳavāʿid-i ʿadīdesinden baʿżīsı 2enbiyāʾ-i ʿuẓāmuñ,
ʿaleyhimi’ṣ-ṣalavāt ve’s-selām iḫbārlarıyla bilinmişdür ki anlar daḫı vaḥy ve ilhām ile
vāḳıf olub ḫalḳa aʿlām eylediler. S̠āniyen, baʿż ḳażāya daḫı 3enbiyāʾ-i ʿuẓāmuñ ġayrīde
rüʾyāyı ṣādıḳa ile ḥuṣūl-peẕīr olmuşdur, Cālīnūs kendü vecaʿını defʿ içün rüʾyāsında
faṣd ile meʾmūr olduġı gibi. S̱ālis̱ en, 4baʿż aḥvāl daḫı müṣādefet ve ittifāḳ ṭarīkiyle
bilinmişdür, Andarōmāḫis’üñ (Andarōmāḫis tiryāḳı īcād iden ṭabībüñ adıdur) yılan
etini tiryāḳ-ı fārūka ilḥāḳ itdügine sebeb olan umūr-ı s̱ elas̱ e gibi. Rābiʿen, baʿż umūr
daḫı 5ḥayvānātdan müşāhede olunan efʿālden aḫẕ olunmuşdur, yereḳān ve vilādet
taşlarınuñ ḫāṣṣāları ve iḥtiḳān ḫuṣūṣı gibi. Ḳısm-ı ḫāmis Rabbü’l-ʿibād’uñ, celle şānuhu,
6maḫlūḳātına ilhām ve hidāyeti ile ḥuṣūl-peẕīr olan aḥvāldür ki ol cihetden insān ve
ḥayvānāt vāṣıl olduḳları menāfʿ-ı ʿadīde eks̱ er min an yaḥṣādur.

40  Ahmet Acıduman
olan aḥvālleri 4mevāżıʿ-ı müteʿaddidede icmālen
beyān olunmuşdur. Ol żaʿīfu’l-ebdān ve’l-ervāḥ
5olan maʿṣūmānuñaf ʿilm-i ṭıbba iḥtiyācları fityān ve
şübbān ve kühūl ve şüyūḫdan 6daḫı ziyāde olduġı
muḳarrer iken, anlaruñ tedbīrleri ḫuṣūṣunda kibāruñ
7müstaḳill teʾlīfleri bulunmadıġı ẓann-ı ġālib budur
ki aḥvālleri bi’n-nisbe 8umūr-ı ḫasīseden olmaġla
tenezzül itmemiş olalar, yāḫūd kibārdan baʿżī
9ās̠ ār bulunduġı ṣūretde daḫı fī zemāninā şöhretşiʿār olmayub külliyāt-ı 10ʿilm-i ṭıbb gibi ol-daḫı
unudulmuş gitmiş ola ve hā-ke-ẕā “yuẕhebi’z-zemānu
ʿale’l-ʿibar 11ve yefnā el-ʿilmu fīhi ve yedrusu’les̱ er.”ag El-ḥāṣıl, eṭfāl ḥuṣūṣında her vechle 12ihtimām
lāzım iken aḥvāl-i perīşānlarınuñ bi-ḥasebi’ṭ-ṭıbb
intiẓāmına bāʿis̠ 13olur müstakillen bir es̠ ere ẓafer
bulunmadıġı eclden nāmıḳu’l-ḥurūf-ı faḳīr 14aḥvāl-i
mezkūreyi fikr itdikce ve eṭfālden baʿżī merżāyı
gördükce 15ḫāṭır-ı feyż-i ma ʾāsırıma lāyıḥ olurdıki anlaruñ ḥaḳḳlarında Şeyḫ-i reʾīsüñ 16ve sāyir
kibār-ı eṭıbbānuñ müteferriḳan yazdıḳları tedbīrātı
feyż-i ʿamīm-i ilahī ile celle 17naʿmāʾuhu cemʿ ve
tertīb eyleyüb lisān-ı Türkīde bir mecmūʿa ʾ-i nāfiʿa
tahrīr 18eyleyem tā ki her-kes aḥvāl-i ʿibret-meʾāl-i
eṭfāle vāḳıf, belki eks̠ er-i nās 19istiḥrāc ve istiʿmāline
ḳādir olub, mes̠ ābe-i ekbādları olan evlādlarınuñ
20bi-tevfīḳi-llahi teʿālā ṣıḥḥat ve ʿāfiyetlerine ve
sāʾir aḥvāllerine muvaffaḳ olmaġla 21nefʿi ʿāmm
olub, rāḥat-fezāyı ḫavāṣṣ ve ʿāmm ola. Egerçi
ol nevʿ 22 şuġla iḳdām ve bu ṭavr-ı mühimme
ihtimām, işbu āzürdeʾ-i ṭaʿn, aʿdāyı 23beden-hādd
ve mecrūḥ-ı muḫālib-i mekāyid-i ḥussād olan
Şifāʾī-i maḥzūn 24i’l-fuʾāduñ ḥavza ʾ-i istidādından
bīrūn ve ḥavṣala ʾ-i iḳtidārından 25efzūndur. Ammā
ʿinayet-i bī-ʿilleti Rabbu’l-ʿibāde, celle şānuhu,
istinād ve iʿtimād [4b] 1ile mübāşeret eyleyüb,
Şeyḫ-i reʾīs’üñ Ḳānūn’unda ve sāʾir ẓafer-yāb
2olduġum kütüb ve resāʾil-i muʿtebereden tedbīr-i
mevlūd ḫuṣūṣunda bir muḫtaṣar-ı 3nāfiʿa imlāsına
saʿy idüb baʿżı mertebe cemʿ ve telfīḳ itmiş-idüm.
4Lakin ʿalāyıḳ-ı rūzgār ve ḥilāf-ı gerdiş-i gerdūn-ı
sitem-kārdan nāşī 5cemʿiyyet-i ḫātır ḫalel-pezīr olub,
ʿale’l-ḫuṣūṣ sefer-i ḫayret es̠ er-i Bec 6vuḳūʿından
ṣoñra mümtedd vāḳiʿ olan seferlerde bu faḳīr daḫı
riyāset-i 7ṭabābet-i orduyı hümāyūn münāsebeti
ile bir ḳac sene müteʿāḳıben 8“es-seferu ḳıṭʿatun
mine’s-saḳar”ah mihnetine mübtelā olduġum eclden
ḳalb-i 9nā-tüvānuñ cemʿiyyeti bi’l-külliye perīşān
olmaġla ʿalā mā huve’l-meʾmūl silk-i 10taḥrīre irtibāṭ
ve intiẓām müyesser olmayub o müsvedde olunan
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11evrāḳ-ı

perīşān verāʾ-i perdeʾ-i hicrānda ḳalmaġla
üzerine ʿanākib-i nisyān 12perdeler çekmişdi. Tā ol
zemān saʿādet aḳtaran ki ʿinayet-i bī-ġāyet-i 13rabbānī
ve eltāf-ı ʿaleyh-i subḥānī mülket-i İslām’uñ nizām
ve intiẓāmına 14taʿalluḳ itmekle ufuḳ-ı feleki’l-burūc
vekālet-i ʿuẓmādan sitāreʾ-i saʿd vezāret-i 15kübrā
ẓuhūr ve maşrıḳ-ı salṭanat-i mülket-i İslām’dan
āḫter-i naḥt ve devlet-i 16ʿālem ārā-i ṭulūʿ idüb
şebb-i deycūr fitneʾ-i aʿdāʾ-i dīn ṣubḥ-ı nuṣret 17ve
fetḥ-i mübīneai mübeddel oldı, yaʿnī ber-düstūr-ı
āsmān-ı rütbet ve ber-āṣaf-ı 18āf-tāb-ı münaḳḳıbet,
vezāret-penāh, saʿādet-i dest-gāh, ġıyās̠ u’d-dünyā
19ve’d-dīn, ġavs̠ u’l-İslām ve’l-müslimīn.
Naẓm
20Huseyn-i

ism ve Ḥasen-i ṭalʿat * ʿAliyyi Murteżā
sīret, çihār-yār-ı ḫaṣlet* Müsteşār-ı Muṣṭafā Ḫānī
21der-gāh-ı felek* ʿunvān-ı dīn ve devletüñ ṣadr-ı
ʿālī-şānı * ve bār-gāh-ı bülend-i eyvānı * 22mülk u
milletüñ müdebbir ve nigeh-bānı * vezīr-i ferişte-i
aḫlāḳ * maḥdūmu’l-vüzerā 23bi’l-irs̠ ve’l-istiḥḳāḳ
Şiʿr
kābiren ʿan kābirin * ke’r-rumḥi
unbūben ʿalā unbūbi

24Varis̠ e’l-vizerāti

silsiletehu fī’ṣ-ṣadāreti’l-ʿuẓmā *
teşrīf-sāz mesnediaj [5a]

25Edāma-llahu

af 1Ḳudemā

kübrā olduḳlarında ḳalʿu ḳamʿ aʿdāʾ-i
dīn ve icrāy-ı aḥkām-ı şerʿ-i 2seyyidi’l-mürselīn
içün refʿ-i rāyāt, ġazā ve cihād ve naṣb-ı sürādiḳāt
3cidd ve ictihād itmekle, ol ḳahramānu’l-vüzerānuñ
ṣavletinden ʿale’l-ḫuṣūṣ 4bundan ākdem Sāḳız
muḥārebesinde ṣādır olan dest-i bürd-i nerīmāneleri
5ẓuhūrından şarḳan ve ġarben ḳalub erbāb-ı küfr ve
fesāda ruʿb ve hirās 6müstevlī olub her bir ol-ki
ṣāḥibleri ṭālib-i ṣulḥ ve ṣalāḥ olmaġla 7ber-muḳteżāyı
ḥimāyet-i mülk ve millet meʾmūllerine ruḥṣat iʿṭā
olunub 8cenāb-ı mükremet-meʿāb, reʾīsu’l-küttāb
Rāmī Meḥemmed Efendi dāʿīlerini 9ol ḫiẕmet-i
müstaḥsineʾ-i dīn ve devlet temşiyeti içün taʿyīn
buyurmuşlar idi. 10Tevfīḳ-i rabbānī refīḳleri olub
ḥasen-i tedbīrleriyle ol ḫiẕmet-i celīle ʿalā 11aḥseni’lvücūh ṣūret-peẕīr olduḳda, fitne ve fesād ve iḫtilāf
ber-ṭaraf 12olmaġla mizāc-ı pür-iʿtilāl-i ʿālemden
emrāż-ı ʿadāvet ve ʿudvān ve ʿilel-i cenk ve cidāl
13pür-ṭuġyān mündefiʿa olub kemāl-i iʿtiḍālle yüz
ṭutduġı eclden ḫalḳ-ı cihān 14ser-ā-ser mesrūr ve
ḫandān oldılar. Bu el-ʿaceb ḥikmetdür ki ol ḫāʾī

bulunmaġla dö 5kilür, bāḳī ḳalub, müs̠ mir olanları ḳalīl olur.
ag “Zaman ibretleri geçer ve ilim onda yok olur, izler onda silinir.” (ÇN).
ah “Cehennemden bir parça olan sefer.” (ÇN).

ai 1Şehr-yār-ı enbiyādan ʿaleyhi mine’ṣ-ṣalavāti ezkāhā 2Ḫudeybiyye’de vāḳiʿ olan ṣulḥı
ʿulemāʾ-i dīn 3fetḥ-i mübīn ʿadd itmişlerdür ki sūreʾ-i Fetḥ-i şerīf 4anı mübeyyindür.
aj “Vezirlik büyükten büyüğe, boğum üstüne boğumlu bir mızrak gibi miras kaldı / Allah
onun soyunu yüce sadrazamlığın şereflendirici mevkiinde devam ettirsin.” (ÇN).

anlaruñ ibtidā ẓuhūrlarını rūzgār-ı ʿāṣıf 2hübūbunda açılmış meyve aġacı
çiçeklerine 3teşbīh iderler ki bi-emri-llahi teʿālā ol şikūfe 4ler-ki eks̱ eri muʿriż-ı zevālde

1vekālet-i
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beyżeʾ-i 15İslām ve ol māyeʾ-i emn ve emān, pürintiẓāmuñ nām-ı saʿīd ve ism-i sāmīleri 16olan lafẓ-ı
mübārek Ḥuseyn ḳaʿideʾ-i ḥisāb-ı ebced üzere ʿaded-i
lafẓ ṣulḥa 17muṭābıḳ yüz yigirmi sekiz bulunduġı
ṣalāḥ-ıʿālem ve rāḥat-ı efrād, eṣnāf-ı ümem, 18naḳş-ı
nigīn, ḫātem-i baḫt ve devletleri olduġına delīldür
ve Niẓāmü’l-Mülk ile 19mevṣūf olmaḳ ol ṣāḥib-i
ṣāʾib tedbīrüñ şān-ı ʿālīlerine elyaḳdur ki 20ol vaṣf-ı
şerīf daḫı ḥisāb-ı mezbūr üzre ʿaḳdine muvaffaḳ
olduḳları 21ṣulḥuñ tārīḫ-i itmamına muvāfıḳ biñ yüz
on iki vāḳiʿ olmuşdur. Ẕāt-ı 22ḫuceste ṣafālarına
ḳahramānu’l-māʾ ve’ṭ-ṭīn dinilmek evlā ve aḥrādur
ki 23muḳaddemā işāret olunduġı üzre vekālet-i
ʿuẓmālarından muḳaddem ḳapudānlıḳları 24ʿāleminde
Sāḳız ḫuṣūṣī muḥārebesinde küffār-ı ḫāk-sār rūy-ı
deryāda āteş-bāzlıḳ 25iderken āb-ı tīġ-i bürrānla
cümlesini söndürüb, eks̠ er melāʿīni dāru’l-bevāra [5b]
1göndermekle ol diyār-ı nāzenīni tekrār muḳarrer-i
ehl-i İslām eyledikleri maʿlūm-ı 2cümleʾ-i enāmdur.
Eger ol gerdūn-ı vezāretüñ māhı āl-i Selcuḳdan
ʿahd-i mülk-i 3şāhīde bulunsalar idi, niẓāmu’l-mülk
ile mevṣūf olan vezīri Niẓām-ı 4Mülk’i bunlardan
taʿallüm idiydi. Büzür-i cemher bunlaruñ zemān-ı
şevket-i iḳtirānlarında 5gelse ḥırāset-i mülk ve
millet ne ṭarīḳle müyesser olduġını idrāk idiydi.
6Ṣāḥib bin ʿAbbād ol şehsuvār-ı meydān-ı fażāʾil
ve ʿirfānı görse, fażīlet 7iddiʿāsından ferāġat idüb
ve ḫātim-i ṭāʾī ol āf-tāb-ı cūd ve nevālüñ ʿaṣrında
8bulunsaydı, saḫā nāmını yād itmeye idi. Şeyḫ İbn
Sīnā zemān-ı behcet 9ve senālarında ḥāżır olub ol
düstūr-ı ʿālī-şānuñ divān-ı übbühet-i bünyānında
10Ḳanūn-ı dīn ve devlete itdikleri riʿāyeti görseydi,
emrāż ve ʿilel-i şükūk 11bī-maḥallden Şifā ve Necāt
bulub, iḳtināṣ-ı envāʿ-i fażāʾil ve iḥtiyār-ı eṣnāf-ı
12 kemālāt idiydi, zīrā ol āṣaf-ı mülk-i simātuñ
kelām-ı rūḥ-baḫşāları 13dem-i ʿĪsā gibi ḥayāt-efzādur
ki bir söz ile hezār-dil-mürdeyi iḥyā iderler 14ve
niçe merżāyı aṣḥāb-ı emel vü recāya bī-zaḥmet
edviyeʾ-i ʿaḳāḳīr-i kelimeʾ-i ṭayyibeʾ-i 15cān-fezāları
bir anda baḫşendeʾ-i ḳānūn-ı şifā olur ve muʿālece ve
müdāvātında 16eṭıbbāyı cihān ve ḥikmet-i endūzān-ı
devrān ve eleh ve ḫayrān ḳaldıḳları merżāyı 17erbāb-ı
recā ednā işāretleriyle ʿilāc ve devā bulurlar.
Naẓm
18Lā

yudriku el-vāṣıfu’l-muṭṭariyyi ḫaṣāyiṣehu

Ve in yeku sābıḳan fī kullimā vaṣafā 19ḥalleda-llahu
devletehu
Ve edāme ʿalā ruʾūsi’l-ʿibādi basṭatahu
Ve lā zālet aʿlāmu’l-feḍāʾil 20ve’l-cihādu menşūreten
bi-beḳāʾihi

Ve mā beriḥe’n-naṣru ve’ẓ-ẓaferu maḳrūneten
maḳrūneyni bi-ārāʾihiak
21El-ḥāṣıl

ol vekīl-i aʿẓam, salṭanat-ı ʿuẓmā ve ol
ṣadr-ı ekrem ve ḫuceste-i ṣıfāt 22ve devlet-pīrā,
cāmiʿ-i saʿādet-i dīn ve dünyā ve ḥāyiz-i envāʿ-i
kemalāt-i ārā olduḳları 23eclden, sāyeʾ-i übbühet
ve devlet ve ẓıll-i ẓalīl-i reʾfet ve merḥametlerinde
ḫalḳ-ıʿālem, 24vāṣıl-ı rāḥat ve şād-mānī olduḳları
ke’ş-şemsi fī vasaṭi’n-nehār ẓāhir ve āşkār,al 25ʿale’lḫuṣūṣ ṭāʾifeʾ-i şerīfeʾ-i ʿulemā ve fırḳa ʾ-i laṭīfeʾ-i
şuʿarā ve sāʾir aṣḥāb-ı maʿārif [6a] 1ve erbāb-ı
leṭāʾifüñ ġunçeʾ-i cenānları nesāyim-i inʿām ve
iḥṣānlarıyla şiküfte 2ve ḫandān ve her birinüñ ḫāṭır-ı
maḥzūn ve dil-i şikeste ve maġbūnları envāʿ-i
3mekārim ve inʿāmlarıyla mebrūr ve şādān olmaġla,
bu ʿabd-ı ḳadīmleri daḫı 4bi’l-vāsıṭa maẓhar-ı luṭf
ve mürüvvetleri olduġum eclden, ḳuvvāyı müdrike-i
5müknet ve iḳtidār taḥṣīl itmekle ʿāleme mebẕūl olan
envāʿ-i mürüvvet 6ve iḥsānlarından ṣıbyān dahı hiṣṣedār olub, bi-fażli-llahi teʿālā efḍal-i 7ʿaṭiyye olan
ṣıḥḥatden behre-yāb olsunlar içün tekrār tetebbuʿı
ḥavzaʾ-i 8ḳudretimden olan kütüb ve resāʾil tefaḥḥuṣ
olunub, ʿavn-i rabbāni ile bi-ḥasebi’l-vusʿ 9ve’ṭ-ṭāḳa
ol teʾlīf-i laṭīfüñ cemʿ ve tarṣīfine ṣarf-ı maḳdūr
eyledüm. ʿİnayet-i 10bī-ʿillet-i der-gāh-ı reʾfet-penāh
rabb-i müteʿālīden celle naʿmāʾuhu tażarruʿ ve
niyāz 11olunur ki eṣnāf-ı ʿibādından her ferde nāfiʿ
bir nüsḥa ʾ-i mecmūʿati’l-menafiʿ ḳılmaġla 12emzice
ve ebdān-ı enāma sebeb-i selāmet ve vesīleʾ-i ḥıfẓ
ve ṣıḥḥat eyleye. “İnnehu 13reʾūfun bi’l-ʿibādi”am
naẓar-ı enverleriyle şeref-yāb olan aṣḥāb-ı fażl ve
ʿirfāndan 14meʾmūldur ki bi-ḥasebi’l-beşeriyye sehv
ve noḳṣān vāḳiʿ olan yerlerde ʿuyūbuna nigerān
15 olmayub, ıṣlāḥına luṭf-ı ʿamīm buyuralar ve
ḳuvvetu’l-aʿyunları olan evlād-ı 16kirāmları aḥvālinde
muḥtāc olduḳları tedbīre bu mecmūʿa ʾ-i nāfiʿa
müṭālaʿasıyla 17muvaffaḳ olub menfaʿati müşāhede
olunduḳda ümīddür ki muḥarririni ve bāʿis̠ -i taḥrīr
18olan ol ẕāt-ı ḫuceste-i ṣafāyı duʿāyı ḫayr ile yād
ideler. Va’llahu’l-müsteʿān 19ve ʿaleyhi’t-tuklān ve
mā tevfīḳī illā billāhi ʿaleyhi tevekkeltu ve huve
rabbu’l-ʿarşi’l-ʿaẓīm.an 20Bu kitāb-ı ṣıḥḥat-ı niṣāb,
bir muḳaddime ve behişt-āsā sekiz bāb ve bir
ḫātimeye 21makṣūr olub bi’l-münāsebeti ve’l-maḳṣūd
Tedbīru’l-Mevlūd ile müsemmā ḳılındı.
22Muḳaddime

Ber-muḳteżāyı ḥikmet bāliġaʾ-i ṣamedānī envāʿ-i
ḥayvānāt, ʿale’l-ḫuṣūṣ 23eşref-i maḫlūḳāt olan insān
ak “Bir şeyi aşırı övüp anlatan onun özelliklerini kavrayamaz / Önceden her şeyini
anlatmış olsa da / Allah onun devletini daim ve baki eylesin / Ve onun gücünü kulları
üzerinde devam ettirsin / Fazilet ve cihadın önde gidenleri o kaldıkça kalsın / Zafer ve
yardım her zaman onun görüşleriyle bir olsun.” (ÇN).
al “Gün ortasındaki güneş gibi.” (ÇN).
am “O kullarına merhametlidir.” (ÇN).
an “Allah kendisinden yardım istenen ve kendisine tevekkül edilendir. Allah’tan başka
yardımcım yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce tahtın sahibidir.” (ÇN).
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ẕükrān ve nisvāna maḳsūm olub erkek 24ile dişinüñ
izdivācları ve māddeʾ-i zirāʿat ḥāṣıl itdikleri evḳāt-ı
25bülūġları ve ṭarafeynüñ mizācları muḳteżāsı olan
baʿżī aḥvālleri beyanındadur [6b].
1Bāb-ı

evvel: Umūr-ı tenāsül beyānında olub altı
faṣlı müştemildür.
Faṣl-ı evvel: 2Cimāʿuñ menfaʿat ve mużırratı ve
vaḳt-i muvāfıḳı beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ anī: 3 Żaʿf-ı bāh yaʿnī noḳṣān-ı cimāʿ
beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ālis̠ : Noḳṣān-ı bāhuñ 4muʿālecesi ve bāha
kuvvet viren baʿż müdāvāt beyānındadur.
Faṣl-ı rābiʿ: 5Bāhı ḳaṭʿ iden ve gebelige māniʿ olan
eşyā ẕikrindedür.
Faṣl-ı ḫāmis: 6ʿAḳr yaʿnī evlādı olmayan ādemlerüñ
aḥvālleri beyānındadur.
Faṣl-ı sādis: 7Baʿżī mürettebe muʿālecātları ve ḥable
muʿīn olan müdāvātı beyānındadur.
8Bab-ı

s̠ ānī: Ḥamle yaʿnī gebelige müteʿalliḳa olan
aḥvāl beyānında olub üc 9faṣlı müştemildür.
Faṣl-ı evvel: Gebelige delālet iden ʿalāmetler ve
bi-emri-llahi teʿālā ḥāmil 10olduġı cenīn erkek mi
yāḫūḍ dişi mi bi’t-tecribe maḥsūsa olan 11baʿżī
ʿalāmetler beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ānī: Recā didikleri maraż beyānındadur.
12Faṣl-ı

s̠ ālis̠ : Ol marażuñ baʿżī mürettebe muʿālecatı
beyānındadur.
Bāb-ı s̠ ālis̠ : 13 Cenīne müteʿalliḳa olan aḥvāl
beyānında olub ṭoḳuz faṣlı müştemildür.

14Faṣl-ı evvel: Māddeʾ-i ḫilḳat-i cenīnde felāsife
ile eṭıbbā miyānlarında ve beyn 15e’l-eṭıbbā daḫı
vāḳıʿa olan iḫtilāfāt-ı ʿadīde beyānındadır yaʿnī
ricāliñ 16nuṭfesi gibi nisvānuñ daḫı menīleri olur
mı ol ḫuṣūṣda muḥtār-ı 17ūlī’l-ārā ne-vechle olduġı
beyānındadur.

Faṣl-ı s̠ anī: Menīlerüñ māddelerinde 18ve mevżiʿ-i
tekevvünlerinde olan iḫtilāfāt beyānındadur yaʿnī
menī mücerred ḳandan-mı 19mütevellid olur, yoḫsa
aḫlāṭ-ı erbaʿadan ḥāṣıl olan ruṭūbet-i s̠ āniyeden-mi
20ve aʿżādan ḳanḳı mevżiʿde mütevellid olur ve ne
maḥallde nużc-ı tāmm bulur 21meẕāhib-i muḫtelife
üzere beyān olunduḳda mecānīn-i mülāḥidenüñ
sūreʾ-i kerīmeʾ-i 22ṭāriḳde “Felyanẓuri’l-insānu
mimma ḫuliḳa. Ḫuliḳa min māʾin dāfiḳin. Yaḫrucu
min beyn 23i’ṣ-ṣulbi ve’t-terāʾibi”ao el-āyet-i naṣṣ-ı
kerīmine hāşā daḫl ve taʿarrużları muṭlaḳ 24cehālet
ve melʿanetlerinden neşʾet itdiġi beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ālis̠ :
ao Tarık, 86: 5.6.7.32

25Cenīnüñ

keyfiyyet-i ḫilḳatleri ve ol

tekevvün iden ʿużvları ve cesedleri [7a] 1itmāmına
degin ḳac ṭavr mürūr eyledügi beyānındadur.
Faṣl-ı rābiʿ: Ol 2altı ṭavr kac günde tamām olur ve
cenīn ḳaçıncı ayda ṭoġar müddet-i vilādet-i 3ṭabīʿīnüñ
miḳdārı ve sekizinci ayda ṭoġan veled eks̠ eriyyā
muʿammer olmadıġınuñ 4ʿilleti beyānındadur.
Faṣl-ı ḫāmis: Müddet-i ḫilḳat ve vilādet-i cenīnde
erbāb-ı 5nücūm ve ḥisābdan naḳl olunan rivāyetler
beyānındadur.
Faṣl-ı sādis: 6Raḥm-i māderde cenīni muḥīṭ olan
ġışālar beyānındadur.
Faṣl-i sābiʿ: 7 Cenīnüñ bi-ẕni ḫāliḳihi ẕükūret
ve ünūs̠ eti ve cüs̠ s̠ elerinüñ ʿiẓamu ve ṣıġarı 8ve
ḳāmetlerinüñ ṭūl ve ḳıṣarı ʿilleti beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ āmin: Mevlūduñ 9babasına ve anasına ve
sāyire müşābehetinüñ ʿilleti ve ṣūret ve sīretinüñ
10ḥüsnü ve ḳubḥı ve heyʾet-i nevʿiyyesine muḫālif
ṣūretde bulunmasına bāʿis̠ 11olan aḥvāli beyānındadur.
Faṣl-ı tāsiʿ: Tevʾem yaʿnī ikiz ṭoġan ṭıfllaruñ
bāʿis̠ olan aḥvāl beyānındadur.

12taʿaddüdine

Bāb-ı rābiʿ: Tedbīr-i ḥavāmil 13beyānında olub dört
faṣlı müştemildür.
Faṣl-ı evvel: Ḥāmile olan ḫātūnlaruñ
ḥıfẓ ve ḥırāsetleri beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ānī: Saḳṭ vāḳiʿ
beyānındadur.

15olan

14tedbīrleri

ve

ḫātūnlaruñ tedbīrleri

Faṣl-ı s̠ ālis̠ : Vilādetüñ ʿusretine 16sebeb olan eşyā
ve ṭoġurmaġı āsān iden muʿālecāt ʿale’l-ḫuṣūṣ ṭıfl
17şekl-i ṭabīʿī üzere çıḳmadıġı ṣuretde yāḫūd raḥm-i
māderde iken ölmüş 18bulunduġı ḥāletde ḳābileye
yaʿnī Türkçe ebe didikleri ḫātūnlara lāzım 19olan
tedbīrāt beyānındadur.
Fasl-ı rābiʿ: Nüfesānuñ yaʿnī ṭoġuran 20ḫātūnlaruñ
tedbīrleri ʿale’l-ḫuṣūṣ ibtidā meşīme iḫrācına
taḳayyüd olunmanuñ 21lüzūmı beyānındadur.
Bāb-ı ḫāmis: Mevlūduñ vilādeti ḥīninde ve baʿdehu
lāzım olan 22tedbīrātları beyānında olub on faṣlı
müştemildür.
Faṣl-ı evvel: Ṭıfl vücūda 23geldikde evvel emrden
göbegi kesmek lāzım olmaġla ne-vechle kesilür ve
ne 24şekl baġlanur ve ol ḥīnde ve göbegi düşdükden
ṣoñra üzerine edviyeden 25mesḥūḳen ne gūne devā
ekilür ve ṭıfluñ bedenine ṭuz ekmek yāḫūd ṭuz ṣū ile
[7b] 1ġasl itmek ne-vechle olur anlaruñ beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ānī: Ḳundaġa ne 2keyfiyyet ile ṣarılur ve
cemīʿ aʿżāsı ne gūne terbiyye olunur ve ḥammāma
3ne keyfiyyet ile ḳonur, ol umūrda ḳābilenüñ üzerine
lāzım olan efʿāl 4beyānındadur.
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Faṣl-ı s̠ ālis̠ : Ol es̠ nāda ber-muḳteżāyı şerʿ-i
muṭahhar-i 5Muṣṭafavī ʿaleyhi ve ʿalā ālihi ve
aṣḥābihi mine’ṣ-ṣalavāti ezkāhā ḳavlen ve fiʿlen
6icrāsı lāzım olan umūr-ı dīniyyeʾ-i müstaḥsene
beyānındadur.

Faṣl-ı rābiʿ: Bu meẕkūrātdan maʿadā ʿāmmeʾ-i
7bedende vāḳıʿa olan evrām ve büsūr aḥvāli ve esbāb
ve ʿalāmāt 8ve muʿālecātı beyānındadur.

Faṣl-ı rābiʿ: 7Eṭfālüñ icmālen tedbīrleri yaʿnī nevm
ve yaḳaẓāları ve beşiklerine pūşīde 8ḳılınan örtünüñ
nāfiʿ olan levni ve uyutmaḳ ḫuṣūṣunda taḥrīk-i ḫafīf
9ve taġannī-i müʾes̠ s̠ ir ve laṭīf lüzūmı ve baʿżī umūrı
beyānındadur.

Faṣl-ı evvel: Anlaruñ 10taʿrīfleri ve semāvī ve arażī
esbāb ve ʿalāmātı beyānındadur.

Faṣl-ı ḫāmis: 10Mümkin olduġı ṣūretde ṭıflı kendi
vālidesi emzirmesinüñ ḥüsniyyātı 11ve emzirmenüñ
evḳātı ve çoḳ emzirmenüñ mażarratı beyānındadur.
Fasl-ı sādis: 12Dāye ittiḫāẕ olunduġı ṣūretde ol
dāyenüñ ṣıḥḥat-i mizāc ve ḥadās̠ eti sinni 13ve ḥüsnü
ḫulḳ ciheti ve ṭoġurdıġı veledüñ ṣıfatı ve sāʾir lāzım
olan şurūṭ 14ve ḳuyūdı beyānındadur.
Faṣl-ı sābiʿ: Eger vālidesi ve eger dāyesi südleri
kemiyyet 15ve keyfiyyet cihetiyle ḫāliṣ olub ġıdāya
ṣāliḥ olmaġa muḥtāc olmaġın südüñ 16eṣnāfı ve
memdūḥ olan evṣāfı beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ āmin: Murżiʿanuñ 17lāzım olan tedbīrleri
ve südleri ḳıllet ve redāʾet cihetiyle fāsid olduġı
18ṣūretde muʿāleceleri beyānındadur.
Faṣl-ı tāsiʿ: Eṭfālüñ tafṣīlen 19terbiyye ve tedbīrleri
ve müddet-i reżāʿları ve tedrīcle ṭaʿāma alışdırmanıñ
20 ve südden kesmenüñ evḳātı ve nühūż ve
ḳıyāma istiʿdādları maḥallinde 21taḥrīkleri aḥvāli
beyānındadur.
Faṣl-ı ʿāşir: Memelere ʿārıż olan emrāż
muʿālecātı beyānındadur.
Bāb-ı sādis: Eṭfāle ʿārıż olan emrāżap
olub dört faṣlı müştemildür.

22 ve

23beyānında

Faṣl-ı evvel: Ser-tā bi-ḳadem her bir ʿużva 24maḫṣūṣa
olan emrāżı cüzʾiyyeleri ve ol emrāżuñ esbāb ve
ʿalāmāt 25ve muʿālecātı beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ānī: ʿUżv-ı vāhide maḫṣūṣa olmayub [8a]
bedene şāmil yāḫūd aʿżādan her ḳanḳı
ʿużv olursa olsun 2ḥudūs̠ ı mümkin olan emrāż-ı
külliye beyānında olub emrāż-ı külliyeden daḫı
3 ḥummeyatuñ vuḳūʿı kes̠ īr olmaġla, ol ʿillet-i
mütenevviʿanuñ aḥvāli ve ṣıbyāna 4ʿārıż olan eṣnāfı
beyānındadur.
1 cemīʿ

Faṣl-ı s̠ alis̠ : Emrāż-ı ʿāmmeden cüderī 5ve ḥaṣbe
yaʿnī çiçek ve ḳızamıḳ didikleri marażlar ve esbāb
ap 1Maʿlūm

ola ki insāna ʿārıż olan emrāż vāḳiʿ olduḳları 2maḥall iʿtibārıyla iki ḳısma
münḳasıme olub, zīrā emrāżdan 3baʿżīsı ʿārıż olduḳda cemīʿ bedene şāmil olur, sıtma
gibi 4ve baʿżīsı şāmil olmaz. Ammā bedenden her ḳanḳı ʿużvda olursa 5olsun ḥudūs̠ ı
mümkin olur çıbanlar ve şişler 6ve sivilciler gibi, anlara emrāż-ı ʿāmm ve emrāż-ı
külliye 7dirler. Baʿżīsı daḫı başdan ayaġa inince her bir 8ʿużva maḫṣūṣ olub ol maraż
āḫer ʿużvda 9bulunmaz, sudāʿuñ başda ve ḳulāʿuñ aġızda ve ḫunnāḳuñ 10boġazda
bulunduḳları gibi, anlara emrāż-ı ḫāṣṣa 11ve emrāż-ı cüzʾiyye dirler.

ve ʿalāmāt 6ve muʿālecātları beyānındadur.

Bāb-ı sābiʿ: Ḥummāʾ-i vebāʾiyye ve ṭāʿūn didikleri
9dāʾ-i ʿużāl beyānında olub iki faṣlı müştemildür.

Faṣl-ı s̠ ānī: 11Mümkin olduġı mertebe muʿālecātı
beyānındadur.
Bāb-ı s̠ āmin: Ṣıbyānuñ 12teʾdīb u terbiyyeleri
beyānında olub keẕālik iki faṣlı müştemildür.
13Faṣl-ı

evvel: Bülūġa müntehī oluncaya degin
terbiyyeleri beyānındadur.
Faṣl-ı s̠ ānī: 14Baʿde’l-bülūġ lāzım olan muʿāmeleleri
beyānındadur.
Ḫātime: ʿArabīde 15esnān ve ʿömr taʿbīr olunub
Türkce yaş didikleri müddet ve anuñ aḳsāmı
16ve ecel-i ṭabīʿī ve iḫtirāmīleri aḥvāli ve sinīn-i
ʿömrleri yüz yigirmi ḥudūdını 17geçmek ṣaḥīḥ olduġı
beyānındadur.
El-muḳaddime
Maʿlūm-ı ulī'l-ārādur ki Ḫāliḳ 18u’l-eşyāʾ celle
naʿmāʾuhu envāʿ-ı ḥayvānāta ʿale’l-ḫuṣūṣ eşref-i
maḫlūḳāt olan 19insāna ẕüḳūret ve ünūs̠ et ile izdivāc
virüb ṭarafeynden māddeʾ-i zirāʿat-i 20nesl ḫalḳ
itmekle ilā āḫiri’d-dehr silsileʾ-i tevālüd ve
tenāsüllerine beḳā iḥsān 21eyledi ve daḫı ʿinayet-i
ezelī bi’n-nisbe aʿdel-i emzice olan nevʿ-i beşerde
22nisvānuñ mizācları ẕükrānuñ mizāclarından ebred
ve erṭeb olmasına taʿalluḳ 23eyledi, tā ki burūdet
ve ruṭūbetlerinüñ izdiyādlarından nāşī bedenlerinde
24ḥayż ḳanı ıṭlāḳ olunan fażlaʾ-i dem müctemiʿ olub
ḥīn-i ḥamlde ṭarafeynüñ 25menīlerinden māʿadā
māddeʾ-i tekevvün-i cenīne her vechle medār ola,
zīrā ol ḳan [8b] 1gebelik vaḳtinde raḥmüñ içinde
muḥtebes olub cenīnüñaq cüs̠ s̠ esinde 2laḥm ve şaḥm
ve simen gibi baʿż aʿżāsınuñ māddeʾ-i ḫilḳati
olduġından 3ġayrī rūḥ-ı pür-fütūḥ ifāża olunub ḥayāt
bulduḳda, cenīn ġıdāya 4muḥtac olmaġla ṣāfīsi aña
ġıdā olur ve vilādet zemānı yaḳın geldikde 5ol
ġıdāya ṣalāḥiyyeti olan ḳanuñ bir miḳdar daḫı
vālidesinüñ memelerine 6ṣuʿūd idüb süde mübeddel
olur. Ṭoġduḳdan ṣoñra daḫı ġıdāya ṣāliḥ 7olanı fī’lcümle ṣuʿūd itmekle şīr-i şīrīn olub māddeʾ-i neşv
ü nemā 8olur, ẕikr olunan fevāʾide ṣalāḥiyyeti
aq 1Cenīn

cīmüñ fetḥā ve nūnuñ kesriyle faʿīl vezninde olub kesr-i cīm ve teşdīd-i
nūn ile cin lafẓından müştaḳḳdur ki bi-ḥasebi’l-luġa gizlenmek ve müstetir 2olmaḳ
maʿnāsınadur. Veled daḫı raḥm-i māderde müstetir olmaġla vücūda gelinceye dek cenīn
ıṭlāk olunur ve vücūda geldikden ṣoñra yürimege 3başlayıncaya dek ṭıfl, baʿdehu ṣabī
dirler. İnsānuñ müddet-i ʿömrleri sekiz ḳısma münḳasıme olub her bir ḳısmı bir laḳab ile
mülaḳḳab olduġı ḫātimede 4tafṣīlen ẕikr olunmuşdur.
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olmayan ḳanuñ daḫı cenīn raḥmi 9māderde iken
cüs̠ s̠ esinüñ ḥırāsetinde ve baʿdehu ḥīn-i vilādetde
niçe menfaʿati 10olmaġla, cenīn vücūda gelinceye
degin maḥbūs ḳalub ol maḥallde ve daḫı 11ṣoñra
raḥmden ṭaşra aḳar gider, añā demi nifās dirler.
Sāʾir ezmānda yaʿnī 12gebelik bulunmaduġı evḳātda
māh-be-māh vaḳtiyle cereyān ider, aña ḥayż 13ḳanı
ıṭlāḳ olunur. Eger nisvān daḫı ricāl gibi müstaḥkemü’lḥarāre olalar idi, 14evvel māddeʾ-i bedenlerinden
müteḥallile olub cenīnüñ mālzemesi mefḳūd olur
15idi. Fāʾideʾ-i celīleʾ-i meẕkūreden māʿadā nisvānuñ
ḳıyām-ı menzile saʿy ve ihtimām 16ve muṣāliḥ-i
beyte ve terbiyyeʾ-i evlāda taḳayyüd-i tāmmları daḫı
mizāclarınuñ burūdet 17ve ruṭūbetlerinden neşʾet
itmişdür. ʿAllāmeʾ-i Şīrāzī, ʿaleyhi’r-rahme, Şeyḫ’üñ
Ḳānūn’da 18kitāb-ı evvelden fenn-i evvelden taʿlīm-i
s̠ alis̠ den üçünci faslda emziceʾ-i insān beyānı
19intihāsında “ve emmā el-ecnāsu fī iḫtilāfi emzīcetihā
fe-inne’l-unās̱ ebredu emziceten min 20e’ẕ-ẕukūri ve
li-ẕālike ḳaṣarne mine’ẕ-ẕukūri fī’l-ḫilḳati ve’rtebe
fe-li-berdi mizācihinne 21yeks̱ uru fużūluhunne”ar
ḳavlleri şerḥinde nisvānuñ mizācları ricālüñ
mizāclarından 22ebred olduġını yedi vechleas istidlāl
eyleyüb ruṭūbet-i fażliyye ictimāʿını burūdet
23levāzımından ḳılmışdur. Bundan ṣoñra maʿlūm ola
ki cins-i nisvān bāliġa olub 24ḥayżları cereyāna
başladıḳdan ṣoñra gebe olmaġa müstaʿidde olurlar
ve ḥadd-i 25iyāsa irişüb görümden kesildikden ṣoñra
gebelikden ḳalurlar. Ammā erkekler [9a] 1her ne
ḳadar pīr ve nā-tüvān olsalar āḫir-i ʿömrlerine degin
evlād getürmege 2müstaʿiddlerdür. Ancaḳ ʿālem-i
pīrīde ḥāṣıl olan veled eks̠ eriyyā üns̠ ī ve żaʿīfet
3ü’l-cüs̠ s̠ e olur ve ricāl ve nisvānuñ ibtidāʾ-i bulūġları
ḳuvvet ve żaʿf-i 4 ebdān ve tefāvüt-i büldān
münasebeti ile mütefāvit olub ricāl müddet-i
ʿömrinde 5ekseriyyā on dört ile on beş ḥudūdlarında
bāliġ olurlar. Ammā nisvān onuncı 6seneden on beş
yaşlarınuñ intihāsına degin bülūġa müstaʿiddelerdür.
Baʿżī 7ḳızlar on yaşında bāliġa olub görüm görürler.
Baʿżīlar on birinde ve baʿżīsı on 8ikisinde ve on
üçünde görürler, elbette on beşi tecāvüz itmedin
bülūġa 9irişürler. On yaşlarından muḳaddem ḳan
görünse görüm degildir, nezf-i dem 10tesmiye olunur.
On beş yaşlarını tecāvüz idüb ḳan gelmese iḥtibās-ı
dem-i ḥayż 11taʿbīr olunur, Türkce ṭutḳun dirler. İki
ar “Ammā bi-ḥasebi’l-iḫtilāfi’l-ecnās mizācuñ iḫtilāfı mizāc-ı inās ebreddür ve
burūdetinden nāşī ḫılḳati ẕekerden aḳṣar ve erṭebdür ve burūdet-i mizāclarından nāşī
fużūlları kesīrdür.”56
as 1Ol vücūh-i sebʿanuñ evvelkisi ana raḥminden bi-emri-llahi teʿālā 2tekevvün iden
cenīn erkek olduġı ṣūretde tekevvüni 3dişi olan cenīnüñ tekevvününden serīʿ olub
4aʿżāsı bi’n-nisbe müddet-i ḳalīlde itmām-pezīr olduġından 5ki ol ḫuṣūṣa erbāb-ı teşrīḥ
saḳṭdan vāḳıf 6olmuşlardur, sürʿat-i tekevvün ḳuvvet-i ḥarārete delīldür. 7İkinci, erkek
olan cenīn eks̠ eriyyā raḥmüñ ṣaġ ṭarafında 8tekevvün ider, ṣaġ ṭaraf ṣoldan ḥarāretlidir.
Üçünci, 9bi’t-tecribe s̠ ābitdür ki menīsi ḥārr olan kimesnenüñ 10bi-emri-llahi veledi
erkek olur. Dördünci, erkege ḥāmil 11olan ḫātūnlar pür-neşāṭ olub 12baʿde’l-vilāde
nifās ḳanı bi’n-nisbe az geldigi 13erkek ḥarāretinüñ ḳuvvetine delīldür. Beşinci, ricāl
14nisvānuñ aʿżāsından bi’ṭ-tabʿ ısıcaḳdur, 15yapışmaġla nümāyan olur. Altıncı ricālüñ
16bedenlerinden çıḳan bevl ve berāz ve der mis̠ illü 17fażlalar rāyiḥada ḥiddetli olduġı
ḥarāretlerine 18delīldür. Yedinci, ālet-i tenāsül ricālde ḫāricde 19ve nisvānda içeride
olduġıdır, zīrā ricālde olan 20ālet ʿayni ile anlarda daḫı bi’l-ʿakis mevcūddur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi • Ocak - Haziran 2019

ṣūretde daḫı muʿāleceye muḥtāc olur 12lar. Pes,
ʿāmmeʾ-i kibār-ı eṭıbbā fitlerinde bi’t-tecribe ve’listiḳrā s̠ ābit olan onuncı sene ile 13on beşinci sene
ortasına maḳṣūr olub lakin hevāsı ısıcaḳ olan
14vilāyetüñ nisvānında taḳaddüm ider dimişler, yaʿnī
on ile on beş arasında taḫallül 15iden dört seneden
bilād-ı ḥārre sevākininde taḳaddüm bulunur,
eks̠ eriyyā sevākinleri 16on birde ve on ikide görüm
gören anlardur. Ammā bilād-ı bāride sākinleri 17on
ücde ve on dörtde görürler, zīrā bilād-ı baride
ahālīsinüñ hażımları 18ḳavī ve ḥarāreti ġarīziyyeleri
çoḳ olmaġla fużalātları az olur dirler. Telvīḥat 19şārihi
Luṭfu-llah Tebrīzī, ʿaleyhi’r-raḥme, taṣrīḥ ider ki
fużalātı kes̠ īr ve ḥararet-i 20ġarīziyyesi ḳalīl olan
nisvān tīz görürler. Anuñçün on iki yaşında ḥayż
21görenüñ mizācı, on bir yaşında görenden ḳavī
olmuş olur. Keẓālik on 22dördünde gören, on üçünde
görenden ḳavī olmuş olur. Ammā on beşinde gören
23 yāḫūd tecāvüz iden meẕkūre muḫālifdür,
ṭabīʿatlarınuñ żaʿfına yāḫūd raḥmlerinüñ 24ʿilletine
delālet ider dimişler ve nisvānuñ ḥayżları cereyāna
başladıġı 25evḳātda memeleri büyümege başlar,au
zīrā rahmüñ, yaʿnī Türkce oġlan yataġı didikleri
[9b] 1ʿużvuñ, memeler ile şiddeti müşāreketiav vardur.
Süd ḫuṣūṣı daḫı ol 2müşāreketden neşʾet ider ve
ḥaddi iyās ki ḫātūnlaruñ görümden ḳaldıḳları 3yaşdur,
ol-daḫı emzice ve ebdān ve büldān iḫtilāfı ile
muḫtelif olub 4kibar-ı eṭıbbā muḥtārları üzere otuz
altı yaşlarından altmış yaşlarına 5degin yigirmi dört
sene müddet-i inḳıṭāʿ bulunmuşdur. Eñ tīz kesilen
6ḫātūn otuz altı yaşında kesilür ve eñ gec kesilenler
altmış yaşlarına 7degin görürler, zīrā otuz altı yaş
anlaruñ sinn-i kehūletlerinüñ evvelidür ki 8andan
ṣoñra ḥarāreti ġarīziyyeleri żaʿfa yüz ṭutub ḳanlarına
noḳṣān 9 gelür. Lakin bilād-ı baride nisāsında
eks̠ eriyyā ḳırḳ beş seneye degin mümtedd olur, 10elli
iki ve altmışa degin daḫı mütemādī olub bilād-ı
ḥārrede ḳırḳı tecāvüz 11nādir vāḳiʿ olmaḳ üzeredür.aw
El-ḥāṣıl otuz altıdan evvel münḳaṭıʿ olsa 12iḥtibās-ı
ḥayż olmuş olur, muʿālece olunur ve altmışdan ṣoñra
ḳan gelse 13nezfi dem iʿtibār olunur, ḥayż degüldür.
Anuñçün ḥadd-i iyāsdan altmışın tecāvüz 14iden
ḫātūnlar gebe olmazlar, zīrā raḥm-i māderde cenīne
ġıẕā ve māddeʾ-i nemā 15olacaḳ ḳanı bulunmaz.
Fuḳahāʾ-i dīn-i mübīn Şukru-llah saʿyuhum ḥażerātı
daḫı 16nisvanuñ bülūġlarını ṭoḳuz yaşlarına bāliġa
olduḳdan ṣoñra taʿyīn buyurub 17 ḥadd-i iyās
ḫuṣūṣunda daḫı beynlerinde cārī olan iḫtilāfāt-ı
ʿadīde nevʿ-i 18 beşerüñ ebdānına dāʾire olan
at 1Telvīḥ kibar-ı ḥuẕẕāḳ-ı müʾellifīnden ḳıdvetü’l-ḥukemā 2ve ʿallāmetü'l -verā
Muḥammed bin Ebī Naṣr Ḫucendī’nüñ 3teʾlīfidür. Şerḥlerinden ʿUmdetu’l-Muḥaḳḳıḳīn
4Luṭfu-llah Tebrīzī, ʿaleyhi’r-raḥme’nüñ 5şerḥi maḳbūl-i ulī’l-ārādur ki ismi 6taṣrīḥdür.
au 1Yaʿnī bülūġa müntehiyye olunca büyümeyüb, 2baʿde’l-bülūġ ʿuẓm ḥāṣıl ider ol
ḥālet-i 3ġarībe beşinci bābdan onuncı faṣlda 4beyān olundı.
av 1Müşāreket anlara ġıdā viren ṭamar müşāreketi 2iledür.
aw 1Bu ḫuṣūṣda aḥādis̠ -i nebeviyye daḫı vāridedür, 2tetebbuʿ oluna.
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aḥvāllerinde ʿilm-i ṭıbba muḥtāc olduḳlarını taṣrīḥ
19ve her biri ol-ḫuṣūṣa şāhid-i ʿāḍil olmuş olurlar,
zīrā ẕikr olunduġı üzere 20emzice ve ebdān ve büldān
iḫtilāfı der-kār olduġı ṣūretde ol ḥafaẓaʾ-i 21milk ve
milletden revveḥa-llahu ervāḥahum baʿżīsı ḳatʿā
müddet taʿyīn buyurmayub 22ṭabīb-i müslim ve
ḥāẕıḳa mürācaʿta mevḳūf ḳalmışlar. Müddet taʿyīn
eyleyenler 23daḫı kibār-ı eṭıbbānuñ iʿtibār itdikleri
yigirmi dört sene müddet-i inḳıṭāʿ 24arasında taʿyīn
buyurmuşlar. Ez-cümle elli yaş taḳdīr olundıġı
Ṣıddīḳa 25binti’ṣ-Ṣıddīḳ Ḥażret-i ʿĀyişeʾ-i kübrā
raḍya-llahu ʿanhā ve ʿan ebīhā ḥażretlerinüñ [10a]
1ḳavl-i şerīfleridür ki fī zemāninā şerʿan müftī bih
olan daḫı odur. Ammā Buḫārā 2ve Ḫvārezm meşāyiḫi,
raḥimehum Allah, ruvāt-ı āḫer senedleriyle elli beş
sene taḳdīr 3eylemişler ve eks̠ er meşāyiḫ altmış sene
iʿtibār eylemişler. Baʿż fuḳahāʾ-i dīn 4ḍaʿafa-llahu
ucūrehum yetmiş sene imtidādını tecvīz eyledikleri
daḫı ḳavānīn-i ṭıbbdan 5ḫāric degüldür, el-ʿilmu
ʿinda-llahi teʿālā ve baʿż nisvānda erkeklik mizācı
ġālib olub 6görümleri müddeti medīdede ẓuhūr ider,
yaʿnī kimi altı ayda bir ve kimi yılda bir 7ve baʿżīsı
daḫı bir seneden eks̠ erde görmek vāḳiʿ olur ve baʿżī
ḫātūn 8olur ki ʿömründe ḳaṭʿā görüm görmez. Ṣaḳalı
ve bıyıġı biten ḫātūnlar daḫı erkek 9mizācında
bulunmuşlardur, baʿżī ricālüñ üns̠ ā mizācında olub
ṣaçı ve ṣaḳalı 10az bitdügi gibi. Muḥammed bin
Zekeriyyāʾ-i Rāzī, ʿaleyhi’r-raḥme, meʾbūn ādemler
ḥaḳḳında teʾlīf 11 eyledigi risālede “Ḫulefāʾ-i
‘Abbāsiyye’den Muʿteḍid ḫalīfe ḥużūrlarına 12ʿibretnümā olmaḳ içün bir ṣaḳallı Kürd ʿavreti getürdiler”
deyu naḳl eylemişler; 13fī zemāninā daḫı baʿż
mertebe ṣaḳalı ve bıyıġı bitmüş ʿavretler görüldi.
14Eṣnāf-ı beşerden ḫüns̠ ā olanlar daḫı başḳadur, zīrā
mücerred ṣaḳalı ve bıyıġı 15bitmekle ḫüns̠ ā olmaḳ
lāzım gelmez. Fāżıl-ı mezbūr, risāleʾ-i meẕkūrenüñ
intihāsında 16“gāhī ẕeker ve üns̠ ānuñ menīleri
mütekāfī, yaʿnī müsāvī olub aḥadahumānuñ 17āḫer
üzerine ẓuhūrı ḳalīl olmaġla mevlūd ḫüns̠ ā olub
hem ferci ve hem 18ẕekeri ẓuhūr ider. Ol ḫuṣūṣda
niçe aḫbār-ı şenīʿa rivāyet olunmuşdur, 19biz añı
terk eyledik ve bir ʿavret müteʿaddid evlād
ṭoġurduḳdan ṣoñra 20ẕekeri ẓāhir olduġunı çoḳ kimse
rivāyet eyledi, işitdik” buyurmuşlar. 21Nefsü’l-emrde
ḫüns̠ ānuñ eṣnāf-ı ʿadīde ve evṣāf-ı ġarībeleri
görülmüş 22ve naḳl olunmuşdur. Şeyḫ Ḳānūn’dan
kitāb-ı s̠ ālis̠ de “ḫüns̠ ā eṣnāfından 23baʿżısında ricāl
ve nisvān āletlerinden birisi bulunmaz, yaʿnī erkek
ile 24dişi beyninde müẕebẕebīnden olur ve baʿżīsında
ikisi daḫı bulunur; 25lākin birisi aḫfā ve ażʿaf olub
ol biri ẓāhir ve ḳavī olur ve elbette [10b] 1birinden
tebevvül ider. Ḳanḳısından tebevvül iderse, ol ṭaraf
ḳavī olmuş 2olur. Baʿżısında daḫı ṭarafeynüñ ʿameli

müsāvī olur. Baña ḫaber bāliġ oldı-ki 3anlardan
baʿżīsı hem cimāʿ ider ve hem cimāʿ olunurlar imiş.
Biz anı az taṣdīḳ 4ideriz ve anlardan çoġı ol ḫafī
olan ʿużvı kesmek ile muʿālece 5olunurlar” dimişdür.
Fuḳahāʾ-i dīn, raḥimehum Allah, daḫı ḫüns̠ āʾ-i müşkil
içün başḳa 6fuṣūl yazmışlardur. Fī zemāninā bir
merʾenüñ bikri izāle olunduġı an 7altı ẕükrānı ẓāhir
oldıġı işidildi. Ol mebḥas̠ mā nahnu fīhiden olmayub
8 ancaḳ emziceʾ-i ecnās beyānı münāsebeti ile
taʿarruża muḫtāc olmaġın 9bu miḳdār işʿār olundı
ve daḫı envāʿ-ı ḥayvānātdan ṭoġuran ile
10yumurdlayanlaruñ daḫı ʿilletleri bi-ẕni ḫāliḳhā
ḥarāret-i ġarīziyyenüñ ḳılleti 11ve kes̠ retine dāʾīrdür
dimişler, zīrā ḳulaḳları ḫāricde olan ḥayvānātuñ
12ālet-i tenāsülleri daḫı ḫāricde olur. Anlarda ol ḥālet
vefreti ḥarārete 13delālet ider. Ol cinsi ḥayvanuñ
nesli ṭoġub ve ṭoġurtmaḳ ile müteselsil 14olur. Ammā
ol ḥayvān-ki ḳulaḳları ġāʾire ola, āleti tenāsülleri
daḫı ġāʾire 15olur. Ol ḥālet ḥarāretlerinüñ noḳṣānına
delālet ider. Ol cins 16ḥayvānuñ nesli yumurdlamaḳ
ile ḥuṣul-peẕīr olur. Ẕālike taḳdīru el-ʿazīz, el-ʿalīm.
Teşekkür
Transliterasyonu yapılan metinde yer alan Arapça
cümlelerin okunuşlarını ve çevirilerini denetleyerek
yardımlarını esirgemeyen Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı öğretim
üyesi Prof. Dr. Kemal Tuzcu’ya çok teşekkür ederim.
Ek 1- Şeyhî Mehmed Efendi’nin Vekâyi‘ü’lFudalâ adlı eserinde “Tabîb Şa‘bân Şifâ‘î”
ile ilgili bölüm.12
Ṭabīb Şaʿbān Efendi
9 Şaʿbān

bin Aḥmed vilāyet-i Anḳara ḳurbunda
Ayaş nām beldeʾ-i 10meşhūra der-ḳarīn-i intiʿāş
olub, rüsūm-i tarīḳi vech-i maʿāş eylemek niyetine
dārü’l-mülk İstanbul’a 11şedd-i rāḥileʾ-i ʿazīmet ve
şehristān-ı ṭıbbda saʿy ve himmet eyleyüb, ʿilm-i
ṭalebe iştiġāl itmegin sābıḳā Dārü’s-Sāʿāde 12Ağası
Yūsuf Aġa’ya intisāb ile serāy-ı hümāyūn eṭıbbāsı
zümresine ittiṣāl ittikden-ṣoñra biñ ṭoḳsan 13beş
tārīḫinde ṣadr-ı ʿālī-ḳadr Minḳārī-zāde ʿAbdullah
Efendi’den mülāzım ve rāḥ-ı tedrīse ʿāzim olub,
14bi-ḥasebi’l-ʿāde iḥrāz-ı merātib ifāde iderek ḳırḳ
aḳçe medreseden maʿzūl ve muntaẓır-ı neyl-i meʾmūl
iken biñ 15ṭoḳsan ṭoḳuz Cemāẕiyyu'l-ulā’sında
ṭabīb Seyyid ʿAbdullah Efendi yerine Sādiseʾ-i
Serāy-ı Ġalaṭa Medresesi ḫāriciyle bekām, 16yüz
üç Ramażan’ında Ẕū’l-feḳār Paşa-zāde Meḥemmed
Efendi yerine dāḫil ile Şeyḫu’l-islām Ḥuseyn Efendi
Medresesi 17 iʿnām olundı. Yüz dört Rebīʿu’l-
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āḫir’inde yerlerinde ḥareket-i dāḫil-i iʿtibār olunub,
yüz ṭoḳuz Rebīʿu’l-āḫir’inde Her 18mażrūb Yūsuf
Efendi yerine Etmekci-oġlı Medresesi’ni virilüb,
yüz on iki Cemāẕiyyu'l-ulā’sında Mektūbī ʿOs̱ mān
19Efendi yerlerine Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medresesi
sezā, yüz on dört Muḥarrem’inde Müvezziʿ Abdu’lBāḳī Efendi yerine 20Ṣaḥn-i S̱emāniyye’den birine
iʿtilā itmişler idi. Yüz on beş Rebīʿu’l-āḫir’inde
selef-i sālifleri ʿOs̱ mān Efendi 21yerlerine Sinān
Paşa Sultānī Medresesi erzānı görilüb, seneʾ-i
meẕkūre Cemāẕiyyu'l-āḫire'sinde selef-i 22sālifi
Yūsuf Efendi yerine Diyār-ı Bekr ḳażāsı ḥükūmeti
tefvīż olunmuşdı. Yüz on altı Rebīʿu’l-evvel’inde ʿazl
23olunub, yerleri Meflūc ʿÖmer Efendi’ye virilmişdi.
Bunlar baʿde’l-ʿazl ṭū-i merāḥil iderek beldeʾ-i
Anḳara’ya vāṣıl 24ve mizācları münḥarifle āfil olub,
seneʾ-i meẕkūre Ẕī’l-ḳaʿde’sinde dār-ı fenādan
vaḥdet ve ʿālem-i bāḳīye 25ʿazīmet eyleyüb beldeʾ-i
merḳūmede defn olundı. Mevlānā-yı mezbūr Ṭabīb
Şaʿbān Efendi dimekle meşhūr, 26pīr-i rūşen-żamīr,
ṣoḥbet-i yārāna esīr, fenn-i ṭıbbda māhir, levāzım-ı
ʿulūmda maḥfūẓātı vāfir idi. Ās̱ ār-ı īlmiyyelerinden
27Ḳıṣaṣ-ı Enbiyā’yı Türkī inşā ile terceme eyleyüb
cennet-mekān firdevs-āşiyān merḥūm ve maġfūr
lehu Sulṭān Meḥemmed Ḫān 28ḥażretlerine ihdā
itmişlerdi ve ʿilm-i ṭıbbda Şifāʾiyye ve Tedbīr-i
Mevlūd ismiyle müsemmā risāleleri olduġundan
29māʿadā Şifāʾī maḫlaṣı ile eşʿārı vardır. Bu şiʿr
güftārındandur. Naẓm:
30Çeşmeʾ-i

mekremete lüleʾ-i kevser ḫāme
Gül-istān-ı emele naḫl-ı gül-i ter ḫāme
31Feyż

bahş olmaḳ ile gül-şen-i evrāḳ üzere
Gāh sünbül bitürür ki gül-i aḥmer ḫāme
32Hem-dem

Ḥıżr nebīdür üni Āb-ı Ḥayāt
Şimdī her-dem ẓulmāta güzer eyler ḫāme
33Naḳş-ı

ḫāl ü ḫaṭṭını ger-çi yazar dil-dāruñ
Şīve vü cilvesi yanında mükedder ḫāme
34Bā-ḫuṣūṣ
35Gör

ola Şifāyī gibi dem-sāz-ı s̱ enā
bu vādīde ne hoş cilveler eyler ḫāme [265]12

Ek 2- Mehmed Sirâceddîn’in Mucmi‘u-i Şu‘arâ
ve Tezkire’-i Udebâ adlı eserinde “Tabîb Şifâ‘î”
adlı bölüm.14
13Ṭabīb
14 İsmi

Şifāʾī

Aḥmed Şaʿban’dur. Ayaş ḳaṣabasında
ṭoġmuşdur. Der-saʿādet’e 15 gelüb ʿilm-i ṭıbba
saʿy iderek bir ṭabīb-i ḥāẕıḳ olmaḳla Dārü’sSaʿāde 16Aġası Yūsuf Aġa’nuñ himmetiyle Serāyı
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Hümāyūn eṭıbbāyı muḥteremesi 17zümresine idḫāl
olunmuş, 1095/1682’de Ḳāḍī-ʿasker Minḳārī-zāde
18ʿAbdullah Efendi’den mülāzım ve taḥṣīl-i ʿulūma
ʿāzim olmuşdur.
191099/1687’de

Serāyı Ġalaṭa, 1103/1691’de Müftī
Ḥuseyn Efendi, 1109/1697’de 20 Etmekci-oġlı,
1112/1701’de Ḳoca Muṣṭafā Paşa Medreselerine,
1114/1702’de [56] 1 Ṣaḥn-ı Semān’dan birine,
1115/1703’de Sinān Paşa Medresesi’ne müderris
taʿyīn 2olundı. 1115/1703’de Diyār-ı bekr (Āmed)
ḳāḍīsı oldı. Bir sene 3ẓabṭ itdikden ṣoñra ʿavdet
iderken masḳaṭ-ı reʾsi olan Ayaş’a civār 4Anḳara’da
vefāt eyledi. Vefatı 1116/1704’dür.
5Ḫōş

ṣoḥbet, laṭīf-i ḫilḳat, fenn-i ṭıbbda māhir,
levāzım-ı ʿulūmda 6 maḥfūẓātı vāfir idi. ʿİlm-i
ṭıbba dāʾir olan çend ʿaded teʾlīfātı muʿteber
7 ve ḳıymetdārdur. Şu bir ḳaç guftār cümleʾ-i
āsārındandur:
8Bu

tekye-gāh-ı tarabda çerāġa muntaẓırız
u devre münāsib ayaġa muntaẓırız

9Semāʿ

10Felekden
11Yine

eylemezüz ger-çi nâle vü şekvā
bu ṭarz u revişden ferāġa muntaẓırız

12Ṣafāyı
13Bahār

ʿīdi merām üzre itmedik icrā
mevsimine seyr-i bāġa muntaẓırız

14"Şifāʾiyā"
15Mey-i

suhan-tāze itmedik peydā
ʿatīḳ ile kesb-i dimāġa muntaẓırız

16Diger
17Çeşmeʾ-i
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