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Üçüncü Fa§l Âfet-i Şemm Beyânındadır 439
Dördüncü Fa§l Ru¡âf Ya¡nî Burun Kanamak Beyânındadır 442
Beşinci Fa§l Zükâm ve Nezle Beyânındadır 449
Fenn-i »âmisin Maðâle-i ¿âniyesi Enfin Bâðî A√vâli Beyânındadır 

O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 457
Evvelki Fa§l Enfte Olan Netn ve Râyi√a-i Kerîhe Beyânındadır 457
İkinci Fa§l Burunda ◊âdis Olan ¢ur√alar Beyânındadır 459
Üçüncü Fa§l Burunda ◊ilve Tesmiye Olunan 

¢urû√-ı Enfin ¡İlâcı Beyânındadır 461
Dördüncü Fa§l »ayşûmda Olan Süddeler Beyânındadır 462
Beşinci Fa§l »unânın Mu¡âlecesi Beyânındadır 463
Altıncı Fa§l Ra∂∂-ı Enf Mu¡âlecâtı Beyânındadır 463
Yedinci Fa§l Bevâsîr-i Enf ve İrbiyân Mu¡âlecâtı Beyânındadır 463
Sekizinci Fa§l ¡U†âs Beyânındadır 467
Dokuzuncu Fa§l ¡U†âsı Men¡ Eden Edviye Beyânındadır 469
Onuncu Fa§l Mu¡a††ısât Beyânındadır 469
On Birinci Fa§l Burunda Vâði¡ Olan Eşyânın Mu¡âlecesi Beyânındadır 470
On İkinci Fa§l Cefâf-ı Enf Beyânındadır 470
On Üçüncü Fa§l Enfin ◊ikkesi Beyânındadır 470

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN FENN-İ SÂDİSİ FEM VE LİSÂN 
EMRÂ∞INDA VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR 

Evvelki Fa§l Teşrî√-i Fem ve Teşrî√-i Lisân Beyânındadır 471
İkinci Fa§l Emrâ∂-ı Lisân Beyânındadır 472



Üçüncü Fa§l Fesâd-ı ±evð Beyânındadır 475
Dördüncü Fa§l İstir«â-i Lisân ve ¿iðal-i Lisân ve Kelâmda 

Olan İ«tilâl Beyânındadır 476
Beşinci Fa§l Lisânın Teşennücü Beyânındadır 478
Altıncı Fa§l Lisânın Miðdâr-ı »ılðî Vü ‰abî¡îden Ziyâdeliği 

Beyânındadır 479
Yedinci Fa§l Lisânın ¢ı§arı Beyânındadır 480
Sekizinci Fa§l Evrâm-ı Lisân Beyânındadır 480
Dokuzuncu Fa§l İ«tilâl-i Kelâm Beyânındadır 482
Onuncu Fa§l ∞ıfdı¡ Beyânındadır 483
On Birinci Fa§l ◊urðat-i Lisân Beyânındadır 484
On İkinci Fa§l Şuðûð-ı Lisân Mu¡âlecesi Beyânındadır 484
On Üçüncü Fa§l Del¡-i Lisân Ya¡nî Lisânın Femden 

»ârice »urûcu Beyânındadır 484
On Dördüncü Fa§l Bü&ûr-ı Fem Beyânındadır 485
On Beşinci Fa§l ¢ulâ¡ ve Ağızda ªuhûr Eden Sâir ¢urû√-ı 

»abî&e Beyânında Olur 486
On Altıncı Fa§l Lu¡âb ve Büzâðın Ke&reti ve Nevm Katında 

Seyelânı Beyânındadır 489
On Yedinci Fa§l Me™kûlâttan Feme ¡Ârı∂ Olan Kerîh 

Râyi√aların ¢a†¡ ve İzâlesi Beyânındadır 490
On Sekizinci Fa§l Femden Nezf Eden Dem Beyânındadır 490
On Dokuzuncu Fa§l Be«ar Beyânındadır 490
Yirminci Fa§l Fem Meftû√an Bâðî Kalmak Beyânındadır 493

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ SÂBİ¡ 
EMRÂ∞-I ESNÂN VE MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDA 
OLAN KELÂM-I MÜCMEL BEYÂNINDA OLUP 

FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR 

Evvelki Fa§l Esnân Ya¡nî Dişler Beyânındadır 495
İkinci Fa§l Dişlerin ~ı√√atini Mu√âfa₣a Beyânındadır 496
Üçüncü Fa§l ¡İlâc-ı Esnân ve Edviye-i Sinniyyede Olan 

¢avl-i Küllî Beyânındadır 498



Dördüncü Fa§l Diş Ağrıları Beyânındadır 501
Beşinci Fa§l Ta√lîle Mu√tâc Olan Diş Ağrısında Müsta¡mele 

Olan Edviye-i Mu√allile Beyânındadır 505
Altıncı Fa§l Esnânı Mu«addire Olan Edviye Beyânındadır 509
Yedinci Fa§l Esnân-ı Müte√arrike Beyânındadır 509
Sekizinci Fa§l Esnânın ¿uðbesi ve Te™ekkülü Beyânındadır 511
Dokuzuncu Fa§l Esnânın Tefettütü ve Tekessürü 

Ya¡nî Dağılması ve Kırılması Beyânındadır 513
Onuncu Fa§l [Elvân-ı Esnânın Taπayyürü Beyânındadır] 514
On Birinci Fa§l Dişlerin Sühûlet İle Bitmesi Beyânındadır 515
On İkinci Fa§l ¢al¡-ı Esnân Beyânındadır 516
On Üçüncü Fa§l Sinn-i Müte™ekkileyi Teftît Beyânındadır 517
On Dördüncü Fa§l Dûd-ı Esnân Beyânındadır 517
On Beşinci Fa§l ~arîr-i Esnân Beyânındadır 518
On Altıncı Fa§l Uzayıp ¢adr-i ‰abî¡îden ‰avîl Olan 

Dişler Beyânındadır 518
On Yedinci Fa§l ∞ares Beyânındadır 518
On Sekizinci Fa§l Mâ-ı Esnânın Zâil Olması Beyânındadır 519
On Dokuzuncu Fa§l ∞a¡fu’l-Esnân Beyânındadır 519

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ ¿ÂMİN 
EMRÂ∞-I Lİ¿E VE ŞEFETEYN VE MU¡ÂLECÂTLARI 

BEYÂNINDA OLAN KELÂM-I MÜCMELDİR. 
BU FENN DAHİ BİR MA¢ÂLE ÜZERE KILINIP 

FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR 

Evvelki Fa§l Emrâ∂-ı Li&e Beyânındadır 521
İkinci Fa§l Li&e-i Dâmiye Beyânındadır 522
Üçüncü Fa§l Şuðûð-ı Li&e Beyânındadır 522
Dördüncü Fa§l Li&e ¢ur√aları ve Te™ekkülü ve 

Nevâ§îri Beyânındadır 523
Beşinci Fa§l Netn-i Li&e Beyânındadır 524
Altıncı Fa§l Li&enin Noð§ânı ve ∞umûru Beyânındadır 524
Yedinci Fa§l İstir«â-i Li&e Beyânındadır 524



Sekizinci Fa§l Li&ede Nâbit olan La√m-ı Zâid Beyânındadır 525
Dokuzuncu Fa§l İki Dudakların ve Emrâ∂larının Beyânındadır 525
Onuncu Fa§l Dudaklarda Olan Şuðûðu Bildirir 525
On Birinci Fa§l Dudakların Evrâmı ve ¢urû√u Beyânındadır 526
On İkinci Fa§l Bevâsîr-i Şefeh Beyânındadır 527
On Üçüncü Fa§l İ«tilâc-ı Şefeh Beyânındadır 527

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ TÂSİ¡ 
EMRÂ∞-I ◊AL¢ VE MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDA 

OLAN KELÂM-I MÜCMEL OLUP FU~ÛLÜ 
MÜŞTEMİL MA¢ÂLE-İ VÂ◊İDE ÜZERE KILINDI 

Evvelki Fa§l A¡∂â-i ◊alðın Ya¡nî Boğazın Teşrî√i Beyânındadır 529
İkinci Fa§l ◊alðta Olan A¡∂âların Emrâ∂ı Beyânındadır 530
Üçüncü Fa§l Boğazda Eğlenen Diken ve Onun Mecrâsına 

Cârî Olan Nesneler Beyânındadır 530
Dördüncü Fa§l ¡Alað-ı Nâşib Beyânındadır 531
Beşinci Fa§l »avânîð ve ±eb« Beyânındadır 534
Altıncı Fa§l Nevâ√î-i ◊alðta ¡Ârı∂ Olan Evrâm-ı ◊alð ve 

◊ancerede ve ◊ancereyi Mu†îf ve Mu√î† Olan ∏udedde ve 
Lehât ve ∏al§ame ve Levzeteynde ¡Ârız Olan Verem 
Mu¡âlecelerinde Tekellüm Eylediğimiz Kelâm-ı Küllî 
Beyânındadır 542

Yedinci Fa§l ±eb√ ve »avânîð ve Sâir Esbâbdan Bir Sebeb ile 
◊âdi& Olan İ«tinâð Mu¡âlecelerinin Beyânındadır 544

Sekizinci Fa§l Lehât ve Levzeteyn Emrâ∂ı Beyânındadır 553
Dokuzuncu Fa§l Lehâtın Suðû†u Beyânındadır 556
Onuncu Fa§l Müfreden ¢a†¡-ı Lehât ve Bett-i Levzeteyn Beyânındadır 557
On Birinci Fa§l Lehât ve Levzetân ¢a†¡ları Âfâtının Beyânındadır 558



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ ¡ÂŞİR A◊VÂL-İ ~ADR 
VE RİYEDE OLAN KELÂM-I MÜCMELİMİZ OLUP BEŞ 

MA¢ÂLE ÜZERE KILINDI

MA¢ÂLE-İ ÛLÂ A~VÂT ve TENEFFÜS BEYÂNINDA OLUP 
FU~ÛLÜ MÜŞTEMİL KILINDI

Evvelki Fa§l ◊ancere ve ¢a§abe-i Riye Teşrî√leri ve 
Riyenin Dahi Kendi Teşrî√i Beyânındadır 561

İkinci Fa§l Riyenin Emzicesi ve Riye A√vâlinin ‰uruð-ı 
¡Alâmetleri Beyânındadır 568

Üçüncü Fa§l Riyeye ¡Ârı∂a Olan Emrâ∂ Beyânındadır 570
Dördüncü Fa§l Riyeye Nâşib ve Müte¡allið Olan Mevâdd ve 

A√kâmı Beyânındadır 571
Beşinci Fa§l ~adriyye Olan Müfrede ve Mürekkebe 

Edviyenin Kendileri ve O Edviyenin Cihet-i İsti¡mâlleri 
Beyânındadır 572

Altıncı Fa§l Teneffüste Olan Kelâm-ı Küllîdir 574
Yedinci Fa§l Nefes-i ¡A₣îm ve Nefes-i ~aπîr ve Bunların 

Em&âli ve Bi’l-Cümle Delâilleri Beyânındadır 577
Sekizinci Fa§l Nefes-i Şedîd Beyânındadır 580
Dokuzuncu Fa§l Nefes-i ¡Âlî vü Şâhið Beyânındadır 580
Onuncu Fa§l Nefes-i ~aπîr Beyânındadır 581
On Birinci Fa§l Nefes-i ¢a§îr Beyânındadır 581
On İkinci Fa§l Nefes-i Serî¡ Beyânındadır 582
On Üçüncü Fa§l Nefes-i Ba†î™ Beyânındadır 582
On Dördüncü Fa§l Nefes-i Mütevâtir Beyânındadır 582
On Beşinci Fa§l Nefes-i Bârid Beyânındadır 583
On Altıncı Fa§l Nefes-i Müntin Beyânındadır 583
On Yedinci Fa§l Nefes-i ¡A₣îm ve Nefes-i Serî¡ ve Nefes-i 

Mütevâtir Aralarında [306b] Vâðı¡a Olan İntiðâlât Beyânındadır 583
On Sekizinci Fa§l Nefes-i Mun«urî Beyânındadır 584
On Dokuzuncu Fa§l Sû™-i Teneffüste Olan 

Kelâm-ı Küllî Beyânındadır 584



Yirminci Fa§l ∞îð-ı Nefes Beyânındadır 585
Yirmi Birinci Fa§l 586
Yirmi İkinci Fa§l Nefes-i Mu∂â¡ıf Beyânındadır 586
Yirmi Üçüncü Fa§l Nefes-i Munta§ıf Beyânındadır 587
Yirmi Dördüncü Fa§l Nefes-i ¡Asir Beyânındadır 587
Yirmi Beşinci Fa§l İnti§âb-ı Nefes Beyânındadır 588
Yirmi Altıncı Fa§l A§√âb-ı ‰abâyi¡in Nefesi ve 

Esnânda Her Birinin Nefeslerinin Beyânındadır 589
Yirmi Yedinci Fa§l ∏ıdâdan ve ◊abel ve  İstisðâ Mi&llilerden 

◊âdi& Olan Nefes-i Mümtelî Beyânındadır 590
Yirmi Sekizinci Nefes-i Müste√amm Beyânındadır 590
Yirmi Dokuzuncu Fa§l Nâimin Nefesi Beyânındadır 590
Otuzuncu Fa§l A¡∂â-i ~adrda Veca¡ı Olanların Nefesi Beyânındadır 590
Otuz Birinci Fa§l Nefesi ∞îð Olanların Hangi Sebebden Olur 

İse Olsun Nefeslerini ve ~â√ib-i Rebvin Nefesini Bildirir 590
Otuz İkinci Fa§l A§√âb-ı Middenin Nefesi Beyânındadır 591
Otuz Üçüncü Fa§l ±eb√a ve İ«tinâð A§√âbının 

Nefesleri Beyânındadır 591
Otuz Dördüncü Fa§l Rebvde Olan Kelâm-ı Mücmeli Bildirir 591
[Otuz Beşinci Fa§l] Sû™-i Teneffüsün Sâir A§nâfı 

Mu¡âleceleri Beyânındadır 601

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FENN-İ ¡ÂŞİRİ MA¢ÂLÂTINDAN 
MA¢ÂLE-İ ¿ÂNİYE ~AVTIN ◊A¢Î¢ATİ VE 
Bİ’L-CÜMLE A~NÂFINDA OLAN KELÂM 

BEYÂNINDADIR O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l ~avtın Ta¡rîfi ve Emrâ∂ı Beyânındadır 605
Maðâle-i ¿âniyeden İkinci Fa§l »uşûnet-i ~avt Beyânındadır 611
Üçüncü Fa§l ~avt-ı ¢a§îr Beyânındadır 611
Dördüncü Fa§l ~avt-ı ∏alî₣ Beyânındadır 612
Beşinci Fa§l ~avt-ı Daðîð Beyânındadır 612
Altıncı Fa§l Mu₣lim ve Mükeddir Olan ~avt Beyânındadır 612
Yedinci Fa§l ~avt-ı Mürte¡iş Beyânındadır 613



FENN-İ ¡ÂŞİRİN ÜÇÜNCÜ MA¢ÂLESİ İKİ FA~LI 
MÜŞTEMİLE OLUR

Evvelki Fa§l Su¡âl Beyânındadır 615
İkinci Fa§l Nef&-i Dem Ya¡nî Kan Tükürmek Beyânındadır 624

FENN-İ ¡ÂŞİR MA¢ÂLÂTINDAN DÖRDÜNCÜ 
MA¢ÂLE ¢ALBDEN MÂ-¡ADÂ A¡∞Â-İ ~ADRIN 
¢URÛ◊ VE EVRÂMINA MÜTE¡ALLİ¢ OLAN 
¡İLM-İ NAªARÎNİN U~ÛLÜ BEYÂNINDADIR 

O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l ±âtü’l-Cenb Beyânındadır 639
¡Alâmât-ı ±âtü‘l-cenb 644
±âtü‘l-cenb-i »âli§in ¡Alâmâtı Beştir. 644
±âtü‘l-cenb-i »âli§ ü ∏ayr-i »âli§in A§nâflarının  ¡Alâmâtı 

Beyânındadır 647
Ve Onun Redîsinin ve Selîminin ¡Alâmetleri Beyânındadır 648
±âtü‘l-cenb Evðâtının ¡Alâmâtı Beyânındadır 650
±âtü‘l-cenbin Bi-◊asebi‘l-Esbâb Olan A§nâfları 

¡Alâmâtı Beyânındadır 651
±âtü‘l-cenbin İntiðâlâtı ¡Alâmetlerini Bildirir 651
İkinci Fa§l ±âtü‘l-cenb ◊udû&ünden İkinci Veyâ«ûd Üçüncü 

Günde Bed™ Eden Nef&e Müte¡allið Kelâm-ı Câmi¡dir 654
Bu√rânât-ı ±âtü’l-cenb 655
Üçüncü Fa§l ±âtü‘r-riye Beyânındadır 657
Dördüncü Fa§l Riyede ◊âdi& Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır 660
Beşinci Fa§l Riyede ◊âdi& Olan Verem-i Rı«v Beyânındadır 660
Altıncı Fa§l Bü&ûr-i Riye Beyânındadır 660
Yedinci Fa§l Riyede Olan İctimâ¡-i Mâ Beyânındadır 660
Sekizinci Fa§l ¢a§abe-i Riyeye ¡Ârı∂ Olan Verem ve 

Cirâ√at Beyânındadır 661
Dokuzuncu Fa§l ¢ay√ ve Cem¡-i Midde Beyânındadır 661



Onuncu Fa§l ~adr ve Riyenin ¢urû√u Beyânındadır ve 
Sill Dahi O ¢urû√tan Biridir 664

Hey™ette ve Sinnde ve Beldede ve Mizâcda Sille İsti¡dâdı 
Olan Kimselerin İsti¡dâdları ¡Alâmâtları ve A√vâlleri Beyânındadır 667

FENN-İ ¡ÂŞİR MA¢ÂLÂTINDAN BEŞİNCİ MA¢ÂLE 
A¡∞Â-İ ~ADRIN MÂ-SİVA’l-¢ALB OLAN 

¡U∞VLARININ VE NEVÂ◊ÎSİNİN ¢UR◊ALARI VE 
¡İLELLERİ ¡AMELİYYÂTI BEYÂNINDADIR 

O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Nevâ√î-i ~ad ve Riye Evrâmının Mu¡âlece-i 
Müşterekleri Beyânındadır 671

İkinci Fa§l ±âtü‘l-cenb Mu¡âlecâtı Beyânındadır 673
Fî Mu¡âlecâtı ±âtü’r-riye 683
Teðayyu√ta Olan Kelâm-ı ¢alîl Beyânındadır 683
Üçüncü Fa§l Nevâ√î-i ~adr ¢urû√u ve 

Mu¡âlece-i Mara∂-ı Sill Beyânındadır 687

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN ON BİRİNCİ 
FENN EMRÂ∞-I ¢ALBİN VE MU¡ÂLECÂTININ 

BEYÂNINDA OLAN KELÂM-I MÜCMELDİR 
O DAHİ İKİ MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Maðâle-i Ûlâ Onun Mebâdîleri Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir 697

Evvelki Fa§l Teşrî√-i ¢alb Beyânındadır 697
İkinci Fa§l ¢albin Emrâ∂ı Beyânındadır 701
Üçüncü Fa§l O Vücûh Beyânındadır ki 

Onunla A√vâl-i ¢albe İstidlâl Olunur 703
¢albin Emzice-i ‰abî¡îleri Beyânındadır 706
Dördüncü Fa§l Emrâ∂-ı ¢albin ¡Alâmâtı Beyânındadır 708
Beşinci Fa§l ¢albin Delâil-i Evrâmı Beyânındadır 709
Altıncı Fa§l ¢albde Mü™e&&ire Olan Esbâbların Beyânındadır 710



Yedinci Fa§l ¡İlâc-ı ¢albe Müte¡alliða Olan 
¢avânîn-i Külliyye Beyânındadır 710

Sekizinci Fa§l Edviye-i ¢albiyye Beyânındadır 715

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNDAN ON BİRİNCİ FENNİN 
İKİ MA¢ÂLESİNDEN İKİNCİ MA¢ÂLE 

EMRÂ∞-I ¢ALBDE CÜZ™İYYÂT-I MUFA~~ALA 
BEYÂNINDADIR O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l »afaðân ve Esbâb-ı »afaðân Beyânındadır 717
»afaðân-ı ◊ârr Mu¡âlecâtı Beyânındadır 723
»afaðân-ı Bâride Mu¡âlecâtı Beyânındadır 725
İkinci Fa§l A§nâf-ı ∏aşy ve ∏aşy Esbâbı ve 

Mevt-i Müfâce™e Esbâbı Beyânındadır 726
Üçüncü Fa§l Baπteten ◊âdi& Olan Suðû†-ı ¢uvvet Beyânındadır 740
Dördüncü Fa§l ¢albinde Verem ◊âdi& Olduğunun 

¡Alâmâtı ªuhûr Edenlerin Tedbîrleri Beyânındadır 741

KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN ON İKİNCİ FENN 
EMRÂ∞-I ¿EDYDE VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ FU~ÛLÜ MU◊TEVÎ 
BİR MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Teşrî√-i ¿edy Ya¡nî Memeleri Teşrî√ Beyânındadır 743
İkinci Fasl Lebeni Taπzîr Ya¡nî Sütü ¢alîl Olan Hatunların 

Sütlerini Çok Etmek Tedbîrleri Beyânındadır 743
Üçüncü Fa§l İfrâ† Üzere Dürûr-i Lebeni Men¡ Edip 

Taðlîl Eylemeğin Beyânındadır 747
Dördüncü Fa§l ¿edyde Mütecebbin Olan Leben Beyânındadır 748
Beşinci Fa§l Memelerde Lebenin Cümûdu ve ¡Ufûneti ve 

Meme[lere] ¡Ârı∂ Olan İmtidâd ve Gerginlik ve  Memelere 
İ§âbet Eden Mara∂ Beyânındadır 750

Altıncı Fa§l ¿edyin Verem-i ◊ârrı ve ¿endüve Evcâ¡ı Beyânındadır 751



Yedinci Fa§l ¿edyânda Bârid Balπamı Olan  Evrâm-ı Bâliπa 
Beyânındadır 751

Sekizinci Fa§l ~alâbet-i ¿edy ve ¿edyde ¡Ârı∂ olan Sila¡ ve 
∏uded ve Henüz Mürâhiða Olanların ¿edylerine 
¡Ârı∂ Olan Teka¡¡ub-ı ¡A₣îm Beyânındadır 752

Dokuzuncu Fa§l ¿edylerde ◊âdi& Olan Dübeyle Beyânındadır 752
Onuncu Fa§l ¿edye ¡Ârı∂ Olan ¢ur√alar ve Ekkâl Beyânındadır 752
On Birinci Fa§l ¿edyi Suðû†tan Men¡ ve ~âπîren ve 

Müktenizen ¿edyi ◊ıf₣ Eden ve Ke≠âlik ~ıbyânın 
»u§yelerini ¡İ₣amdan ve Kiberden Men¡ Eden Devâlar 
Beyânındadır 753



 [223a] ¢ânûn’un  Beş Kitâbından Üçüncü Kitâbı 
Emrâ∂-ı Cüz™iyyelerde Olan Mufa§§al Müstefvâ Kelâmdır ki 

±ikr Olunur Yesserenallâhu İtmâmehu Bi’l-»ayri İnnehu 
Müyessirü Külli ¡Asîrin Fe-Ni¡me’l-Mevlâ ve 

Ni¡me’n-Na§îr

[223b] “el-◊amdü lillâhi ve selâmun ¡alâ-¡ibâdihille≠îne’§†afâ’llâhu «ay-
run ammâ yuşrikûne.” Ve ba¡dehu ◊að celle ve ¡alâ √a∂retleri sizi cemî¡an 
umûrunuzda te™yîd edip sa¡âdet-i dâreyni √âvî olan bünyân-ı «u§û§unuzu 
te™sîs ve teşyîd eyleye.

Ma¡lûm ola ki biz fenn-i †ıbbın [cüz™-i] na₣arîsi beyânında olan kitâb-ı 
evvelden ve ke≠âlik edviye-i müfrede beyânında olan kitâb-ı &ânîden fârîg 
olduk ve kitâb-ı &âli&e şürû¡ eylememizin vaðt ü zamânı ðarîb oldu. Ve 
biz kitâb-ı &âli&te cüz™-i ¡amelînin §ı√√at-i mevcûdeyi √ıf₣ eden ðısmı ile 
mara∂ √asebiyle zâil olan §ı√√ati i¡âde eden ðısmını ≠ikr eyleriz. Ve kitâb-ı 
&âli&i biz yirmi iki fenne taðsîm eyledik ve her fenni müte¡addid maðâlâta 
münðasım kıldık ve her maðâlede fu§ûl-i ¡adîde ≠ikr eyledik ve o fu§ûlde 
insânın başından ayağına varınca ðadar ₣âhirinde ve bâ†ınında mevcûd olan 
¡u∂vlarından her birine ma«§û§ olan mara∂ları inşâallâhu ta¡âlâ birer birer 
≠ikr eyleriz ve o mara∂lara müte¡alliða olan umûrları istîfâ eyleriz. Ve o 
¡u∂vların emrâ∂ını beyâna şürû¡umuzda evvelâ ¡u∂vun teşrî√ini ve men-
fa¡atini ≠ikr eyleriz ve ba¡dehu ¡u∂vun §ı√√atini √ıf₣ eden nesneleri ek&er-i 
√âlde bildiririz ve ¡u∂vun emrâ∂ ve esbâbının külliyyâtlarına ðavl-i mu†lað 
ile delâlet eyleriz. Ve emrâ∂ ve esbâbı ta¡yîn ve teş«î§ eden edille ile istid-
lâlin †arîðine ve emrâ∂ın mu¡âlecâtına ðavl-i küllî ile delâlet eyleriz. Ve bu 
umûrlardan ferâπdan sonra emrâ∂-ı cüz™iyyeye teveccüh ve iðbâl eyleriz. 
Ve ek&er-i √âlde her mara∂-ı cüz™înin ta¡rîfine ve sebeblerine ve delîllerine 
ðavl-i küllî ile √ükm edip delâlet eylerim ve onlardan a√kâm-ı cüz™iyyelere 
vâ§ıl olurum ve sonra mu¡âlecâtın küllî olan ðânûnlarını bildiririm ve sonra 
müfrede veyâ«ûd mürekkebe olan edviye ile cüz™iyye olan mu¡âlecelere te-
nezzül eylerim. Ve bu minvâl üzere yirmi iki fennin mesâfelerini ða†¡ edip 
yirmi ikinci fennin nihâyetine vardıkta kitâb-ı &âli& «azînesi kapısını «atm 
ve temhîr eylerim.



24 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Tercüme-i ¢ânûn’a bezl-i mesâ¡î eden ¡abd-i dâ¡î der ki mu§annif ra√-
metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi √a∂retlerinin her ¡u∂vun emrâ∂larını beyânda vâ…i¡ 
olan …avl-i küllîlerini cemî¡an fehm ve idrâk muha§§ılına bâ¡is-i i¡yâ vü ta¡ab 
olup onun mu¡âlecesinde sühûlet-i fehme mü™eddî olan mebâdî-i metrûkele-
ri i₣hâr ve edillelerinin muta∂ammıne olduğu ke&ret ve vefret √a≠f ve ı∂mâr 
olunup le™âlî-i men&ûreleri tanzîm ve me¡â…ıd-ı ma§¡ûbeleri √all ve ter«îm 
olunarak tercümeye i√tiyâc olmakla bundan böyle şecere-i …ânûnun na∂îc 
olan mîve-i me™âli çîde ve müntefe¡un bih olmayan nâ-pu«teleri ma†rûd ve 
bürîde kılınmak isti√sân olundu.

¢ânûn’un kitâb-ı &âli&i fünûnundan fenn-i evvel re™s ve dimâπ mara∂-
larının a√kâm-ı külliyye a√vâlinde kelâm-ı mücmel ve …avl-i küllî olup beş 
maðâle üzere tertîb olundu.

[FENN-İ EVVEL]

Ma…âle-i Ûlâ Re™s ve Dimâπ Mara∂larının A√kâm-ı 
Külliyyeleri Beyânındadır

Fa§l-ı Evvel Başın ve Başta Olan Eczâların Menfa¡atleri Beyânındadır

Cemî¡an √ayvânât iki cins olur: Bir cinsinin başı olur ve cins-i â«erin 
başı olmaz. Baştan murâd olan, teşrî√-i re™s’te yazıldığı üzere beyni ve bey-
ni √âvîye olan kemikler ve aπşiye ve şiryân damarları ve verîd damarları 
olur. ◊ayyât ve ¡aðârib ve √aşerât-ı sâirelerde âlât-ı √iss bedenlerinin bir 
†arafına terkîb olunmakla elsine-i nâsta o ma√alle baş ı†lâð olunur, lâkin 
e†ıbbâ ¡örfüne na₣aran baş ı†lâð olunmaz. Ve o √ayvânlarda her ne ðadar 
√avâss-ı «amse-i ₣âhire mevcûde ise yine e†ıbbâ o √aşerâtın başı yoktur 
derler, ≠ikr olunan eczâlar bulunmadığı için.

Pes başı olan √ayvânlarda baş kemiklerinin fâidesini ve başın sâir a¡∂â-
dan ¡âlî olduğunun fâidesini beyân edip Câlînûs der ki başın vech-i me≠kûr 
üzere «ilðatinden πara∂ dimâπı mu√âfa₣a değildir ve ke≠âlik sem¡ ve şemm 
ve lems ve ≠evð ðuvâlarını ve o ðuvâların âletlerini ve ðuvâların mev∂i¡le-
rini mu√âfa₣a dahi değildir, zîrâ ≠ikr olunan dimâπ ve ðuvâlar başı olma-
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yan √ayvânlarda dahi mevcûdedir, onlar dahi başı olan [224a] √ayvânlar 
gibi işitirler ve ≠evð ve şemm ve lems ðuvveleri ve ke≠âlik dimâπı olur 
ve o ðuvâlar bilâ-re™s onlarda ma√fû₣ olur belki ≠ikr olunan eczâlardan 
baş terkîb olunup ve sâir ¡u∂vlardan ¡âlî olduğundan πara∂-ı a§lî ve √ik-
met ve ma§la√at ba§arın eb§ârda √asenü’l-√âl üzere ta§arruf etmesi olur, 
zîrâ ba§arın a¡∂â-i sâireye ðıyâsı câsûsun ¡askere ðıyâsı üzere olur. Düşma-
nı ma√all-i ba¡îdden görmek πara∂ı için câsûsun ma√alli ¡âlî olduğu gibi, 
ba§ar dahi cemî¡an a¡∂âyı ve a¡∂ânın cihâtını görsün için ba§arın ma√alli 
olan baş dahi ¡âlî ma√allde kılındı.

Ve başı olan √ayvânın gözleri teşrî√-i ¡aynda yazıldığı üzere la†îf ru†û-
betlerden terkîb olunup o √ayvânlar ðuddâmı cihetini gördükleri gibi sağ ve 
solda olan cihetleri dahi görüp eb§ârları kâmil ve na₣arları tâmm olsun için 
taklîb-i √adeða âletleri olan ¡a∂alâta ve sinir parçaları ¡ayna gelmeğe mu√tâc 
olmakla bi’l-cümle bu eczâ-i la†îfeleri √âvî olsun için o √ayvânların başları 
kemikten terkîb olunup ve kemikten ¡ayna √ücreler mi&âlinde geniş √ırz-ı 
√a§în ve √ı§n-ı metîn «alð olundu. Ve ¡ayna teb¡an her ne ðadar eşedd-i i√-
tiyâc yok ise dahi sâir √avâssa dahi baştan birer ma√all ta¡yîn olundu.

Ammâ başı olmayan √ayvânın ¡aynı ru†ûbet-i la†îfeden mürekkeb de-
ğildir, değme √âl ile âfeti ðabûl eylemez ve taklîb-i √adeðaya dahi mu√tâc 
değildir, zîrâ onlara cihet-i ðuddâmı görmek kifâyet eder, yemîn ve yesâra 
iltifât etmek onların √âllerine ve mâ-«uliða lehlerine münâsib olmaz. Ona 
binâen o √ayvânların bedenlerinin †arafey-i yemîn ü yesârından birer zâide 
i«râc olunup gözleri o zâidelerin çukuru içinde √ıf₣ olundu.1 [A√vâl-i] ¡aynı 
≠ikr ve beyân eylediğimiz ma√allde ve bu bâbda olan kelâmı istið§â eyleriz.

Ve başın ≠âtî olan eczâlarını ve o eczâ-i ≠âtiyyeye münâsib olan eczâ-i 
¡ara∂iyyeleri ta¡nî tüy ve deri ve la√m gibi eczâları ve πışâ-i mu«tefî ve 
beyni √âvî olan πışâ-i πalî₣i ve πışâ-i raðîð-i meşîmîyi beyân eyleriz. Cev-
her-i dimâπı ya¡nî beyniyi ve beyninin bu†ûnunu ve beynide olan eczâları 
ve a√vâlleri beyân eyleriz. Ve beyninin ta√tında olan iki πışâları ve onların 
dahi ta√tında olan cirm-i şebîkeyi ve ðâ¡ide-i dimâπ olan kemiği dahi beyân 
eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.

1 Başı olmayan √ayvânların ek&eri mû≠î olmakla o √ayvânların ma∂arratları şâmil 
olmasın için sağ ve sol câniblerine na₣ardan men¡ olundular.
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Fa§l-ı ¿ânî Dimâπın Teşrî√i Beyânındadır

Ammâ insân dimâπının teşrî√i beyânı budur ki insân dimâπının terkîbi 
üç türlü şeylerden ve eczâlardan olur: 

Evvelkisi cevher-i √icâbîdir.
İkincisi mu«« dedikleri beyninin cevheridir.
Üçüncüsü bu†ûnda olan tecvîfler ya¡nî boş yerlerdir ki ervâ√la dolu olur.
Ammâ sinirler dimâπın eczâ-i a§liyyesinden değildir belki dimâπın 

fürû¡undandır, dimâπdan bitip e†râfa tevzî¡ olunur.
Ve dimâπ †ûlen iki bölük olur ve ikiye bölünmesi mu««una ve √icâbına 

ve tecvîfine nâfi≠ olur.2 Ve bu inðısâmda menfa¡at-i ma¡lûme vardır ya¡nî iki 
ðısmın birine âfet erişirse ðısm-ı â«ere âfet sirâyet eylemez, taðsîm √asebiyle 
her bir ðısm â«er ðısmdan munfa§ıl gibi olduğu için. Lâkin dimâπın üç ba†-
nından ba†n-ı evvelde ≠ikr olunan vech üzere bu inðısâm √isse ziyâde ₣âhir 
olur.

Ve dimâπın cevherinin ya¡nî beyni dedikleri cevherin †abî¡atı bârid ve 
ra†bdır, ya¡ni sovuk ve yaş «alð olunmuştur. Sovuk «alð olunduğu onun 
içindir ki dimâπa sü«ûnet ke&îren müteveccih olur ve dimâπ bârid olmasa 
sü«ûneti ðabûlü serî¡ olup ru†ûbet-i dimâπ serî¡an ma√v olur. Ve dimâπa 
sü«ûnetin teveccühüne sebeb bunlardır ki dimâπ sinirlerin menşe™idir ve 
sinirlere √arekâtları √asebiyle ¡ârı∂ olan sü«ûnet dimâπa ulaşır. Ke≠âlik 
dimâπ √avâssın ðuvâlarının ma¡denidir, infi¡âlât √asebiyle √avâssa ¡ârı∂a 
olan sü«ûnet dimâπa vâ§ıl olur. Ve ke≠âlik dimâπ rû√-ı nefsânînin ma¡de-
nidir, fikriyye ve ta√ayyüliyye ve ≠ikriyye olan isti√âlât √asebiyle ervâ√a 
¡ârı∂ olan sü«ûnet dimâπa vâ§ıl olur.

Ve dimâπın †abî¡atı ve «ilðati bürûdet üzere olduğunun vech-i &ânîsi bu-
dur ki dimâπa ervâ√ şiryân şu¡belerinden iki şu¡be ile ðalbden §u¡ûd eder ve 
ðalbin ervâ√ının √arâreti şedîde olmakla dimâπın bürûdeti ile ta¡dîl olunup 
a¡∂âya √iss ve √areket ðuvâlarını î§âle §âli√ olur.

Ve dimâπ ra†b ve yaş «alð olunduğunun vechi ve menfa¡ati budur ki sinir-
lerin ve sâir ervâ√ mi&lli nesnelerin √areketleri √asebiyle dimâπ kurumayıp 
√avâssın i√sâs eylediği eşyânın §ûretleri sühûlet ile dimâπda naðş olunur.

2 Ya¡nî mu««u ve √icâbları ve tecvîfleri cemî¡an bi-√asebi’†-†ûl ikişer bölüktür, o 
taðsîm ile ¡ar∂ında dahi cüz™ bulunur.
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Ve dimâπ bârid ve ra†b «alð olunduğu gibi ke≠âlik mülâyim ve düsûmet-
li ya¡nî yağlı «alð olundu. Ammâ yağlı «alð olduğunun menfa¡ati budur ki 
dimâπ yağlı oldukta dimâπdan biten sinirler dahi yağlı olur. Ve yağlı olan 
nesnelerde sakız gibi lüzûcet ya¡nî yapışkanlık olup a¡∂âya itti§âli ziyâde 
olur ve o itti§âl ile a¡∂âyı ta√rîki ziyâde olur.

Ve ammâ dimâπın mülâyim olduğu, i√sâs olunan ma√sûsât mütebed-
dil oldukça √iss-i müşterekte §ûretlerinin yazılıp ve bozulması kolay olsun 
içindir.

Bu vechler Câlînûs’un îrâd eylediği vechlerdir. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki: 
Benim katımda sinirler ba¡∂ı πıdâsını dimâπdan alır, pes dimâπ mülâ-

yim «alð oldu ru†ûbeti yağlı olup §alâbetli sinirlerin taπaddîsi tedrîcle §âli√ 
olsun için. Ve katı olan sinirlerin πıdâsı yağlı olup bir miðdâr sinirler mülâ-
yim oldukta a¡∂âyı ta√rîki vech-i lâyıð üzere olur. Ve dimâπdan biten ¡a§ab-
ların menbitine ya¡nî bittiği ma√allere ðarîb olan yerleri ziyâde mülâyim 
olur, lâkin lüdûnetli olur ya¡nî üzülmez ve munða†ı¡ olmaz, mu√kemdir. Pes 
o sinirler bittiği ma√allden uzadıkça uzaklığı √asebiyle katı olur ve a¡∂âya 
vardıkta katılığı ziyâde olup bu vech ile olan sinirlerin a¡∂âda ta§arrufu 
a√sen ve ekmel olur.

Ve ke≠âlik dimâπın rû√ları ba¡∂ı kerre serî¡an √areket eyledikte o rû√a 
cefâf ya¡nî kuruluk ¡ârı∂ olur ve dimâπın ru†ûbetinden istimdâd ile yine 
ru†ûbeti tâzelenir.

Ve ke≠âlik dimâπ-ı ra†b müte«al«il ya¡nî gevşek olup ve gevşek olan 
«afîf olmakla başa ağırlığı olmaz.

Ve dimâπın cevheri ya¡nî beyni her ne ðadar mülâyim ise lâkin dimâπın 
evveli ve muðaddeminin yumuşaklığı ek&er ve mu™a««arlarının mülâyemeti 
eðall olur. Ve ikisinin arasına √icâb-ı §ulb girip beynehümâyı farð eder. Ve 
muðaddem-i dimâπın ziyâde mülâyim olduğu onun içindir ki ek&er-i √avâs-
sın muta§arrıfı ve «u§û§an sem¡ ve ba§arda ta§arruf eden sinirler dimâπın 
muðaddeminden biter. Ve muðaddem-i dimâπın mülâyemeti √asebiyle on-
dan biten sinirler dahi mülâyim olup √avâss-ı la†îfede ta§arrufu vech-i lâyıð 
üzere olur. Ve mu™a««ar-ı dimâπ muðaddem-i dimâπdan onun için katı ve 
§alâbet üzere olur ki a¡∂âyı ta√rîk eden ¡a§abların ba¡∂ıları ve ke≠âlik nu«â¡ 
mu™a««ar-ı dimâπdan biter. Ve nu«â¡ dahi fıðarât-ı ₣ahr &uðbeleri mecrâsı-
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na mâlik olur. Ve her iki fıðra arasında §alâbetli ¡u∂vlarda muta§arrıf olan 
birer çift sinirler biter ve lâ-ma√âle katı ve §alâbetli ¡u∂vlarda muta§arrıf 
olan sinirler §alâbetli olmak lâyıð olur. Ve §alâbetli sinirlerin menbiti olan 
nu«â¡ dahi §alâbetli olmak lâyıð olur. Ve §alâbetli olan nu«â¡ın menbiti ve 
ke≠âlik a¡§âb √areketinin menbiti olan mu™a««ar-ı dimâπ dahi muðaddem-i 
dimâπa ðıyâsla katı ve §ulb olmak lâyıð olur.

Ve mülâyim olan cevher-i dimâπla katı olan mu™a««ar-ı dimâπın arasına 
≠ikri mürûr eden √icâbın tavassut eylediğinin vechi budur ki o √icâb ara-
lığa girmekle muðaddem-i dimâπ mu™a««ar-ı dimâπdan mümtâz olur. Ve 
mu™a««ar-ı dimâπın §alâbeti ile mülâyim olan muðaddem-i dimâπ muta∂ar-
rır olmaz. Ve muðaddem-i dimâπa nüfû≠ eden şerâyîn ve evride damarları 
ve sâir her ne ki nüfû≠ ederse onlar dahi cidden mülâyim kılındı.

Ve muðaddem-i dimâπın ≠ikr olunan √icâbla ya¡nî sargı ile dürülmesi-
nin â«er menfa¡atleri vardır. O menfa¡atler bunlardır: Baştan dimâπa ev-
ride [224b] damarları iner ve dimâπda o damarların şu¡beleri müteferrið 
olur. Ve o şu¡beler mülâyim ve raðîð olup bi-nefsihâ bir ma√allde mek&e 
ðâdir olmamakla dayanacak ve istinâd edecek bir müstenede mu√tâc olur 
ve dimâπ √icâbla dürülü oldukta onlara müstened olur.

Ve bu muðaddem-i dimâπ dürümünün â«irinde ense cânibine mâil bir 
fe∂â ve boş ma√all vardır ki ona ma¡§are derler, dimâπa §u¡ûd eden kan o 
ma√alle dökülür ve o ma√allden ince yollara ve cedâvile dağılır ve ondan 
cevher-i dimâπa yayılır. Ve cevher-i dimâπdan o kanları cevher-i dimâπda 
olan damarlar neşf †arîðiyle ağızları cânibinden a«≠ edip cemî¡an o kanları 
iki damara dökerler ve o iki damarda cem¡ ederler. Ve biz o iki damarın 
teşrî√ini inşâallâhu ta¡âlâ ðarîben ≠ikr eyleriz.

Ve muðaddem-i dimâπdan kelle kemiğinin derzleri mu√â≠âtında biraz 
ribâ†ât biter ya¡nî ince iplik gibi bağlar biter. O ribâ†lar ile dimâπın §afîð de-
dikleri √icâbı ve örtüsü bağlanır. Ve muðaddem-i dimâπdan iki zâide biter ki 
onlar memelerin iki √alemeleri gibi ya¡nî memelerin başında olan düğmeler 
gibi olur. Ve şemm ðuvveleri o √alemelerde olur, râyi√a onlara vardıkta i√sâs 
eder. Ve o zâideler dimâπdan katı ve sinirlerden mülâyim olur.

Ve dimâπın muðaddeminin cümlesini iki √icâb örter, onlara πışâ-i mü-
cellil derler. O iki πışânın biri raðîð ya¡nî incedir ve biri §afîðtir ya¡nî sık ve 
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πalî₣dir. Raðîð beyniyi mümâss olur, §afîð baş kemiğini mümâss olur. Ve bu 
iki πışâların menfa¡atleri budur ki o πışâlar dimâπla kemikler arasında √âil 
olmakla dimâπ kemiğin katılığından muta∂arrır olmaz ve o πışâlar √âil olma-
sa dimâπ iki √âlinde kemiklere mümâss olup müte™e≠≠î ve muta∂arrır olur: 

O iki √âlin evvelkisi dimâπın tezeyyüdü √âlidir, zîrâ her ayın nûru ziyâde 
oldukça dimâπ ziyâde olur ve vaðt-i tezeyyüdde o πışâlar dimâπın kemiği-
ne mümâss olmasına mâni¡ olur. İkincisi dimâπ √âl-i inbisâ†ında ≠ikr olunan 
πışâlar olmasa kemiğe mümâss olur, zîrâ dimâπın iki √areketi vardır, birine 
√areke-i inðıbâ∂iyye ve birine √areke-i inbisâ†iyye derler. ◊areke-i inbisâ†iy-
ye ile dimâπ genişir. Lâ-ma√âle o πışâlar olmasa o √âlde kemiğe mümâss 
olur. Bu ≠ikr olan mümâsse devr-i dâim olan mümâssedir. Ve ba¡∂ı kerre 
¡ârı∂ √asebiyle dahi mümâsse √âdi& olur. Me&elâ §ay√a-i şedîde ile §ay√a 
eden kimselerin dahi dimâπı yukarı kalkıp baş kemiğine [değer ve] mümâss 
olur, o vaðtte dahi πışâlar √âil olup §alâbet-i ¡a₣îm ile muta∂arrır olmaz. Onun 
için o πışâlar katılık ve yumuşaklık arasında vasa†u’l-√âl kılındı.

Ve o iki πışânın dimâπı mess edeni ince ve kemiği mess edeni §afîð ve 
πalî₣ kılındı. Ve o iki πışâdan her biri â«er ile fi’l-cümle mümtezic olup 
dimâπa vi…âye-i vâ√ide gibi kılındı. Bu πışâlar dimâπa vi…âye olduğu gibi 
ke≠âlik dimâπa nüfû≠ eden nab∂ damarlarına ve kan damarlarına ribâ† gibi-
dir, o damarları bağlar, mekânından çıkmağa koymaz, ana karnında cenîni 
rab† edip bağlayan meşîme gibidir, dimâπ içinde olan ¡urûðların biri bir-
leriyle iştibâkini ve örgüsünü ve damarların ev∂â¡ını o πışâlar √ıf₣ eder 
ve ke≠âlik derzlerden mevâ∂i¡-i ke&îrede dimâπın bu†ûnuna nüfû≠ edenleri 
dahi bağlar. Ve bu πışâların bu vech üzere vi…âye olması dimâπın muðad-
demine ma«§û§ olur ve mu™a««ar-ı dimâπ3 katında o πışâlar munða†ı¡ olur-
lar, zîrâ mu™a««ar-ı dimâπ mu√kem ve §alâbetli olmakla vi…âyeden müs-
taπnî olur.

Ve πalî₣ olan πışâ dimâπa mutta§ıl değildir, beynehümâda πışâ-i raðîð 
√âil olmak √asebiyle. Ve ke≠âlik πışâ-i πalî₣ πışâ-i raðîða mutta§ıl olup her 
†arafından biri birlerine tehendüm edip ya¡nî bağlanıp şey™-i vâ√id olmak 
üzere itti√âdları yoktur. Belki o iki πışâlar bi-√asebi’l-√iss başka ve müsta…
ill πışâlardır.

3 Burada “mu™a««ar-ı dimâπ” ile murâd ba†n-ı evsa† ile ba†n-ı mu™a««ardır.
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Ve ≠ikri mürûr eden ¡urûð evvelâ πışâ-i πalî₣e nüfû≠ edip ba¡dehu πışâ-i 
raðîða nüfû≠ eder ve beynehümâda o ¡urûð vâ§ıl olur. Ve πışâ-i πalî₣a 
revâbı† ya¡nî bağlar ile baş kemiğine teşmîr olunup bağlanmıştır. Ve o ri-
bâ†lar πışâ-i πalî₣den bitip kelle kemiğinde olan derzlere bağlanır, dimâπa 
o πışâ-i πalî₣ yük olmasın için. Ve bu ribâ†lar dürûza vardıkta şü™ûndan 
«urûc eder ya¡nî derzler arasına nüfû≠ edip kelle kemiğinin taşrasına çıkar 
ve «âric-i ðı√fta o ribâ†lardan bir πışâ örülüp ðı√fın «âricine πışâ-i mücellil 
olur. Ve bu πışâ-i mücellil ile dimâπın πışâ-i πalî₣inin ðı√fa itti§âli metîn 
ve müsta√kem olur.

Ve dimâπın †ûlünde üç ba†n vardır ve o üç ba†ndan her birisi bi-√ase-
bi’l-¡ara∂ iki ðısma münðasımdır ya¡nî †ûlüne yarılmakla ¡ar∂ında iki cüz™ 
olur, biri sağında ve biri solunda olur. Ve ba†n-ı evvelin bi-√asebi’l-¡ara∂ 
iki ðısma münðasım olduğu bi-√asebi’l-√iss ₣âhirdir. Ve bu cüz™ ya¡nî 
ba†n-ı evvel istinşâða ya¡nî havâyı ce≠be mu¡îndir ve ke≠âlik aksırık ile fa∂-
la olan eb«ıreleri def¡e ve nef∂e dahi mu¡îndir ve rû√-ı √assâsı a¡∂âya tevzî¡ 
ve taðsîme ve bâ†ında olan idrâk ðuvâlarından mu§avvere olan ðuvâların4 
ef¡âline bi’l-cümle mu¡îndir.

Ve ammâ ba†n-ı mu™a««ar ya¡nî dimâπın †ûlen olan üç ba†nından üçün-
cü ba†n dahi ba†n-ı ¡a₣îmdir, zîrâ o ba†n ma√all-i ¡a₣îmi ve tecvîf-i kebîri 
doldurur. Felâ-ma√âle geniş ve vâsi¡ tecvîfi dolduran kebîr ve ¡a₣îm olur. 
Ve ke≠âlik «alîfe-i dimâπ olan nu«â¡ ya¡nî nâs beyninde murdâr ilik diye 
müte¡âref olan ek&er-i a¡§âbın menbiti ve rû√-ı √assâsın ek&erinin maðse-
mi mu™a««ar-ı dimâπdan biter ve lâ-ma√âle büyük nesnenin ma√alli dahi 
büyük olmak iðti∂â eder ve ðuvve-i √âfı₣anın ef¡âli o ma√allde olur. Ve 
ma¡a-hâ≠â yine ba†n-ı muðaddemden küçük olur ve belki ba†n-ı muðad-
demin ¡ar∂an olan iki ðısmının her birinden ba†n-ı mu™a««arın mecmû¡u 
küçük olur. Ve ma¡a-hâ≠â ba†n-ı mu™a««arın cüz™-i &ânîsi cüz™-i evvelinden 
ve &âli&i &ânîsinden ve hâke≠â ilâ en-yentehiye tedrîcle te§âπur eder. Ve bu 
mi&lli tedrîcle eczâlarının evvellerinden â«irleri ke&îf olur, √attâ nu«â¡ın 
menbiti olan ba†n-ı &âli&ten cüz™-i mu™a««ar ba†n-ı &âli&in cüz™-i muðadde-
minden ziyâde §aπîr ve ziyâde ke&îf ve §ulb olur.

4 “Bu maðâmda “mu§avvere olan ðuvâ”dan murâd √iss-i müşterektir ki onda 
ma√sûsâtın §ûretleri naðş olunur.
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Ammâ dimâπın üç ba†nının ikinci ba†nı ba†n-ı evvel ile ba†n-ı &ânî 
arasında dehlîz mi&âlinde bir mecrâ gibi olur ve onun için ba†n-ı &ânî dahi 
¡a₣îm ve †avîl olur, zîrâ ikinci ba†n bir ¡a₣îmden â«er ¡a₣îme vesîle ve †arîð 
olur ve ba†n-ı muðaddemin rû√u ba†n-ı mu™a««ara o yoldan vâ§ıl olur ve 
eşbâ√-ı te≠ekkür dahi o yoldan ulaşır. Ve lâ-ma√âle iki ¡a₣îm arasında 
vesîle olan dahi ¡a₣îm olur. Ve o ba†n-ı evsa†ın mebde™i ve evâili bâ†ını 
kürî olan bir saðf ile müsaððaf olup ezec gibi olur, onun için o saðfa ezec5 
tesmiye olunur. O saðf √asebiyle ba†n-ı evsa† menfe≠ olur. Ve o saðfın 
küreviyyeti ve tedvîri √asebiyle o ba†n âfâttan ba¡îd olur ve muðaddem-i 
dimâπı derc ve cem¡ eden √icâbın o saðfa i¡timâdı katında √icâbı √aml ve 
yüklenmeğe ðavî olur.

Ve dimâπın iki evvelki ba†nları ezec katında o vech ile cem¡ olur ki o 
iki ba†n ma¡an ba†n-ı mu™a««ar ile o menfe≠den biri birlerine na₣ar eder-
ler, onun için o mev∂i¡e mecma¡u’l-ba†neyn derler. Ve o menfe≠ kendi bir 
ba†n iken ba†n-ı muðaddemde olan ta§avvurun ba†n-ı mu™a««arda olan √ıf₣ 
ðuvvesine te™eddîye menfe≠ ve †arîð olmakla ta√ayyül ve tefekkür ðuvvesi-
ne mev∂i¡ olmağa ziyâde lâyıð oldu. Ve ≠ikr olunduğu üzere bu†ûn-ı &elâ&e 
vech-i meşrûh üzere √avâss-ı bâ†ınenin ma√alleri olduğuna o ma√alle âfet 
eriştikte √âssesinin [225a] fi¡li bâ†ıl olmakla veyâ«ûd o fi¡le «alel gelmekle 
istidlâl olunur. Ve πışâ-i raðîð bu†ûn-ı &elâ&eyi cemî¡an örtmez belki ba†n-ı 
evsa†ın saðfına gelince ðadar ba†n-ı muðaddemi örter, saðfın fürcesinde 
munða†ı¡ olur ve mâ-¡adâ bu†ûnda §alâbet olmakla örtüye mu√tâc olmaz.

Ve ammâ dimâπın üç boğum ya¡nî üç ba†n olup ve her boğumda zerd-
ler olması rû√-ı nefsânî cevher-i dimâπa nüfû≠ eylesin içindir, zîrâ ba¡∂ı 
kerre ervâ√ ke&îre olur ve dimâπ dahi müntefi«a olmaz, o mi&lli vaðtte 
ervâ√-ı ke&îreye yer kalmaz, lâkin boğum ve zerd ma√allerinden dimâπın 
içine ervâ√ nüfû≠ etmekle dimâπa sereyân edip √ayyiz ve mekân bulur. O 
boğumlar, zerdler olmasa dimâπın inðıbâ∂ı vaðtinde dimâπa ervâ√ nüfû≠ 
edemez ve bu†ûndan boş ma√allerin dahi vüs¡ati olmaz, ervâ√ bilâ-mekân 
ma√v olup boğulur.

5 Kütüb-i lüπatte “ezec” bir nev¡ binâdır diye yazarlar. Ve √ilye-i şerîfte “eze-
cü‘l-√âcibeyn” tefsîrinde muðavves ve ke&îrü‘ş-şa¡r diye ≠ikr ederler. Pes binâda 
“ezec” tekne tavan ki mücessem küpler ola.
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Ve dimâπın tezrîd üzere üç ba†nı olduğunun bir vechi dahi budur ki ervâ√ 
dimâπa ðalbden §u¡ûd eyledikte o ervâ√ın mizâc-ı ðalbîsi dimâπda isti√âle-
ye mu√tâc olur, zîrâ o isti√âle √asebiyle rû√-ı ðalbî rû√-ı nefsânî olur. Ve o 
isti√âle, rû√-ı ðalbî dimâπda mün†abı« olup dimâπın mizâcını a«≠ etmekle 
olur. Pes rû√-ı ðalbî dimâπa evvel vu§ûlünde cevf-i evvele gelip onda mun-
tabıh olur ve sonra o rû√ ikinci ba†na nüfû≠ edip onda ziyâde muntabıh olur 
ve ondan dahi üçüncü ba†na nüfû≠ edip onda in†ıbâ«ı ve kaynaması tamâm 
olur. Velâkin bu in†ıbâ«ların kemâli ervâ√ dimâπın eczâsı ile mu«âli† olduğu 
√âlde †ab« olmakla olur, zîrâ †âbı«a matbû« mu«âli† olmaksızın vâði¡ olan 
†ab«ta kemâl bulunmaz. Onun için kebidde πıdâ †ab« olundukta kebide o πıdâ 
sereyân eder, √attâ kebidi πıdâ müstev¡ib olup i√â†a eder, †ab« kemâl üzere 
olsun için. İnşâallâhu ta¡âlâ kebidin teşrî√inde taf§îli gelir.

Ve dimâπın her ba†nında zerdler vardır. Me&elâ bir ¡u∂vu ip ile boğsalar 
o ipin yeri ¡u∂vun sâir ma√allinden mün«afi∂ ve aşağı olur ve iki ipin arası 
mürtefi¡ olur. Ve o boğumlara zerdler derler. Ve dimâπın her ba†nında zerd 
gibi müte¡addid ma√aller olur. Ve ba†n-ı evvelin zerdlerinin efrâdı ba†n-ı 
mu™a««arın zerdleri efrâdından ke&îr olur.

Ve bu iki ba†nın altında bir mev∂i¡ vardır ki dimâπa §u¡ûd eden iki büyük 
damarlar o mev∂i¡de tevzî¡ olunur ve şu¡ab-ı ke&îreye münðasım olur. Ve 
o şu¡belerden meşîme gibi bir cirm örülür ki cirm-i şebekî demekle ma¡rûf 
olur ve ma√alli dimâπın ta√tında olur. Ve o şebîke aralarında olan fürceler 
la√m-ı πudedî ile dolu olur, zîrâ damarlar her ne vaðt şebîke gibi nesc olup 
aralarında boş yerler ve fürceler olsa elbette o fürceler la√m-ı πudedî ile 
dolar ve o şu¡beleri dolduran la√m-ı πudedî o şu¡beler şekli ile müteşekkil 
olur ve o şu¡belerin tevezzu¡u ve intisâcı gibi münessice olur.

Ve o damarların şu¡belerinin intisâcı bu vech ile olur ki darlıktan in-
bisâ†a başlayıp şu¡bede intisâcdan fâriπ olur. Ve fürceleri dolduran la√m-ı 
πudedînin şekli §anevberî olur, başı ¡urûðun tevezzu¡u mebde™inin üzerin-
den olup πâyetine müteveccih olur ve πâyetine vardıkta la√m-ı πudedî dahi 
meşîme intisâcı gibi müntesic olup ðarâr eder.

Ve dimâπın ba†n-ı evsa†ta olan cüz™ün fevð cânibinden olan eczâları dûd 
şeklinde olur ya¡nî mev∂i¡inin6 zerdleriyle †ûlen müzerred olup nâs beynin-

6 “Mev∂i¡”inden murâd kemikte olan zerdlerdir, içinde olan dimâπ dahi zerdli olur.
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de solucan dedikleri kurt gibi olur. Ve o zerdlerin ba¡∂ısı ba¡∂ısına merbû† 
ya¡nî bağlı olur. Ve solucan tekâ&üf ve te«al«ul ile √areket eylediği gibi o 
eczâ-i fevðânîler tekâ&üf ve te«al«ul ile ya¡nî açılıp ve yumulmasıyla √are-
ket eyler. Ve ba†n-ı evsa†ta olan dimâπ fevðinde mevcûd eczâ-i dûdiyye 
altında olanları bir πışâ setr eder ki o πışâ ba†n-ı muðaddemden nâbit ve 
ba†n-ı evsa†ın †ûlünü mu√î† ve iki fa«i≠ gibi mütemâdî olup o fa«i≠lerin 
evâili biri birlerine müte…ârib ve tedrîcle tebâ¡ud ederek ba†n-ı mu™a««arın 
evâiline vâ§ıl olan iki zâidenin üzerine döşenir. Ve o iki zâideler mev∂i¡-i 
lâyıðından √areket eylemesin için veterât tesmiye olunan bağlar ile biri bi-
rine bağlanır. Ve kaçan dûdlar münbası† olup uzar ise dûdların ¡ar∂ı dar 
olur ve zâideleri ta∂yîð edip biri birlerine taðrîb eder ve ba†n-ı evsa†ın mec-
râsını sedd eder. Ve kaçan dûdlar †ûlen tekâ&üf eyleseler ¡ar∂ı genişir ve o 
zâideler biri birlerinden uzaklaşır ve mecrânın süddesi açılır ve o zâidele-
rin mu™a««ar-ı dimâπı vely eden cânibleri ziyâde daðîð olur ve bulunduğu 
ðadar tahdîbe mâil olur ve o zâidelerin mu™a««ar-ı dimâπla mültekâları sar-
gı ile sarılır, ke-enne bir ¡u∂v ¡u∂v-ı â«ere du«ûl etmiş gibi olur.7 Ve o 
zâidelerin muðaddemi mu™a««arından dimâπın ta√ammülü miðdârı vüs¡atli 
olur. Ve ≠ikr olunan zâidelere ¡inebeteyn tesmiye olunur.

‰ab¡ ile olan nüs«alarda ¡inebeteyn tesmiye olunur diye ≠ikr olunmuş-
tur. ªâhir budur ki nüs«a-i ûlâ esahhtır, zîrâ fa«i≠ gibi olan nesne ¡inebe 
tesmiye olunmaz belki ¡inebe tesmiye olunan †arafında olan √alemeler olur.

Ve o iki zâideler melsâ ve müstevîlerdir, onlarda dûdlar gibi zerd olmaz. 
Ve müstevî olmaları ile zamân-ı inbisâ†ta olan mecrânın insidâdı ziyâde 
olur. Ve iki zâidelerin üzerinde olan dimâπdan eczâ-i dûdiyyenin inbisâ†ı 
ile zâideler ziyâde müte…ârib olurlar ve inðıbâ∂larıyla mütebâ¡id olurlar, 
zîrâ müstevî olan iki ¡u∂vun biri birlerine itti§âli ve temâsı ziyâde olur ve 
sebeb-i vâ√id ile √arekete mu†âva¡atı ziyâde olur.

Ve dimâπın fu∂ûlünü nef∂ ve def¡ eylemeğe iki mecrâ vardır: Evvelki 
mecrâ ba†n-ı muðaddemde olur ve ba†n-ı muðaddemin ba†n-ı evsa†a mülâðî 
olduğu ma√all katında olur. Ve fu∂ûlün ikinci mecrâsı ba†n-ı evsa†ta olur. 
Ve yalnız ba†n-ı mu™a««ar için mecrâ yoktur, zîrâ ba†n-ı mu™a««ar †arafta 
olup ba†n-ı muðaddeme ðıyâsla §aπîr olmakla ba†n-ı mu™a««ar &aðb olunup 

7 Ya¡nî mefâ§ılda olan tuffâ√a √oðða girmiş gibi olur.
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onda başka mecrâ itti«â≠ olunmağa ta√ammülü olmaz belki ba†n-ı evsa†ın 
mecrâsından ba†n-ı mu™a««arın fu∂ûlü icrâ ve isâle olunup o mecrâ ba†n-ı 
evsa† ile ba†n-ı mu™a««ar arasında müşterek olur «u§û§an ki ba†n-ı mu™a««a-
rın πâyetinden nâbit olan nu«â¡dan fu∂ûlün bir miðdârı mündefi¡ olur, bâðî 
kalan şey™ ðalîl olmakla başka mecrâya √âcet kalmaz.

Ve dimâπın muðaddeminde ve evsa†ında olan mecrâlardan her biri 
kendi ba†nlarından ibtidâ edip dimâπın nefsine verep üzere nüfû≠ edip o 
iki mecrâlar bir ¡amîð ve derin menfe≠ katında mülâðî olurlar. O menfe≠-i 
¡amîðin mebde™i √icâb-ı raðîð ve â«iri ve esfeli √icâb-ı §ulb katında olur. 
O ma√allde menfe≠-i ∂ayyið olur, zîrâ o menfe≠ ðam¡ mi&âlindedir ya¡nî 
bir nesnenin kulpu mi&âlinde olur, istidâre üzere si¡adan bed™ eder, tedrîcle 
ta∂ayyu… eder, onun için o menfe≠e ðam¡ tesmiye ederler ve müstenða¡ dahi 
tesmiye ederler.

Ve kaçan o mecrâ-ı ¡amîð πışâ-i §ulbe nüfû≠ eyledikte küre mi&âlin-
de olup o kürenin a¡lâsı ve esfeli mestûre olan πudde içinde bir mecrâya 
mülâðî olur ki o mecrâ πışâ-i §ulb ile √anek-i a¡lânın mecrâsı arasında olur 
ve o mecrâdan fu∂ûl-i mündefi¡a ¡a₣m-ı müşâşîden ya¡nî mi§fât dedikleri 
süzgü kemiğinden nüfû≠ edip mun«urân †arîðinden ya¡nî burun deliklerin-
den «ârice ve taşraya çıkar.

Fa§l-ı ¿âli& A¡râ∂ı Olan Baş Mara∂ları Beyânındadır

Biz bu maðâmda başta olan tüyler mi&lli nesnelerin [225b] emrâ∂ına 
ta¡arru∂ eylemeziz, onun için biz deriz ki re™s ancak dimâπ ve dimâπın 
√icâblarıdır ve fi’l-√aðîða başta olan tüy ve deri mi&llilerin emrâ∂ı dahi 
baş mara∂larındandır. Ve biz deriz ki başa sû™-i mizâcın sekiz nev¡inin 
mâddîsi ve πayr-i mâddîsi min √ay&ü’l-mecmû¡ on altı sû™-i mizâc aðsâmı 
¡ârı∂ olur:

Ve mâddî olanların mâddesi bu«âr olur veyâ«ûd ≠ât-ı ðıvâm olan a«lâ†-ı 
sâire olur. Ve başta ru†ûbet mara∂larının vuðû¡u ke&îr olur, zîrâ dimâπ ev-
vel-i «ilðatte ke&îrü’r-ru†ûbet olur ve fa∂la olan ru†ûbetleri ra√imde veyâ«ûd 
ra√imden «urûcundan sonra tenðıye olunmasına o dimâπın «a†arı ziyâde 
olur. Ve o sû™-i mizâc envâ¡ının küllîsi dimâπın kendiye veyâ«ûd dimâπda 
olan damarlara veyâ«ûd dimâπın √icâblarına ¡ârı∂ olur.
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Ve dimâπa emrâ∂-ı terkîb dahi ¡ârı∂ olur. Me&elâ miðdârı ðadr-i lâyıðtan 
küçük olur veyâ«ûd büyük olur veyâ«ûd şekl-i †abî¡î üzere olmaz, bu se-
beblerden ef¡âli lâyıðı üzere olmaz veyâ«ûd emrâ∂-ı terkîb dimâπın mecrâ-
larında ve vi¡âlarında südde olmakla olur. Ve dimâπda olan süddeler ba†n-ı 
muðaddemde veyâ«ûd ba†n-ı mu™a««arda olur veyâ«ûd iki ba†nda ma¡an 
südde olur. Ve o süddelerin her biri kâmile veyâ«ûd nâðı§a olur veyâ«ûd 
südde kan damarlarında veyâ«ûd nab∂ damarlarında veyâ«ûd ¡a§ab bittiği 
ma√allerde olur.

Ve başa emrâ∂-ı va∂¡ dahi ¡ârı∂ olur ve o emrâ∂-ı va∂¡ın ¡ârı∂a olması 
√icâbda olan ribâ†ların in«ılâ¡ı ya¡nî kopmasıyla olur ve iki cüz™lerin iftirâðı 
ile olur.

Ve başa emrâ∂-ı itti§âl dahi ¡ârı∂ olur, dimâπın kendide veyâ«ûd şerâyîn 
ve evridesinde veyâ«ûd √icâbında veyâ«ûd kelle kemiğinde in√ilâl-i ferd 
ve teferruð-ı itti§âl olmakla olur.

Ve başa verem dahi ¡ârı∂ olur. O verem dimâπın kendide veyâ«ûd πışâ-i 
raðîðte veyâ«ûd πışâ-i πalî₣de veyâ«ûd cirm-i şebîkede veyâ«ûd «âric-i 
ðı√fta olan πışâda olur.

Ve ≠ikr olunan şişlerin ve veremlerin küllîsi a«lâ†-ı √ârreden veyâ«ûd 
a«lâ†-ı bârideden olur. Ve a«lâ†-ı bârideden olan veremler dahi iki ðısm 
olur. ¡Ufûnete muðârin olan a«lâ†-ı bârideden olur ise o veremler evrâm-ı 
√ârreden ma¡dûd olur. Me&elâ ¡ufûnetli balπamdan ¡ârı∂ olan şişlere ev-
râm-ı √ârre derler, zîrâ balπamın †ab¡ı her ne ðadar bârid ise lâkin ¡ufûnet 
√asebiyle √arâreti olur, o cihetten mâddesi ¡ufûnetli balπam olan şişlere 
evrâm-ı √ârre ı†lâð olunur, evrâm-ı bâride demek lâyıð olmaz. Ammâ o 
verem ki onun mâddesi balπam veyâ«ûd sevdâ olup onda ¡ufûnet olmaya, 
o veremler evrâm-ı bâride ismine ma√all ve müste√að olur. Ve bu bâri-
de mâddelerden ¡ufûnete muðârin olmayıp sükûnet üzere olanlardan dahi 
evrâm √âdi& olur. Ve ₣ann olunur ki sen tetebbu¡ ve tefa««u§ eylesen em-
râ∂-ı dimâπdan ≠ikr olunan ðısmlardan «âric bir ðısm bulamazsın ve her 
ne ki bulursun o bulduğun bu mara∂ların birine râci¡ olur veyâ«ûd onun 
a¡râ∂ından olur.

Ve dimâπa emrâ∂ ba¡∂ı kerre ma«§û§an ve a§âleten ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi müşâreket √asebiyle ¡ârı∂ olur. Ve ek&er-i √âlde emrâ∂ müşâ-
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reket-i ∂a¡îf olur ise lâkin ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı müşâreketin şânı ¡a₣îm olup 
mara∂-ı a§lî gibi olur, √attâ ðattâl dahi olur. Ve çok kerre ≠âtü’l-cenb ma-
ra∂larından ve «unâð mara∂larından ðattâl ve «ânıð olan mevâdd dimâπa 
mündefi¡ olup mara∂-ı şirkî ile helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre dimâπın müşârik 
olduğu ¡u∂vun ezâsı √asebiyle dimâπ dahi müte™e≠≠î olup sekte ¡ârı∂ olur, 
el-¡ıyâzu billâhi min a§liyyihi ve şirkiyyihi.

Fa§l-ı Râbi¡ O Delîllerin Beyânındadır ki Ondan 
Dimâπın A√vâli Bilinir

A√vâl-i dimâπı ma¡rifetine vesîle ve mebâdî olan dimâπın ef¡âl-i √issiy-
yeleri olur veyâ«ûd ef¡âl-i siyâsiyyeleri olur ya¡nî dimâπ onu bi’†-†ab¡ işler, 
irâdeye √âcet olmaz. O siyâsiyye olan fi¡ller bunlardır: te≠ekkür ve tefekkür 
ve ta§avvur ve vehm ve √ad& fi¡lleridir.Ve ef¡âl-i irâdiyye olan, a¡§âb vâsı†a-
sıyla ta√rîk-i a¡∂âda olan ef¡âl-i dimâπ olur.

Ve dimâπdan istifrâπ olunan fu∂ûlün ðıvâmı ve levni ve †a¡mı ile dahi 
dimâπın a√vâli bilinir. ‰a¡mdan murâd fu∂ûlün √arâfeti ve mülûhatı ve 
merâreti ve tefehi olmasıdır. Ve ke≠âlik dimâπdan istifrâπ olunan fu∂û-
lün kemmiyyetinden dahi dimâπın √âli bilinir ya¡nî ðıllet ve ke&retinden 
ve fu∂ûlün külliyyen i√tibâsından dahi bilinir. Ve ehviyenin ve e†¡imenin 
dimâπa muvâfaðatından ve ¡adem-i muvâfaðatından ve ı∂rârından dahi bili-
nir. Ve başın büyük ve küçük olmasından ve bâbu’l-¡i₣âmda yazılan eşkâl-i 
re™sin cevdet ve redâ™etinden dahi bilinir. Ve başın «iffet ve &ıðletinden dahi 
bilinir. Ve başın melmesinden ve levninden ve baş damarlarının levninden 
ve baş derisine ¡ârı∂a olan ður√alardan ve şişlerden ve gözün levninden ve 
göz damarlarından ve gözün selâmetinden ve mara∂ından ve melmesinden 
bilinir «u§û§an nevmi √âlinden ve yaða₣ası √âlinden ve tüylerin kemmiy-
yeti √âlinden ya¡nî ðıllet ve ke&retinden ve πıl₣at ve riððatinden ve tüylerin 
keyfiyyetinden ya¡nî cu¡ûdet ve sübû†atından ve levni √âlinden ya¡nî sevâ-
dından ve §uhûbetinden ve ağarmağı ðabûlünün sür¡atinden ve bu†™undan 
ve §ı√√at-i √âl üzere &ebâtından ve zevâlinden ya¡nî teşaððukundan ve in-
tişârından ve temerru††undan ve tüylerin sâir a√vâlinden bilinir. Ve raðabe-
nin ya¡nî boynun √âlinden, boynu yoğun veyâ«ûd ince olmaktan ve boynun 
selâmetinden ve evrâm ve «anâzîrin raðabede ke&ret-i vuðû¡undan ve ðıl-



Tahbîzü’l-Mathûn 37

let-i vuðû¡undan dahi dimâπın √âli bilinir. Ve ke≠âlik lehâtından ve levze-
teynin ve dişlerin √âlinden dahi bilinir. Ve dimâπa müşâreketi olan a¡∂â-i 
¡a§abâniyyelerin ðuvâları ef¡âlinden dahi dimâπın √âli bilinir. Ve dimâπa 
müşârik olan a¡∂â-i ¡a§abâniyye ra√im ve mi¡de ve me&âne mi&llilerdir.

Ve dimâπın √âline müşâreket √asebiyle olan mara∂ından istidlâl iki 
vech üzere olur: 

Evvelkisi dimâπa ¡ârı∂ olan mara∂-ı şirkî ¡u∂v-ı müşârikte olan mara∂a 
ðıyâs olunur, ¡u∂v-ı müşârikte olan mara∂ dimâπda olan ¡ara∂a ne †arîð ile 
i√dâ& eder ise dimâπın √âli o şey™ olur. Me&elâ ¡u∂v-ı müşârikte olan mara∂ 
ile dimâπa istir«â √âdi& olsa dimâπın ru†ûbetine istidlâl olunur ve mâ-¡adâ 
dahi bu ðıyâs üzere olur.

İkincisi dimâπa müşâreket √asebiyle elem veren ¡u∂v hangi ¡u∂v ise o 
¡u∂v-ı ma«§û§tan ve o ¡u∂vda olan elem-i ma«§û§tan ve o elemin dimâπa 
te™eddîsi ve vu§ûlü ne vech üzere olduğundan dimâπın √âli ve keyfiyyeti 
bilinir.

Ve ≠ikr olan edillenin kimisi ile dimâπda √âlâ mevcûd olan a√vâle ve 
a¡râ∂a istidlâl olunur ve kimisi ile dimâπa gelecek zamânda ¡ârı∂ olan a¡râ∂a 
istidlâl olunur. ‰ûl-i müddet √üzn ve va√şetin vücûdundan gelecek zamân-
da ðarîben mâlî«ûlyâ ¡urû∂una veyâ«ûd geçmiş zamânda ðarîben ðu†rub 
mara∂ının √âdi& ve vâði¡ olduğuna istidlâl olunur ve bilâ-vech πa∂abdan 
§ar¡a ve √ârr olan mâlî«ûlyâya ve manyaya istidlâl olunur ve bilâ-sebeb 
gülmekten √umða veyâ«ûd ru¡ûnete8 istidlâl olunur.

Fa§l Teşrî

Fa§l-ı »âmis Dimâπın ◊âline ve Dimâπın Ef¡âli İle Küllî İstidlâl 
Ne Keyfiyyette Olduğunu Bildirir

Pes dimâπın cins-i ef¡âlinden me™«û≠ olan istidlâl budur ki ef¡âl-i dimâπ 
kaçan selîme olsa dimâπın delîl-i selâmetine mu¡în olur, ammâ ef¡âl-i dimâπ 
mü™effet olsa dimâπda âfet olduğuna delâlet eder. Ve âfet-i ef¡âl üç vechin 

8 ¢ânûn’un kelâmından münfehim olan budur ki ru¡ûnet ile √umð biri birine muπâ-
yirdir, lâkin Nefîsî Şerh-i Mûcez’de der ki ru¡ûnet ile √umð lüπaten ve ı§†ılâ√en 
elfâ₣-ı müterâdifedendir, fikrin noð§ânı ma¡nâsınadır.



38 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

biri ile olduğunu biz î∂â√ eyledik, evvelkisi ∂a¡f, ikincisi taπayyür ve teşev-
vüş, üçüncüsü bu†lân olduğunu bildirdik.

Ve ef¡âlle olan istidlâlde ðavl-i küllî budur ki ef¡âl-i dimâπın bu†lân ve 
noð§ânı bürûdet √asebiyle olur ve ru†ûbet √asebiyle ervâ√ tekâ&üf etmek-
le ve ke≠âlik südde √asebiyle ef¡âl-i dimâπ bu†lân ve noð§ân üzere olur. 
◊arâret √asebiyle dimâπın ef¡âli bâ†ıl ve noð§ân üzere olmaz, lâkin √arâret 
ziyâde ðaviyye olur ise ðuvveti isðâ† eder. Ammâ teşevvüş-i ef¡âl ve ke≠â-
lik √arekete münâsib olan taπayyür ba¡∂ı kerre √arâretten ve ba¡∂ı kerre 
yübûsetten olur. [226a]

Fa§l-ı Sâdis Ef¡âl-i Nefsâniyye-i ◊issiyye ve Ef¡âl-i Nefsâniyye-i 
Siyâsiyye vü ◊arekiyyelerden Me™«û≠ Olan İstidlâller Beyânındadır 

ve A√lâmdan İstidlâl-i Ef¡âl-i Siyâsiyye ile İstidlâl ¢abîlindendir.

Bu ≠ikr olunan ef¡âle âfetin du«ûlü beyân olunduğu üzere yâ bu†lân 
veyâ«ûd ∂a¡f veyâ«ûd teşevvüşten ve taπayyürden olur.

Bunun mi&âlinde √avâsstan ba§ar ile ibtidâ eyleyelim, zîrâ ba§ara ¡ârı∂ 
olan âfet ba§arı yâ külliyyen ib†âl eder veyâ«ûd ba§ara ∂a¡f verir yâhûd 
ba§arı müşevveş edip taπyîr eder ve mecrâ-yı †abî¡îsinden i«râc eder ve vü-
cûdu olmayan nesneler «âricden gözüne görülür, «ayâlât ve sinek ve şu¡le 
ve tütün gibi vücûdu olmayan eşyâ görünür. Ve bu mi&lli eşyâları görmek 
¡aynının √avâssından olmayan kimselerde vâði¡ olsa onunla o kimsenin 
dimâπında âfet olduğuna istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre görünen «ayâlât 
elvânı √asebiyle mevâdda delâlet eder. Me&elâ «ayâlâtın elvânı ebya∂ olur 
ise balπama delâlet eder ve a§fer §afrâya delâlet eder. Lâkin elvânın mevâd-
da delâleti mizâc-ı ¡ayn §a√î√ olur ise olur. Me&elâ mizâc-ı ¡ayn §a√î√ iken o 
¡ayna «ayâlât-ı bey∂â görünse bârid olan balπamın πalebesine delâlet eder, 
ammâ mizâc-ı ¡ayn mü™effet olsa ¡ayna mer™î olan «ayâlât elvânı her ne 
ðadar ebya∂ olur ise balπam-ı bâride delâlet eylemez. Bi-√asebi’l-mara∂ 
¡ayna ¡ârı∂ olan teşevvüş lâ-ma√âle √arâret √asebiyle olur.

Ammâ sem¡e âfet du«ûlü ðuvve-i sâmi¡a ∂a¡îfe olup ma√all-i ðarîbden 
cehverîlerin §avtını işitip mâ-¡adâyı işitmemekle olur veyâ«ûd sem¡de te-
şevvüş olup «âricde vücûdu olmayan nesneleri işitmekle olur. Me&elâ o 
devîler ile olur ki ırmak §adâsına ve mi†raða §adâsına ve †ubûl §adâsına ve 
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yel estikte ağaçlar yapraklarından √âdi& olan §adâya ve yelin kendi §adâsına 
o devî ya¡nî kulağında olan gürültü müşâbih olur. Bu me≠kûrlar ile dimâπın 
vasa†ında √âlâ mevcûd olan mizâc-ı yâbise istidlâl olunur veyâ«ûd yine 
dimâπın nâ√iye-i vasa†ında riyâ√ ve eb«ırenin i√tibâsına veyâ«ûd riyâ√ 
ve eb«ırenin kulağa §u¡ûduna istidlâl olunur ve buna müşâbih nesneler ile 
dahi istidlâl olunur. Ve sem¡e âfetin du«ûlü sem¡in bu†lânıyla dahi olur. Pes 
sem¡in ∂a¡fı ve bu†lânı berdin ke&reti √asebiyle olur. Ve ðarîb ma√allde olan 
§avtı uzak ma√allden işitir gibi işitmek ru†ûbetten olur.

Ammâ âfetin şemme du«ûlü şemmin ¡ademi veyâ«ûd ∂a¡fı ile veyâ«ûd 
şemmin teşevvüşü olup «âricde olmayan râyi√a-i kerîhe ve kötü kokuş-
mada olmakla olur. Eger o kimsenin meşâmmının bu mi&lli √âlet √avâssı 
ve mu¡tâdı değil ise ek&er-i √âlde bu mi&lli müntine râyi√ası olan kimsede 
«ıl†ın muðaddem-i dimâπda i√tibâsına delâlet eder.

Ammâ ≠evð ve lemse âfetin du«ûlü ≠ikri müteðaddim olan √avâssa âfe-
tin du«ûlü gibi olur, lâkin ≠evð ve lemsin âfetleri ek&er-i √âlde âlet-i ðarî-
belerinde fesâd olduğuna delâlet eder. Me&elâ ≠evðin taπayyürü ağzında 
âfet olduğuna delâlet eder ve lemsin taπayyürü o lems yedi ile olur ise 
yedinin fesâdına delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ðalîlen dimâπda fesâd olup 
≠evð ve lemsin taπayyürü dimâπa müşâreket ile olduğuna delâlet eder. Bu 
delâlet cemî¡-i bedende «ader ve uyuşukluk olduğu vaðtte ðaviyye olur. Ve 
ba¡∂ı kerre √avâss-ı dimâπa bir nev¡ ∂a¡fta veyâ«ûd ðuvvette müşârik olup 
o müşâreket dimâπda √âlet-i ma«§û§a olduğuna dâimâ delâlet eder.

Ek&er-i √âlde ∂a¡f-ı ba§ar dimâπın küdûretine delâlet eder. Ve ba¡∂ı 
kerre ba§arda ∂a¡f olup ba¡îd olan mer™îyi görmez. Ve ke≠âlik ke&î-
rü’ş-şu¡â¡ olan ma√allde mer™îyi görmez, lâkin mer™î taðrîb olunsa ve şu¡â¡ 
dahi az olsa eşyâ-ı daðîðayı lâyıðı üzere görür. Bu mi&lli ∂a¡f dimâπda 
küdûret olduğuna delâlet eylemez belki dimâπın §afvetine delâlet eder. 
Pes §afâ ðuvvet ile cem¡ olduğu gibi ∂a¡f ile dahi cem¡ olur, ammâ kü-
dûret ðuvvet ile cem¡ olmaz. Ve dâimâ küdûret mâddeye delâlet eder 
ve ammâ §afâ yübûsete delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre küdûret-i me≠kûre 
baπteten müsta√kem olup seder mara∂ı √âdi& olur. Ve bu vechle olan 
küdûret delâlet eder ki dimâπda ve dimâπın şebeke-i ¡urûðunda mâdde-i 
bu«âriyye vardır.
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Ve bu âfetler ile olan istidlâllerde √ükm budur ki o âfetlerden teşevvüş 
ve taπayyür mecrâsına cârî âlet ek&er-i √âlde mizâc-ı √ârr u yâbise delâlet 
eder. Ve √avâssın ∂a¡f ve noð§ânı mecrâsına cârî olan âfet ek&er-i √âlde 
mizâcın bürûdetine delâlet eder, lâkin √avâssında ∂a¡f ve noð§ân olan kim-
selerde fesâd ðavî olup ve ðuvvet sâðı†a olur ise ba¡∂ı kerre o âfetler √arâ-
rete delâlet eder, lâkin √arâret ve bürûdete ðıyâs ile ðuvâlara muvâfıð ve 
mülâyim olur.

Mâdâm ki mizâcın fesâdı ∂ararı ¡a₣îm olmaya, √arâret-i ðuvâya noð§ân 
îcâb eylemez. Ve lâyıð olur ki fesâd ziyâde şedîd olmayıp ve suðû†-ı ðuv-
vet dahi ziyâde müte√aððað olmadığı ma√allde mücerred fesâd ile mizâc-ı 
√avâssın √arâretine veyâ«ûd bürûdetine √ükm olunmaya belki â«er delîl 
ta√arrî oluna. Eger noð§ân-ı √issi olan olan kimsede √arâretin delîl-i â«e-
ri bulunur ise √arârete √ükm oluna, eger bürûdetin delîl-i â«eri bulunur 
ise bürûdete √ükm oluna. Ve √issin bu†lânının esbâbı ba¡∂ı kerre esbâb-ı 
dimâπiyye olur ve ba¡∂ı kerre dahi o √issin âlâtında âfet olduğundan olur. 
Me&elâ âlette fesâd veyâ«ûd inðı†â¡ veyâ«ûd südde olmakla √iss bâ†ıl olur, 
ve’l-√â§ıl âletin √issi edâya mâni¡ olan bir nesnesinin âlette bulunması olur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi √issin bu†lânına sebeb ¡u∂v-ı √assâsın kendide olur. Ve 
√avâssın ba¡∂ıları dimâπa ziyâde ðarîb olur, sem¡ ve şemm √âsseleri dimâπa 
ziyâde ðarîbdir. Pes bu mi&lli olan √avâssın âfetinin ek&er-i √âlde sebeb-
leri ¡u∂v-ı √assâsla dimâπ arasında müşterek olur, yalnız birinde olduğu 
eðall olur. Lâkin √avâssta âfet olup tenðıye ile ve ta¡dîl-i mizâc ile o âfet 
zâil olmasa onun sebebi ek&er-i √âlde dimâπda olur. Binâen ¡aleyh cemî¡an 
√avâsstan herhangisi ma√sûsâtıyla müte™e≠≠î olsa o müte™e≠≠î olan √âssede 
√arâret ve yübûset olduğuna delâlet eylemez, zîrâ sebeb dimâπda olmak 
i√timâli vardır, lâkin te™e≠≠î ðuvveti isðâ† ederse o zamân müte™e≠≠iye olan 
√âssede √arâret ve yübûsetten biri bulunduğuna delâlet eder. Ve ma√sûsâtı 
ile müte™e≠≠î olan √âsse sem¡ ve şemm √âsseleri olup o te™e≠≠î onların 
ðuvvetlerini isðâ† eylemez ise te™e≠≠înin sebebi dimâπda olduğu mü-
te√aððað olur, o iki √âssenin dimâπa ðurbiyyeti √asebiyle.

Bu ≠ikr olunan a√kâm √avâss-ı «amse-i ₣âhirenin a√kâmı idi, ammâ 
siyâsiyyenin a√kâmı ya¡nî bâ†ın-ı dimâπda olan ðuvâlar ef¡âlinden me™«û≠ 
olan a√kâm budur ki vehm ve √ad& ðuvvelerinin ðuvveti cemî¡an dimâπın 
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ðuvvet-i mizâcına delâlet eder. Ve vehm ve √ad& ðuvvelerinin ∂a¡fı bu†ûn-ı 
dimâπdan birinde ∂a¡f olduğuna delâlet eder. Bu §ûrette bu†ûnun ef¡âl-i sâi-
relerine na₣ar olunur, hangisinde «alel olur ise muhtell olan o fi¡lin fâ¡ilinin 
ma√allinde ∂a¡f olduğu müte√aððað olur.

Ef¡âl-i siyâsiyyeden me™«û≠ olan edillenin biri dahi «ayâl ve ta§avvur 
ðuvvelerinin âfeti olur. Kaçan bu ðuvveler ðaviyye olsalar muðaddem-i 
dimâπın §ı√√atine delâlette mu¡în olur. Ve bu iki ðuvvelerin ðuvveti 
ma√sûsâtın §ûretini √ıf₣da hangi insânda cevdet üzere olur ise ma¡lûm olur 
ki mübsarâtın eşkâli ve mezûkâtın √alâveti ve tu¡ûm-ı sâiresi ve mesmû¡âtın 
a§vâtı ve naπamâtı ve sâirînin dahi ef¡âli §uveri kemâ-yenbaπî √ıf₣ olunma-
ğa o insânın √avâssı ðuvvelerinin ðudreti vardır. Ve nâsın ba¡∂ısında cev-
det-i √ıf₣ ziyâde olur, √attâ mühendisînin fâ∂ılları fenn-i hendesede resm 
olunan «u†û†a na₣ar-ı vâ√id ile na₣ar eder ve nefsinde o «u†û†un §ûreti ve 
√urûfunu [226b] resm edip o mes™eleyi ilâ â«irihâ na₣ra-i u«râya mu√tâc 
olmaksız ta¡rîf edip bilir. Ve ke≠âlik bir ðavm dahi naπamâtı bir kerre is-
timâ¡ ile ∂ab† ve √ıf₣ eder. Mezûkât dahi bu minvâl üzeredir. Ve nab∂ı √ıf₣ 
dahi bu bâba ta¡alluð eder, zîrâ nab∂ı ta¡arruf melmûsâtın §ûretini √ıf₣da ve 
rüsûmunu nefsine naðş ve resm eylemekte ðavî √îleye mu√tâc olur.

Ve kaçan «ayâl ve ta§avvur ðuvvelerinde âfet olsa eger o âfet bu†lân-ı 
fi¡l olur ise ma√sûsâtın §ûreti zâile olduktan sonra isti√∂âra o kimse ðavî 
olmaz belki tekrâr i√sâsa mu√tâc olur. Ve «ayâl ve ta§avvur ðuvvelerinde 
olan âfet gâhîce ∂a¡f ve gâhîce dahi noð§ân ve gâhîce dahi o ðuvvelerin 
mecrâ-yı †abî¡inden inhirâfı olur. Me&elâ vücûdu olmayan nesneleri ta§av-
vur ve ta√ayyül eder. Pes o ðuvvelerin ∂a¡fı ve bu†lân-ı fi¡li ek&er-i √âlde 
muðaddem-i dimâπda berdin veyâ«ûd yübsün vücûduna veyâ«ûd ru†ûbetin 
vücûduna delâlet eder ve o âfetlere berd bi’≠-≠ât sebeb olur; yübûset ve 
ru†ûbet bi’l-¡ara∂ sebeb olur. Onun için ki ru†ûbet ve yübûset berdi celb 
eder ve berd o âfetlere sebeb olur. Ve ta§avvur ve «ayâl ðuvvelerinin taπay-
yürü ve teşevvüşü √arâretin ðuvvetine delâlet eder. Ve bu a√kâm-ı me≠kû-
reler √ükm-i ek&erî olur ve e†ıbbânın √iss ðuvvelerine olan aðvâlidir.

Ve bu maðûle mara∂ ya¡nî teşevvüş a§√âb-ı uðûle dahi ¡ârı∂ olur, √attâ 
idrâkleri tâmm olur, cemîli ðabî√ten ve §a√î√i saðîmden farðları kâmil olur 
ve nâs ile mükâlemeleri mevði¡inde olur, lâkin onlar bir ðavmi ta√ayyül 
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ederler, yanımızda √â∂ırdır derler ki vâði¡de yanlarında o mi&lli ðavm mev-
cûd değildir. Ve †ubûl §avtı işitirler ki onların vuðû¡u olmaz. Câlînûs √ikâye 
eder ki Brokles nâm †abîbe bu √âlet ¡ârı∂a oldu.

Ve ðuvve-i fikr ü ta√ayyülün fesâdından dahi dimâπın a√vâline istidlâl 
olunur. O fesâd bu†lân √asebiyle olur ise ona ≠ehâb-ı ¡aðl derler ve eger ∂a¡f 
√asebiyle olur ise ona √umð derler. Bu ðuvvenin bu†lân ve ∂a¡fının sebebi 
dimâπın vasa†ına berd veyâ«ûd ru†ûbet ve yübûsetten birinin ¡urû∂udur. Ve 
bu √ükm dahi √ükm-i ek&erîdir.

Ve fikr ve ta√ayyül ðuvvesinin âfeti teşevvüş ve taπayyür olup onun fik-
ri mevcûd olmayan nesneler olur ise ve §avâb olmayan nesneleri §avâbdır 
diye bilir ise ona i«tilâ†-ı ¡aðl derler.

Bu me≠kûrlar yâ vereme delâlet eder yâhûd √ârre-i yâbise olan mâdde-i 
§afrâviyyeye delâlet eder ve o mara∂a cünûn-ı sebu¡î tesmiye olunur. Ve 
onun i«tilâ†ı şerâret ve ta¡addî ile olur veyâ«ûd o i«tilâ† mâdde-i sevdâviy-
yeye delâlet eder ve onun mara∂ına mâlî«ûlyâ derler. Ve onun i«tilâ†-ı ¡aðlı 
¡aðlı sû™-i ₣ann ile olur ve onda bilâ-√â§ıl fikrler olur. Ve bu mâlî«ûlyâ §â√i-
binde cübne ve korkuya meyl olur ise bürûdete ziyâde delîl olur. Eger onda 
cür™et ve cesârete meyl olur ise ve πa∂ab dahi olur ise o âfet √arârete ziyâde 
delîl olur. Ve bunların beynini farð eylemek vâcib olur, bundan sonra o 
farðları biz ≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. Ve ba¡∂ı kerre bu âfetler dimâπın 
¡u∂v-ı â«ere müşâreketi ile olur ve müşâreket √asebiyle olan delâil-i cüz™iy-
yeler ile bilinir ve o delâil-i cüz™iyyeleri bundan sonra biz va§f eyleriz.

Ve’l-√â§ıl efkâr √arekât-ı ke&îre ile √areket eylese ve teşevvüş ve te-
fettüt eylese o √areket √arârete delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre teşevvüş fikr-i 
mâddesi bâride olan emrâ∂da dahi √âdi& olur. Eger o bârid mâddede bir 
nev¡ √arâret bulunursa lî&erπus mi&llide olan i«tilâ†-ı ¡aðl mâdde-i bâride-
den √âdi& olur.

Ef¡âl-i siyâsiyyeden me™«û≠ olan delîlin biri dahi ðuvve-i te≠ekkürde olan 
âfettir. O âfet ≠ikrin yâ ∂a¡fı veyâ«ûd bu†lânı ile olur. Câlînûs √ikâye eyledi ki 
◊abeşe diyârında bir nâ√iyede vebâ √âdi& oldu, ona binâen aralarında ðıtâl-i 
¡a₣îm vâði¡ olup cîfenin ke&reti vebâya mü™eddiye oldu. Ve o vebâ ◊abe-
şe’den Yûnân diyârına sirâyet eyledi. Ve ehl-i Yûnân’a o vebâ √asebiyle bir 
mertebe nisyân †ârî oldu ki kişi kendi ismini ve babasının ismini te≠ekkür 
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edemez oldu. Ve ek&er-i √âlde fikre ¡ârı∂ olan ∂a¡f mu™a««ar-ı dimâπda berd 
√asebiyle veyâ ru†ûbet ve yübûsetten biri ile fesâd olmakla olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi ≠ikr ðuvvesinde olan fesâd teşevvüş √asebiyle olur ve o kimse 
işlemediği nesneyi te≠ekkür eder, işlediği nesnelerin §ûretini i√∂âr eylediği 
gibi işlemediklerinin §ûretini dahi i√∂âr eder. O teşevvüş mâddeye muðâ-
rin veyâ«ûd bilâ-mâdde olan sû™-i mizâc-ı √ârre delâlet eder. Ve teşevvüş-i 
≠ikre sebeb yâbise olmak ek&er ve evlâ olur. Ve teşevvüşe mü™eddî olan 
sebeblerin küllîsi mizâc mu√âfa₣a olunmazsa ðuvveti isðâ† eder.

Ve bu maðâmda biz ðavl-i mücmel îrâd eyleriz ve deriz ki ef¡âl-i siyâ-
siyyenin bu†lânı yâ dimâπın cirmine berdin πalebesinden olur ve bu bu†lân 
biraz eyyâm müstevlî olur veyâ«ûd berdin tecâvîfe πalebesi ile olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o berdler ru†ûbet ile olur ve ba¡∂ı kerre bürûdeti yübs câlib olur 
ve onda ru†ûbet olmaz. Ve ke≠âlik o efâ¡îlin ∂a¡fının ðavl-i mücmelleri bu 
minvâl üzere olur ve ba¡∂ı kerre teşevvüş-i verem √asebiyle ve mizâc-ı 
§afrâviyye veyâ«ûd mizâc-ı sevdâviyye √asebleriyle veyâ«ûd bir cism-i 
mücerred √asebiyle olur. Bu ma…âmı tercümede biz nüs«a-i sul†âniyyeye 
…a§r eyledik.

Ve a√lâm ile ya¡nî görülen düşler ile istidlâl dahi ef¡âl-i siyâsiyye ile 
olan istidlâllere ∂amm ve te≠yîl olunmak lâyıð olur. Pes sarı olan nesneleri 
ve ke≠âlik √arâretli olan nesneleri düşte ke&ret-i rü™yet §afrânın πalebesine 
delâlet eder. Ve her mizâca elvânda ve keyfiyyette muvâfıð olan nesnele-
ri rü™yâda çok görmek o mizâcın πalebesine delâlet eder. Ve bunlar ₣âhir 
olmakla birer birer ta¡dâda mu√tâc olmazlar, ammâ müşevveş olan düşler 
mizâcın √arâret ve yübûsetine delâlet eder. Onun için a√lâm-ı müşevveşe 
emrâ∂-ı √ârre-i dimâπiyyeleri in≠âr ve i«bâr eder. Ve korkulu, müfza¡ olan 
düşler dahi a√lâm-ı müşevveşe gibi olur. Ve görülen düşler √ıf₣ ve te≠ek-
kür olunmasa o düşler mizâcın bürûdetine ve ru†ûbetine delâlet eder. Ve 
eşyâyı «âricde vuðû¡u üzere görmek i¡tidâl-i mizâca delâlet eder.

Fa§l-ı Sâbi¡ ◊arekete Müte¡alli… Olan Fi¡ller İle ve Onlara Müşâbih 
Olan Nevm ve Ya…a@a Fi¡lleri İle Olan İstidlâl Beyânındadır

Ef¡âl-i √arekiyyede olan âfet bu†lân veyâ«ûd ∂a¡f olur ise o √areketin 
altında olan ru†ûbet raðîða-i fa∂liyyenin ke&retine delâlet eder. Ve √are-
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ketin ∂a¡f ve bu†lânı hangi ¡u∂vda bulunur ise dimâπda âfete delâlet eder, 
lâkin sekte mi&lli bedenin cümlesinde olan bu†lân veyâ«ûd fâlic ve rı«v 
olan laðve mi&lli bedenin bir †arafında olan bu†lân dimâπ âfetine a«a§§ 
olur ve delâleti a₣her olur. Ve ba¡∂ı kerre bu†lân √areket-i ∂a¡f ile cem¡ 
olur ya¡nî beden-i vâ√idde ¡u∂vun birinin √areketi bâ†ıl ve â«er ¡u∂vun 
√areketi ∂a¡îf olur.

Ve o âfetler dimâπın kendide √arâret veyâ«ûd yübûset olduğuna delîl 
olur veyâ«ûd dimâπdan nâbit olan sinir mi&llide √arr ve yübsten biri oldu-
ğuna delâlet eder, lâkin bu √âlet o âfetin §â√ibinde emrâ∂-ı ke&îreden son-
ra niçe eyyâmda ðalîlen ðalîlen √âdi& olur. Ve ¡u∂v-ı vâ√idde olan istir«â 
mi&lli nesnelerin ba¡∂ı kerre sebebi o ¡u∂v-ı «â§§ta olan mara∂ √asebiyle 
olur ve ba¡∂ı kerre dimâπdan o ¡u∂va fa∂la mun§abbe olmakla olur. Ammâ 
√areket-i ¡u∂vun taπayyürü baπteten olur ise yine ru†ûbet-i âlâta delâlet 
eder. Ve eger ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ olur ise âlâtta yübûset olduğuna delâ-
let eder. Ammâ o taπayyür ki onun sebebi dimâπa ma«§û§ ola, teşennücü 
¡âmm olan §ar¡ ile ma§rû¡un [227a] √areketinin taπayyürü gibi ve bu mi&lli 
taπayyür ancak ru†ûbetten olur, zîrâ bu mi&lli taπayyür ru†ûbetin def¡aten 
nüzûlü ile olur. Ve ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile §ar¡dan ¡ârı∂ olan √areke-
tin taπayyürü dahi dimâπa ma«§û§ sebebden olur, dimâπda südde-i πayr-i 
kâmileye delâlet eder ve sebebi dimâπa ma«§û§ taπayyürün biri dahi başta 
olan ra¡şe olur.

Ve bu taπayyürler bi’l-cümle o âfetler bulunduğu cânibden dimâπda 
mâdde-i πalî₣a olduğuna delâlet eder veyâ«ûd ∂a¡f ve yübûsetten biri-
ne delâlet eder, eger o taπayyürler â«er mara∂dan sonra ¡ârı∂ olur ise ve 
√udû&u ðalîlen ðalîlen tedrîc ile olur ise.

Ve ammâ o taπayyürü olan ¡u∂v dimâπdan ba¡îd olur ise onun sebebleri 
kirâren bizim ≠ikr eylediğimiz üzere olur. Ve bu ≠ikr olunan √arekette âfet 
mecrâ-yı †abî¡îden «âric olan âfetler idi ve biz deriz ki insân √arekât-ı †abî¡î-
sinde neşî† olur ise fi’l-a§l mizâc-ı dimâπı √ârr ve yâbis olduğuna delâlet 
eder. Ve eger √areketinde kesel olup ve istir«âya mâil ise mizâcı bârid ve 
veyâ«ûd ra†b olduğuna delîl olur. Ve eger marî∂ olup √arekâtında ı∂†ırâb 
olur ise mizâcı √ârr olduğuna delâlet eder. Ve eger √arekâtı sükûta meyl 
edip suðû†-ı ðuvvet şedîd olmaz ise onun mizâcı bürûdete mâil olur.
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Ve a√vâl-i dimâπa nevm ve yaða₣a √âlinden istidlâl dahi bu maðâm-
da ≠ikre lâyıð olur. Ma¡lûm ola ki nevm ra†b ve mür«î olan sû™-i mizâca 
veyâ«ûd bârid-i müncemid ya¡nî dondurucu sovuğa tâbi¡ olur. Ve o, sû™-i 
mizâcın √avâssa ¡ârı∂ olduğu ðuvâlarının √areket edip rû√-ı nefsânî o √are-
ket ile ta√allül eylediği √asebiyle olur veyâ«ûd ha∂m-ı mevâdd için ðuvâ-
nın bâ†ına indifâ¡ı ve ðuvâya tebi¡an ervâ√ın dahi bâ†ına indifâ¡ı √asebiyle 
olur. ‰a¡âmdan sonra ¡ârı∂ olan nevm bu sebeb-i ahîr ile olur. Ve o nevm 
ki mecrâ-yı †abî¡î üzere olmaya ve onda ta¡ab ve √areket dahi olmaya, onun 
sebebi yâ ru†ûbet veyâ«ûd cümûdet olur. Ve onda cümûdetin sebebi mev-
cûd olmasa ve ≠ikri âtî şiddet-i berdin delâili dahi mevcûd olmasa o nevmin 
sebebi ru†ûbet olur.

Ve bundan sonra biz deriz ki her ru†ûbet nevmi îcâb eylemez, zîrâ şey« 
ve pîr olanların ru†ûbetleri ek&er iken yine seherleri πâlib ve ek&er olur. 
Câlînûs re™y eder ki onun sebebi budur ki pîrlerin ru†ûbetlerinde bûraðiyyet 
vardır ve bûrað ise dimâπa e≠â eder ve seheri îcâb eder, lâkin yübûset her 
√âlde seheri iðti∂â eder.

Fa§l-ı ¿âmin Ef¡âl-i ‰abî¡iyyelerden Me™«û≠ Olan Delâilin Beyânında 
Olur. Bedenden Mündefi¡a Olan Eşyâdan ve Bedende Nâbit Olan 

Tüylerden ve Ke≠âlik Bedenden ªuhûr Eden Şişlerden ve 
¢ur√a Mi&llilerden ◊âl-i Dimâπa İstidlâl Ne Vech İle Olduğu 

Bu Fa§lda ±ikr Olunur

Ef¡âl-i †abî¡iyyeden me™«û≠ olan delâil budur ki fu∂ûlün intifâ∂ından 
bi-√asebi’l-kemmiyyet ve bi-√asebi’l-keyfiyyet dimâπın √âli bilinir ve 
ke≠âlik dimâπın i√tibâsından dahi bilinir. Ve fu∂ûl-i dimâπın intifâ∂ı ya¡nî 
taşra çıkması √anekten ve enften ve ü≠ünlerden olur ve başta ₣âhir olan 
ður√a ve be&re ve veremler ile olur ve tüyler bitmek ile olur, zîrâ baş tüyleri 
dimâπın fu∂ûlünden biter. Ve dimâπın √âline tüyün sür¡at ile veyâ«ûd bu†™ 
ile bitmesinden istidlâl olunur ve sâir ta¡dâd eylediğimiz tüylerinin keyfiy-
yâtından dahi istidlâl olunur.

±ikri sâbıð olan yollardan fu∂ûl-i dimâπın «urûcu ile olunan istidlâlleri 
biz ≠ikr eyleyelim: Ve fu∂ûl-i dimâπiyyenin «urûcu ke&îr olur ise ≠ikr olu-
nan mevâdda delâlet eder ve bundan aðdem bildirdiğimiz üzere «âric olan 
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fa∂laların sebebi ne idiğine delâlet eder ya¡nî o «âric olan fa∂lanın dimâπda 
πalebesi √arâret ve bürûdet ve ru†ûbet ve yübûset işbu keyfiyyât-ı erba¡anın 
hangisi sebeb olduğuna delâlet eder. Ve o fa∂lalar çok çıkması ðuvvet-i 
dâfi¡a ∂a¡îfe olmadığına dahi delâlet eder, ammâ fa∂la-i dimâπın «urûcu 
mümteni¡ olup dimâπda fa∂la mu√tebese olsa veyâ«ûd ðalîlen «urûc ey-
leyip dimâπda dahi ağırlık veyâ«ûd va«z ya¡nî bir şey™ dimâπa dürter gibi 
√âlet i√sâs olsa veyâ«ûd le≠¡ ve temeddüd ve ∂arebân ve düvâr ve tanînden 
biri i√sâs olunsa dimâπda südde olduğuna ve ðuvve-i dâfi¡ada ∂a¡f olduğu-
na ve dimâπda imtilâ olduğuna delâlet eder.

Ve mâddenin cinsine dahi fa∂la ile istidlâl bu vech ile olur ki eger fa∂la 
lâ≠i¡ ve vâ«iz ve mu√rı… olup ağırlığı az ve yüzü ve gözü sarartır ise delâ-
let eder ki o fa∂la-i dimâπiyye §afrâviyyedir. Ammâ mâdde ∂arebânî ve 
&aðîl olup yüzü ve gözü kızartır ise ve damarları nef« edip kabartır ise delâ-
let eder ki dimâπda olan fa∂la demeviyyedir. Ammâ fa∂lası olan kimse 
belîd ve keslân olup yüzünün ve gözünün levni re§â§î olur ise ve uykusu 
ve nu¡âsı ziyâde olur ise delâlet eder ki fa∂lası balπamî olur. Ammâ bu 
√âller mevcûde olup yüzün ve gözün levninde kümûdet dahi olur ise ve 
≠ikri fâsid olsa ya¡nî işlediği nesneleri «â†ırına i√∂âr edemese ve başında 
olan &ıðlet «afîfe olsa ve nevmi evvelen ≠ikr eylediğimiz miðdâr olmasa ve 
sâir fa∂la ¡alâmetleri bulunmasa dimâπda olan fa∂la sevdâviyye olduğuna 
delâlet eder. Ve bu √âlât ile ma¡an tanîn ve düvâr ve intiðâlden berî olsa 
delâlet eder ki o mâdde rî√i ve nef«i ve bu«ârı tevlîd eylemiştir ve dimâπda 
o nesneleri tevlîd ile √arâret-i fâ¡ile vardır. Ammâ fu∂ûlün i√tibâsı ve «ârice 
çıkmaması eger o kimsenin başında «iffet olur ise ¡ale’l-ı†lâð yübse delâlet 
eder.

Ve bizim bu ≠ikr eylediğimiz edille mâddenin kemmiyyetine müte¡al-
liða delîller idi, ammâ müntefi∂a ve mu√tebese olan fa∂lanın keyfiyyeti ile 
olan istidlâl budur ki fa∂lanın levni sarıya ve ðıvâmı riððate mâil olur ise 
ve terde idrâr olur ise ve √arâreti dahi var ise delâlet eder ki mâdde-i dimâπ 
§afrâviyyedir. Ammâ fa∂lada √umret ve √alâvet olup yüzünde ve gözünde 
kırmızılık olur ise ve terinde dahi idrâr ve √arâret olur ise delâlet eder ki 
mâdde demeviyyedir. Ammâ mâddenin †a¡mında mülûhat veyâ«ûd √alâvet 
olur ise ve sâir ¡alâmet ve bûraðiyyet olmayıp ve melmesi dahi √ârr yâhûd 
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bârid olmaz ise bu keyfiyyât o balπama delâlet eder ki ona √arâret πalebe 
etmiştir. Ammâ ≠ikr olunan mâddenin †a¡mı tefih ve ðıvâmı πalî₣ ve mel-
mesi bârid olur ise balπam-ı ficce delâlet eder.

Bu istidlâller «âric olan mâddenin †a¡mında ve levninde ve melmesinde 
ve ðıvâmında olan edille ile istidlâl idi, ammâ râyi√a ile istidlâl budur ki 
râyi√anın ¡ufûneti ve √iddeti √arârete delâlet eder. Ve ¡adem-i râyi√a ba¡∂ı 
kerre bürûdete delâlet eder, lâkin bu delâlet va§f olunan râyi√anın √arârete 
delâleti gibi ðaviyye olmaz.

Ammâ o eşyâlar ki başın derisi üzere ve başa ðarîb olan yerlerde ður√a-
lar ve be&reler ve şişler mi&lli ₣uhûr ederler, onlar ek&er-i √âlde geçmiş 
zamânda mâdde olup müntefi∂a olduğuna delâlet eder, √âlâ dimâπın √âline 
delâlet-i vâ∂ı√a ile delâlet eylemez, lâkin ≠ikr olunan ður√a ve verem mi&l-
liler zamân-ı tezeyyüdde olur ise min-vechin dimâπın √âline delâlet eylese 
ba¡îd olmaz ve o delâlet bundan aðdem bizim beyân eylediğimizdir.

Sen ¡ârif olursan √arâretli şişler ve ke≠âlik bürûdetli ve §alâbetli şiş-
ler ve sere†âniyye ve ðurû√-ı sâ¡iye ve ðurû√-ı sâkine ve mâ-¡adâlar hangi 
mâdde sebebi ile √âdi& olduğunu sen bilirsin ve başta ₣âhir olan verem 
hangi cinsten ise dimâπda o mâdde olduğuna onunla istidlâl edersin ve 
ke≠âlik kitâb-ı evvelde yazıldığı üzere tüylerin esbâb-ı √udû&unu ve cu¡û-
det ve sübû†atın ve riððat ve πıl₣atin ve ðıllet ve ke&retin ve şeybin sür¡at ve 
ba†î™inin sebeblerini dahi sen bilirsin. Ammâ tüylerin teşaððuku ve intişâ-
rını bir bâb-ı müstaðillde inşâallâhu ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz ve o me≠kûrdan 
a√vâl-i dimâπa tüylerden ne vech ile istidlâl olunacağı fehm olunur. [227b] 
Ta†vîl-i kelâmdan i√tirâz için şa¡rın keyfiyyeti ile a√vâl-i dimâπa istidlâli 
biz o ma√alle √avâle eyleriz.

Fa§l-ı Tâsi¡ Mizâca Muvâfı… veyâ«ûd Mu«âlif Olan Nesneler ile ve 
İnfi¡âlâtın Sür¡ati ve Bu†™u ile Dimâπın ◊âline İstidlâlin 

Beyânında Olur

Ve muvâfıð ve mu«âliften her birisi yâ √âl-i §ı√√atte i√sâs olunur veyâ«ûd 
√âl-i mara∂da i√sâs olunur. Ammâ √âl-i §ı√√atte olan muvâfıð, dimâπının 
a§lı olan mizâca şebîh ve muvâfıð olan nesnelerdir ki o nesneler ile dimâπı-
nın mizâc-ı a§lîsi ma√fû₣ olduğuna istidlâl olunur. Ve √âl-i §ı√√atte olan 
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mu«âlif o eşyâdır ki onlar mizâc-ı §ı√√îsine mu«âlif olur. Ammâ √âl-i ma-
ra∂da muvâfıð ve mu«âlif olan nesneler bu me≠kûrların ¡aksi üzere olur 
ya¡nî √âl-i mara∂da muvâfıð, mizâc-ı §ı√√îsine mu«âlif olan nesneler olur 
ve √âl-i mara∂da mu«âlif, mizâc-ı §ı√√îsine muvâfıð olan olur.

Ve bundan aðdem biz beyân eyledik ki ebdânda olan ¡u∂vların küllîsi 
mizâc-ı vâ√id üzere olmaz, beden-i vâ√idde olan ¡u∂vun kimisi √ârr ve ki-
misi bârid ve kimisi ra†b ve kimi yâbis olur ve kimisi dahi bu keyfiyyâtta 
mu¡tedil olmak mümkin olur. Ve yine beyân eyledik ki mizâc-ı vâ√id be-
den-i vâ√idde §ı√√ate sebeb olur, ammâ o mizâc beden-i â«erde olsa ma-
ra∂a sebeb olmak mümkin olur.

Ve bu kelâmdan ₣âhir olur ki her bedenin mizâcının miðdârı o beden-
de o mizâcın cinsinin ifrâ†ı ile ma¡lûm olur. Me&elâ √ârr olan mizâcın iki 
cüz™ √arâreti olan nesnelerden ta∂arruru mizâcının miðdâr-ı √arâreti bir cüz™ 
olduğuna delâlet eder ve buna ðanâ¡at olunmayıp vâcib olur ki o mizâcın 
mu«âlifine dahi na₣ar oluna. O mizâc-ı √ârrda iki cüz™ √arâreti olan nes-
nelerden muta∂arrır olduktan sonra bürûdetli olan nesneler dahi isti¡mâl 
olunur. Eger bir cüz™ bürûdeti olan şeylerden muta∂arrır olmayıp iki cüz™ 
bürûdeti olanlardan muta∂arrır olur ise o zamân o mizâcın miðdâr-ı √arâreti 
bir cüz™ olduğu √ad& olunur.

Sû™-i mizâc-ı √ârrı olan dimâπ, nesîm-i bârid ya¡nî sovuk yellerden ve 
sovuk †ılâlardan ve bürûdeti olan râyi√a kokumaktan intifâ¡ eder, o sovuk 
râyi√a gerek ise kâfûriyye ve §andeliyye ve nîlûferiyye mi&lli †ayyibe olsun 
ve gerek ise râyi√a-i √ummâiyye vü †u√lubiyye gibi râyi√a-i kerîhe olsun. Ve 
ke≠âlik sû™-i mizâc-ı √ârrı olan kimseler de¡at ve sükûn ile dahi intifâ¡ eder.

Ve sû™-i mizâc-ı bâridi olan kimseler bunun ∂ıddı ile intifâ¡ eder ya¡nî 
ıssı havâlar ve ıssı kokular ile intifâ¡ eder. Ve ke≠âlik râyi√a-i müntineler 
ile intifâ¡ eder, zîrâ kötü kokular mu√allil ve müsa««in olup mizâc-ı bâride 
nef¡i olur. Ve ke≠âlik sû™-i mizâc-ı bârid a§√âbı riyâ∂ât ve √arekât ile dahi 
intifâ¡ eder.

Ve sû™-i mizâc-ı yâbisi olan kimseler istifrâπlar ile müte™e≠≠î olur.
Ve sû™-i mizâc-ı ra†bı olanlar istifrâπattan intifâ¡ eder.
Ammâ sür¡at-i infi¡âlâttan istidlâl bu vech ile olur ki esbâb-ı sü«ûnet-

ten serî¡an mütesa««ın olan kimsenin sür¡at-i tesa««unu √arârete delâlet 
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eder, kitâb-ı evvelde ≠ikr ve beyân olunan şu«û§a ri¡âyet olunduğu taðdîr 
üzere. Ve ke≠âlik esbâb-ı bürûdetten serî¡an teberrüd bürûdete ve esbâb-ı 
yübûsetten serî¡an teceffüf yübûsete delâlet eder, lâkin esbâb-ı yübûsetten 
serî¡an cefâfın √udû&u ba¡∂ı kerre ru†ûbetin ðılleti veyâ«ûd ru†ûbetin riððati 
veyâ«ûd mizâcının √arâreti √asebiyle olur.

Mizâcın yübûseti √asebiyle esbâb-ı yübûsetten serî¡an teceffüf mâ-¡a-
dâ sebebler ile teceffüften farð olunur o vech ile ki §ûret-i ûlâda yübû-
set dimâπın seher mi&lli ¡alâmât-ı sâiresi mevcûde olur ve §ûret-i &âniyede 
dimâπa yübûsetin ¡urû∂u gâhîce olur. ◊areke-i ¡anîfe ve √arâret-i şedîde 
ve sâir esbâb-ı yübûsetten bu mecrâya cârî olan nesnelerin ¡urû∂u katın-
da dimâπa yübûset ¡ârı∂a olur ve evðât-ı sâirede dimâπda yübûsete delâlet 
eder nesne bulunmaz. Ve √arâret-i mizâc ile olan yübûset ile dahi sâir es-
bâb-ı √arâret dahi mevcûde olur.

Ammâ esbâb-ı ru†ûbet ile serî¡an tera††ub ba¡∂ı kerre cevher-i dimâπın 
√arâreti √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre cevher-i dimâπın bürûdeti ile olur 
ve ba¡∂ı kerre dahi cevher-i dimâπın a§lı olan mizâcının ru†ûbeti √asebiy-
le olur ve ba¡∂ı kerre mizâc-ı a§lîsi yâbis olduğundan olur. Eger dimâπın 
serî¡an tera††ubu dimâπda √arâret olduğundan olur ise √arâretin ¡alâmât-ı 
sâiresi dahi mevcûde olur ve o √arâret ile ¡ârı∂a olan ru†ûbet dâime ol-
maz belki √arâret-i müfriteden sonra vâði¡ olur, zîrâ bedenin ru†ûbetlerini 
dimâπda olan √arâret-i müfrite dimâπa ce≠b etmekle serî¡an dimâπa ru†û-
bet-i zâide ¡ârı∂ olur. Eger dimâπda olan √arâret-i mizâc şedîde ve dâime 
olur ise πâlib-i √âlde dimâπın ru†ûbetini yübûsete tahavvül eder, zîrâ √arâ-
ret-i şedîde √asebiyle dimâπ ru†ûbetini nef∂ edip silker ve yâbis olur. Ve 
eger ru†ûbet √arârete πalebe ederse o zamân dimâπın mizâcı bârid ve ra†b 
olur. Ve eger √arâret ru†ûbet ile müsâvî ve berâber olurlar ise ek&er-i emrde 
¡ufûnet ¡ârı∂ olup emrâ∂-ı ¡afîneye ve evrâma mü™eddî olur, zîrâ bedenden 
dimâπa √arâret √asebiyle mec≠ûb olan ru†ûbet πarîziyye değildir, dimâπın 
√arâreti πarîziyye olur ise dahi o √arâret ru†ûbet-i πarîbede fi¡l-i πarîb işler 
ve ¡ufûnete fâ¡il olmak câiz olur. Ammâ dimâπın serî¡an ru†ûbeti ðabûlü 
mizâc-ı dimâπın berdinden olur ise dimâπa ru†ûbetin eyyâm-ı ke&îrede ted-
rîcle vâ§ıl olup cem¡ olduktan sonra def¡aten ve serî¡an dimâπın o ru†ûbeti 
ðabûl eylemesi ile olur ya¡nî ru†ûbetin dimâπa vu§ûlünden dimâπın ra†b ol-
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ması lâzım gelmez, azar azar o ru†ûbet dimâπda cem¡ olup ba¡dehu def¡aten 
dimâπ tera††ub eder.

Ve esbâb-ı ru†ûbât ile serî¡an dimâπın tera††ubu dimâπın ru†ûbeti √ase-
biyle olur ise o sür¡at-i tera††ub iki şey™in biri ile olur: 

Evvelkisi budur ki ru†ûbet berdde fâ¡il olur ve bir dahi dimâπın hâ∂ıme 
ve muπayyire ðuvvesini izâle eder ve dimâπa vâ§ıl olan πıdâsı o ðuvveler 
i√âleye ðâdir olmayıp πıdânın ru†ûbeti ile dimâπ serî¡an ra†b olur. Ve berdin 
dimâπa ¡urû∂u def¡aten olur ise tera††ub-ı dimâπ dahi o berdin ¡urû∂ından 
sonra serî¡an ve def¡aten olur. Ek&er-i √âlde berd √asebiyle dimâπın mecârî-
sinde südde √â§ıl olur.

Ve ikincisi ru†ûbet-i dimâπ √asebiyle ¡ârı∂ olan berdin süddesi lâzıme 
ve dâime olup o südde √asebiyle fu∂ûl-i dimâπa def¡aten vâ§ıl olmaz ve 
dimâπın dahi fu∂ûl √asebiyle olan tera††ubu def¡aten olmaz. Ve bu vech-i 
&ânînin vuðû¡u ek&er olur.

Ve dimâπın serî¡an tera††ubu yübûset-i dimâπ √asebiyle olduğu onun 
içindir ki mizâc-ı dimâπ yâbis oldukta fu∂ûlü def¡aten neşf eder ve lâ-ma√â-
le ru†ûbeti def¡aten neşf eden def¡aten ra†b olur. Ve yübûset √asebiyle olan 
sür¡at-i tera††ubla dimâπın yübûset-i ≠âtiyyesi ¡alâmetleri dahi muðaddemâ 
mevcûde olur.

Ve bu ≠ikr olunan dimâπın ∂a¡f-ı ðuvâ √asebiyle sür¡at-i infi¡âlâtından 
me™«û≠ olan edillelerdir, zîrâ bu sebeblerden ðuvâlar ∂a¡îfe olup keyfiyyât-ı 
serî¡a ¡ârı∂a olur.

Fa§l-ı ¡Âşir Başın Mi…dârı ◊asebiyle Olan 
İstidlâller Beyânında Olur

±ikri mürûr eden muvâfıð ve mu«âlifin küllîsinin muvâfaðatı ve mu«â-
lefeti min ciheti’l-keyfiyyât olmaz belki ba¡∂ı kerre dahi muvâfaðat ve 
mu«âlefet kemmiyyet ve √areket √asebiyle dahi a«≠ olunur. Ve bey∂a de-
dikleri ¡illete mübtelâ olanları sen görürsün ki envâ¡-ı ı∂†ıcâ¡dan istilðâda o 
¡illetin elemi sâir envâ¡dan ziyâde olur. Ve bu √âlet delâlet eder ki √areketin 
dahi ¡illette med«ali olur.

Ammâ dimâπın a√vâlini başın büyük ve küçük olması ile bilmeğin †arîði 
[228a] budur ki a§l-ı «ilðatte başın küçük olduğu mâddenin ya¡nî nu†fenin 
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ðılletinden ve büyük olduğu mâddenin ke&retinden olur. Ve mâddenin 
ðılleti mu§avvire-i ûlâ dedikleri ðuvvetin ðuvvetine muðârin olur ise o ba-
şın miðdârı küçük olur, lâkin şekli √asen olur. Ve onun redâ™eti küçük olup 
şekli redî ve ðabî√ olandan noð§ân olur, zîrâ miðdârı küçük ve şekli ðabî√ 
olan baş dimâπ ðuvâlarının ∂a¡fına delâlet eder, lâkin şekli her ne ðadar 
√asen ise dahi §aπîr olmak √asebiyle redâ™ettden «âlî olmaz, zîrâ küçük 
başın şekl-i ₣âhirîsi ðuvve-i mu§avvirenin ðuvveti √asebiyle √asen olur ise 
dahi lâkin hey™et-i dimâπ müteπayyir olur ve lâ-ma√âle ðuvâlarına ∂a¡f ve 
√avâss-ı bâ†ıne vü ₣âhireye mecârî-i dimâπın dar olduğundan «alel ve re-
dâ™et ¡ârı∂ olur. Onun için ðayyâf ve a§√âb-ı firâset bu şeklin medlûlâtını 
ta¡dâd eyledikten sonra dediler ki el-ka∂iyye ya¡nî √â§ıl-ı kelâm bu şek-
lin §â√ibi lecûc ve cebân ve serî¡ü’l-πa∂ab [olur] ve umûrunda müte√ayyir 
olur. Câlînûs dedi ki başın küçüklüğü hey™et-i dimâπın redâ™etine delâletten 
«âlî olmaz, her ne ðadar başın büyüklüğünün dimâπın cevdet-i √âline delâ-
leti küllî ve dâimî değil ise. Lâkin baş büyük olup ve şekli ceyyid ve boynu 
yoğun ve göğsü geniş olur ise o mi&lli başta lâ-ma√âle dimâπ ceyyid olur.

Ve göğsün geniş olması §ulbün ve a∂lâ¡ın ¡a₣îm olmasına delâlet eder. 
Ve §ulbün ¡a₣îm olması nu«â¡ın ¡a₣îm ve ðavî olmasına delâlet eder. Ve 
nu«â¡ın büyük ve ðavî olduğu ðuvvet-i dimâπ ðaviyye olduğuna delâlet 
eder, zîrâ mâdde çok olup ðuvvet-i mu§avvirede ðuvvet ziyâde olsa baş 
hey™et-i me≠kûre üzere olur. Bu ev§âf üzere olan başın bu delâletlerini sâir 
¡u∂vların ona münâsib olması te™kîd eder.

Eger mâdde ke&îre olup ya¡nî nu†fenin miðdârı ziyâde olup ðuvvet-i 
mu§avvirede ∂a¡f olur ise o başın şekli redî ve boynu ∂a¡îf ve §ulbü §aπîr 
olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada §adrı §aπîr olur diye vâði¡ olmuştur.Ve §adrın müş-
temil ve mu√î† olduğu âletler me™ûf olur ve nu«â¡dan biten sinirler dahi 
me™ûf olur.

Ve ba¡∂ı kerre mara∂ √asebiyle dahi baş büyük olur, nitekim ba¡∂ı kerre 
§ıbyânın başı müntefi« olup büyür ve o büyüklük †abî¡î olmaz belki mara∂ 
√asebiyle olur. Ve onun sebebi mâdde ke&îr olup πaleyân etmekle ve kay-
namakla olur. Ve ke≠âlik büyük ve bâliπ olan kimselere dahi şiddetli baş 
ağrılarında §ıbyân gibi intifâ« ¡ârı∂ olup baş büyük olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dimâπ üzere √umret ¡âlî olup yâfû«u ta§aππur eder ve §udπu dahi çöker. Bu 
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ma√alle gelince ðadar başın büyük ve küçük olması ile dimâπın √âline olan 
istidlâlâtı bildirdik.

Ve dimâπın cevdetinin bir ¡alâmeti dahi budur ki ceyyid olan dimâπ 
şarâbın bu«ârı ile o bu«âr ile olan gelecekte bizim sana va§f edeceğimiz 
nesneler ile müte™e&&ir ve münfa¡il olmaz, lâkin şarâbın tel†îfinden ve √arâ-
retinden müte™e&&ir olup ≠ihni ziyâde olur.

Fa§l-ı ◊âdî ¡Aşere Eşkâl-i Re™sten Me™«û≠ Olan İstidlâlleri Beyân 
Eder

Kelle kemiğinin teşrî√inde biz sana ta¡rîf edip başın şekl-i †abî¡îsini ve 
redî olan eşkâlini bildirdik ve yine bildirdik ki baş eşkâlinden bir cüz™de 
redâ™et olsa dimâπdan o cüz™-i redînin mu√â≠îsinde olan cüz™de dahi re-
dâ™et olur ve o cüz™de olan ef¡âlde «alel olur. Ve Câlînûs’un dediği budur 
ki re™s-i müseffa† ve re™s-i murabba¡ dâimâ me≠mûmdur ve iki †araflarında 
nütû™u olan re™s dahi me≠mûmdur, lâkin o nütû™a sebeb ðuvve-i mu§av-
virenin ðaviyye olup fi¡linde ifrâ† üzere olduğu olur ise o nütû™da redâ™et 
olmaz. Ve ðuvve-i mu§avvirenin ðuvveti ¡unuðun şeklinden ve miðdârın-
dan ve §adrdan ma¡lûm olur.

A§l-ı ¿ânî ¡Aşere Dimâπın ¢uvve-i Lâmisesi ◊asebiyle 
İhsâs Eylediği Re™sin ¿ı…let ve »iffeti ve ◊arâret ve Bürûdeti ve 

Evcâ¡ından Me™«û≠ Olan İstidlâl Beyânındadır

Re™sin &ıðletinden ve «iffetinden me™«û≠ olan delîl budur ki &iðal-i re™s 
dâimâ başta mâdde olduğuna delâlet eder. Lâkin mâdde §afrâviyye olur 
ise &iðali ednâ olur ve i√râðı eşedd olur. Ve mâdde-i sevdâviyyede &iðal 
§afrâvîden ek&er olur olur, vesvese dahi ek&er olur. Ve demevî mâddenin 
&iðali ikisinden dahi ek&er olur ve ∂arebân dahi olur ve gözlerinin u§ûlünde 
ağrı olur, keymûs-ı √ârrın nüfû≠u √asebiyle ve ¡urûð-ı ¡aynında kırmızılık 
ve intifâ« ek&er olur. Ve balπamî mâddenin &iðali cümleden ek&er olur, ağ-
rısı demeviyye ve §afrâviyye mâdde ağrısından eðall olur. Ve balπamînin 
nevmi sevdâvî nevminden ek&er olur ve belâdet-i fikr ve kesel ve ðıllet-i 
neşâ† olur.
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Ammâ dimâπın √arâret ve bürûdetinden me™«û≠ olan delîl ya¡nî re™-
sin «âricden olan √arâretinin medlûlâtı ₣âhirdir, ammâ re™sin dâ«ilden 
olan √arâretinin delîl olduğunun beyânı budur ki o √arâret eger dâim olur 
ise mizâciyye olur ve o √arâret ¡ârı∂ ve mû≠î olur ise √arâret ¡ara∂iyye 
olur. Ve bâridin √ükmü dahi bu ðıyâs üzere. Bürûdet-i dimâπ dâim olur 
ise mizâciyye olur. Ve eger bürûdet √âdi& olup e≠âsı olur ise o bürûdet 
¡ara∂iyye olur ve dimâπda «uşûnet ve yübûset îcâb eder. »âricde bürûdet 
olmayıp lâkin dimâπda yübûset ve «uşûnet olsa o yübûset ve «uşûnet dahi 
√arâret ve bürûdet ðıyâsı üzere. Eger dâimî olur ise mizâciyye olur ve 
eger sonradan √âdi& olup e≠âsı olur ise o yübûset ¡ara∂iyye olur. Ve dâ«il-
den ter getirici √arâret olmayıp lâkin dimâπda ru†ûbet olur ise o ru†ûbet 
dahi ≠ikr olunan ðıyâs üzere. Eger dimâπda o ru†ûbet dâime olur ise mizâ-
ciyye olur. Ve eger sonradan √âdi& olup e≠âsı olur ise o yübûset ¡ara∂iyye 
olur ve dâ«ilden ter döktürücü √arâret olmayıp lâkin dimâπda ru†ûbet olur 
ise o ru†ûbet dahi ≠ikr olunan ðıyâs üzere olur. Eger dimâπda o ru†ûbet 
dâime olur ise mizâciyye olur ve eger sonradan ra†b olup mû≠iye olur ise 
o ru†ûbet ¡ara∂iyye olur.

Ve dimâπa bir nev¡ ağrı ¡ârı∂ olur ki ke-enne bir canlı nesne dimâπ için-
de yürüyüp dimâπı ekl eder gibi dimâπı le≠¡ eder ya¡nî dalar ve ona veca¡-ı 
ekkâl tesmiye olunur, o veca¡-ı ekkâl dimâπda √iddetli mâdde olduğuna 
delâlet eder.

Ve dimâπa ∂arebânî veca¡ dahi ¡ârı∂ olur. Veca¡-ı ∂arebânî ona derler ki 
damarları ifrâ† üzere √areket edip nab∂ vezninden çıkar ve o √areket ile dimâπ 
muta∂arrır olur. Ve o veca¡-ı ∂arebânî dimâπda verem olduğuna delâlet eder. 
Ve √ummâsı olur ise o √ummâ ağrının vereme delâletini te™kîd eder.

Ve bir nev¡ ağrı dahi olur ki o ağrı dimâπı ∂aπ† edip sıkıştırır ve &ıðlet verir 
ve ona veca¡-ı &aðîl derler. O veca¡ bârid olan mâdde-i &aðîle delâlet eder.

Ve veca¡-ı mümeddid ya¡nî dimâπa gerginlik veren ağrı mâdde-i rî√iy-
yeye delâlet eder. Eger o ağrı dimâπın bir †arafından †araf-ı â«ere intiðâl 
edip gezer ise o intiðâl mâddenin rî√î olduğunu te™kîd eder. Ve eger dimâπ-
da olan ağrı mi†raðî olur ise ya¡nî dimâπa debbûs gibi bir nesne ile ∂arb 
olunur mi&âlinde olur ise bey∂a ve şaðîða dedikleri baş ağrısının müzmin 
olduğuna delâlet eder.
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Ve ağrıların ciheti ve oldukları mev∂i¡i √asebiyle dahi delâleti olur. 
Me&elâ dimâπda olan ağrı mi¡de müşâreketinden olur ise bir hey™et üzere 
olur ve kebid müşâreketinden olur ise hey™et-i u«râ üzere olur ve biz onları 
gelecek zamânda beyân eyleriz.

Ve dimâπda olan ağrılar devâmı ve ¡adem-i devâmı √asebiyle dahi 
delâlet eder, me&elâ muðaddem-i dimâπda ağrı olup dâim olsa ve ke≠â-
lik mu™a««ar-ı dimâπda ağrı dâim olsa ðarânî†us dedikleri sersâm mara∂ını 
i√dâ& eder. [228b] 

Fa§l-ı ¿âli&e ¡Aşere Göz ve Dil ve Yüz ve Bunların Mecârîleri ve 
Levzetân ve Boyun ve Sinirler Mi&lli Dimâπın Fürû¡u Olan 

A¡∂âların A√vâli ile İstidlâli Beyânındadır

Ammâ göz ile istidlâl gözün cemî¡an eczâsı ile olur yâhûd yalnız damar-
lar ile olur ve yalnız gözde olan ağırlık ve yeğnilik ile olur ve gözün sarı 
veyâ«ûd kümûdet veyâ«ûd re§â§iyyet veyâ«ûd √umret elvânıyla olur ve 
ke≠âlik gözün melmesi ile dahi olur. Ve bu delîllerin cümlesinin delâletleri 
biri birine ðarîb olur, dimâπın kendide olan nesnelere delâlet eyledikleri 
zamân. Ve ba¡∂ı kerre gözde olan dem¡a [dedikleri] ve rema§ dedikleri ru†û-
bet ile dahi istidlâl olunur. Ve ke≠âlik göze ¡ârı∂ olan yumukluğu ve göz 
√adeðasının değirmilenmesi ve yukarı kalkması ve büyük ve küçük olması 
ve ağrıları ile dahi istidlâl olunur.

Ammâ gözün cefâfı ya¡nî kuruyup yaş çıkmaması dimâπın yübsüne 
delâlet eder. Ve gözden çapak ve dem¡a seyelân eylemesi muðaddem-i 
dimâπın ru†ûbetine delâlet eder, eger gözün kendide ¡illet olmaz ise. Ve 
gözün damarları büyük olduğu, cevher-i dimâπın ıssı olmasına delâlet 
eder. Ve bilâ-sebebin ₣âhirin gözden akan yaş emrâ∂-ı √ârreye ve dimâπın 
işti¡âline delâlet eder ve ke≠âlik dimâπda evrâm olduğuna delâlet eder 
«u§û§an ki gözün ancak birinden yaş akarsa ≠ikr olunan âfetlere delâleti 
ziyâde olur.

Ve gözde örümcek nesci gibi çapak ₣uhûr edip ba¡dehu tecemmu¡ eder 
ise o vaðt vaðt-i mevt olur. Ve o göz ki dâimâ açık olup †arfa ya¡nî yum-
mağa o marî∂ ðâdir olmaya, bu mi&lli √âlet ðarânî†usta olur ve ba¡∂ı kerre 
lî&erπus mara∂ında dahi olur.
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Ve ke≠âlik göz yumuldukta açılması ¡usretli olur ise bu √âlet lî&erπus 
mara∂ında ek&er olur ve ba¡∂ı kerre ðarânî†usta ðuvvetin in√ilâli katında 
dahi olur. İşbu √âletler dimâπda büyük âfet olduğuna delâlet eder.

Ve †arfın ke&reti ya¡nî gözü çok çok açıp ve yummak dimâπın işti¡âline 
ve √arâretine ve cünûna delâlet eder ve ¡ayn-ı müberhime ve vesvâsa ve 
mâlî«ûlyâya delâlet eder. ¡Ayn-ı müberhime o göze derler ki bir şeye na₣arı 
dâim ola, ona dikilip ondan ayrılmaya. O ¡ayna müberhime dedikleri gibi 
¡ayn-ı mübersime dahi derler.

Ve gözün √arekâtından dimâπın πa∂ab ve πamm ve «avf ve ¡aş… gibi 
evhâmına dahi istidlâl olunur. Ve gözün cu√û₣u9 evrâma ve ev¡iyesinin im-
tilâsına delâlet eder.

Ve gözün πu™ûru ve soğulması dimâπda olan ta√allül-i ke&îre delâlet 
eder, nitekim seher ve ðu†rub ve ¡aş… mara∂larında πu™ûr çok ₣uhûr eder, lâ-
kin bunlarda olan πu™ûrun hey™eti mu«telife olup her birinde bir türlü hey™et 
üzere olur, biz onları bâbında sana taf§îl eyleriz. Ve ke≠âlik πu™ûr-ı ¡ayn 
dimâπda √umret dedikleri şiş ve ðûbâ™ ya¡nî demregi olduğuna delâlet eder.

Ammâ lisânın √âlinden me™«û≠ olan edille budur ki çok kerre lisân 
levni ile dimâπın √âline delâlet eder. Lisânın ebya∂ olduğu lî&erπus ma-
ra∂ına delâlet eder. Ve lisânın evvel mara∂da a§fer olup sonra esved olsa 
ðarânî†us mara∂ına delâlet eder. Ve lisâna §ufret πalebe edip dilin altında 
olan damar yeşil olsa yalnız ma§rû¡iyyete delâlet eder. Ve lisânın levniyle 
a√vâl-i dimâπa istidlâl gözün levni ile istidlâl gibi ðavî olmaz, zîrâ ki gö-
zün dimâπa intisâbı ðavî ve i«ti§â§ı mu√kemdir. Ammâ lisânın levni ile 
ba¡∂ı kerre mi¡denin a√vâline dahi istidlâl olunur, lâkin dimâπda âfet oldu-
ğu delîl-i â«er ile &âbit olsa, o zamân levn-i lisânla dimâπın √âline istidlâl 
olunmak ba¡îd olmaz.

Ammâ yüzün levninden istidlâl sana ma¡lûmdur, zîrâ elvânın emziceye 
delâletini kirâren ve mirâren sen bildin. Ammâ yüzün semiz veyâ«ûd ze-
bûn olmasından me™«û≠ olan delîl budur ki yüzün semizliği ve kırmızılığı 
demin çokluğuna ve πalebesine delâlet eder. Ve yüz arık ve sarı olması 
§afrânın πalebesine delâlet eder. Ve yüz arık olup yüzün levni kümûdet 

ُظ 9 ــ ُ ُ ْ -Gözün muðlesi büyük ve yüksek olmak. Van (ammeteynle₣) [₣el-cu√û] اَ
kulu.



56 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

üzere olsa sevdâvî yübûsete delâlet eder. Ve yüzde tehebbüc olsa demin 
πalebesine ve mâiyyetine delâlet eder. Lâkin bu delâletler o şar† ile olur ki 
o delâlet eden √âlet √âlet-i ¡ârı∂a olup √âlet-i a§liyye olmaya ve hem ≠ikr 
olunan se√aneden mâ-¡adâ mevcûd olan ¡alâmetler cümlesi dimâπda ¡âfet 
olduğunun ¡alâmeti ola ve sâir a¡∂âda âfet olduğunun ¡alâmeti bulunmaya.

Ammâ raðabe ya¡nî boyundan me™«û≠ olan istidlâl budur ki eger raðabe 
ðaviyye ve πalî₣a olur ise delâlet eder ki dimâπın ðuvvetleri ðaviyyedir ve 
vefret ve ke&reti vardır. Eger raðabe kısa ve ince olur ise ðuvvet dimâπda 
ðalîle olduğuna delâlet eder.

Ve ba¡∂ı raðabe «anâzîre müsta¡idd olup ednâ sebeb ile onda «anâzîr ve 
sâir veremler √âdi& olur. O isti¡dâda sebeb boğazda olan ðuvve-i dâfi¡anın 
∂a¡fı değildir. Ve ke≠âlik boğazın o veremleri ve «anâzîri ¡adem-i ðabûlü 
boğazda olan ðuvvet-i dâfi¡anın ðuvveti değildir belki bizim gelecekte ≠ikr 
edeceğimiz mizâciyye esbâbının biri ile dimâπda olan ðuvve-i hâ∂ıme ∂a¡î-
fe olup dimâπa vârid olan πıdâyı dimâπ ha∂m eylemez, o πıdâyı dimâπın 
ðuvve-i dâfi¡ası ðaviyye olmakla dimâπdan boğaza def¡ eder ve boğazda 
olan rı«v ve πudedî la√m o mevâddı ðabûl edip ≠ikr olunan «anâzîr ve sâir 
şişler boğazda √âdi& olur. Ve kaçan dimâπın ðuvve-i hâ∂ımesi ðaviyye olsa 
vârid olan πıdâyı o ðuvvet ha∂m edip dimâπın cinsine i√âle eder ve dimâπ 
ðuvvet bulur ve fesâd-ı me≠kûru îcâb etmez.

Ve lehât ve levzetân ve esnân işbu a¡∂âların √âlinden dahi a√vâl-i 
dimâπa istidlâl bu ðıyâs üzeredir. Ammâ bâ†ında olan mi¡de ve ra√im 
mi&lli a¡∂â-i ¡a§abâniyye ile istidlâl müşâreket √asebiyle olur, zîrâ her ¡u∂v-ı 
¡a§abânîde lâ-ma√âle ¡a§ab olur ve ¡a§ab ise yâ dimâπî olur yâ nu«â¡î olur. 
Ve ¡u∂v-ı ¡a§abîde âfet ðaviyye olsa o ðaviyye olan âfet dimâπa bilâ-vâsı†a 
veyâ«ûd bi-vâsı†ati’n-nu«â¡ ¡a§ab †arîðinden sirâyet edip dimâπın a√vâli 
¡u∂v-ı ¡a§abânîde olan mara∂ ile ma¡lûme olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi a§lî olan 
mara∂ dimâπda olup ¡u∂v-ı ¡a§abâniyyeye mara∂ dimâπdan sirâyet eder. Bu 
§ûrette dahi bâ†ında olan ¡u∂v-ı ¡a§abânînin mara∂-ı şirkîsi ile yine dimâπın 
a√vâline istidlâl olunur. Ve kaçan ¡a§ablar ðaviyye olup ve onlardan mün-
tesic ola, ¡u∂v-ı ¡a§abânîler dahi ðavî ol§alar lâ-ma√âle dimâπın selâmetine 
ve ðuvâlarının kemâl-i §ı√√atine delâlet eder.
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Fa§l-ı Râbi¡a ¡Aşere Dimâπa ¢arîb Olup Dimâπa Müşârik Olan 
¡U∂vlar ile A√vâl-i Dimâπa Olan İstidllâller Beyânındadır

Dimâπa müşârik olan ¡u∂vlar kaçan ðaviyye olsa dimâπ ðavî olur, ammâ 
¡u∂v-ı müşâriklerde âfât çok olur ise ve o âfetler √udû&unun esbâbı «âricden 
bir nesne ile olmaz ise dimâπın ∂a¡îf ve me™ûf olduğuna istidlâl olunur.

Ve mara∂-ı a§lî ba¡∂ı kerre dimâπda olup ¡u∂v-ı müşârikte olan mara∂-ı 
şirkî olur. Me&elâ marî∂ olan kimsenin bevl ve berâzı olur ve dimâπ me™ûf 
olup √issi olmadığında o fa∂alâtı i√sâs eder vi¡âlarında ðuvvet bulunmaz, 
o fa∂alât i«râc olunmağa √âcet müştedde iken ¡adem-i i√sâsa binâen i«râca 
nühû∂ ve ðıyâm eylemez te…â∂âyı anlamamak √asebiyle, nitekim lî&erπus 
ve sübât-ı seherî mara∂ında bu √âlet ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre bu mara∂lar-
da ve ke≠âlik ðarânî†us dedikleri sersâm mara∂ında o mara∂lar √asebiyle 
√areket etmek marî∂e ağır olur [√areket edemez] ve bevl ve berâzı [229a] 
her ne ðadar i√sâs eylese dahi istifrâπ için √areket ağır olmakla ða∂â-i √âcet 
eylemez. Ve cemî¡an bu a√vâl ile dimâπda âfet olduğuna istidlâl olunur.

Ve ke≠âlik ≠ikr olunan mara∂larda †a¡âm yedikte loðmasını yutamaz, 
izdirâddan ¡âciz olur. Ve ba¡∂ı kerre o loðma boğazında kalır ve ba¡∂ı kerre 
şerað dahi ¡ârı∂ olup bir nesne «âricden yok iken tükürüğünü yutmağa ðâdir 
olamaz; mevte ðarîb olan mu√ta∂ırlarda bu √âlet ek&er olur.

Ve delâil-i nefes mi&lliler ile dahi bi’l-müşâreket dimâπın √âline istidlâl 
olunur, zîrâ ba¡∂ı kerre nefes kesilir, teneffüs edemez, dimâπda âfet olup 
göğsünde olan √icâb-ı muna§§ıfa o âfet bi’l-müşâreket i§âbet ve sirâyet ey-
lemek √asebiyle. Ve ke≠âlik nefesin ¡a₣îm ve kebîr olduğu dimâπda olan 
§ubârâ10 mara∂ına ve nefesin §aπîr olup darlığı sübât-ı seherîye ve lî&erπusa 
delâlet eder.

Fa§l-ı »âmise ¡Aşere Dimâπ Hangi ¡U∂va Müşâreket ◊asebiyle 
Müte™e≠≠î ve Müte™ellim Olduğu İçin Vâki¡ Olan İstidlâlin 

Beyânındadır

Dimâπın müşâreket √asebiyle ek&er-i √âlde müte™e≠≠î olduğu ¡u∂v mi¡-
dedir. Ve vâcib olur ki dimâπın √âline mi¡denin ef¡âli ile ya¡nî şehvet ve 

10 “~ubârâ” sersâmdan bir nev¡dir ki onun he≠eyânı ve mecnûn-ı mu∂†aribin ı∂†ırâbı 
olur ke-enne manya ve ðarânî†us mara∂larından mürekkeb bir mara∂ olur.
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ha∂mın a√vâli ile ve geğirmek ve ðarâðır ile ve πa&eyân ve «afaðân-ı mi¡adî 
ile istidlâl oluna. Bu me≠kûrlar ile istidlâl olundukta mi¡de ba√&inde bizim 
≠ikr edeceğimiz mi¡de a√vâline na₣ar oluna.

Ve mi¡denin «avâsı ve imtilâsı ile dahi dimâπın √âline istidlâl olunur, 
zîrâ dimâπın mi¡deye müşârik olup mi¡denin imtilâsından ve nef«asından 
mi¡dede √âdi& olan âfetler ile dimâπın bi’l-müşâreket müte™e≠≠î olması 
mi¡denin imtilâsı √âlinde ziyâde ₣âhir olur.

Ammâ mi¡dede olan √arâret ve mirre-i §afrâ ve bunlardan tevellüd 
eden ağrılar √asebiyle mi¡dede olan âfete ve ke≠âlik mi¡denin şiddet-i √issi 
√asebiyle mi¡dede olan âfete dimâπın müşâreketi √âl-i «avâda ya¡nî mi¡de 
†a¡âmdan boş olduğu zamânda ziyâde ₣âhir olur. Ve çok kerre mi¡denin 
imtilâsı mizâc-ı dimâπın ta¡dîline sebeb olur, onun için ki o imtilâ √iddetli 
bu«âr ile mi¡de arasına girer ve √aylûlet eder. Ve o √âil √asebiyle bu«âr-ı 
√âdd dimâπa vâ§ıl olmaz ve dimâπ o bu«âr ile mün√arifü’l-mizâc olmaz.

Ve dimâπın mi¡de müşâreketiyle me™ûf olduğuna ziyâde a«a§§ olan delîl 
ağrının mev∂i¡i olur. Me&elâ ağrı yâfû«tan ibtidâ edip ba¡dehu omuz başları 
arasına intiðâl eylese ve ha∂m katında ağrı müştedd olsa o veca¡-ı dimâπî 
mi¡de müşâreketiyle olduğuna ziyâde delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre kebide müşâreket √asebiyle baş marî∂ olur ve başta olan 
ağrı başın sağ cânibine mâil olur. Ve †ı√âl müşâreketi ile olan baş ağrısı sol 
cânibe meyl eder.

Ve çok kerre dimâπ merâððtan şerâsîfi vely eden cânibe müşâreket 
√asebiyle müte™e≠≠î olur. O zamânda başta olan ağrı başın ðuddâmında 
ya¡nî ön †arafında olur.

Ve hatunlarda olan baş ağrısı ba¡∂ı kerre ra√imde müşâreket ile olur. O 
baş ağrısında evcâ¡-ı ra√im dahi mevcûd olur. Ve evcâ¡-ı ra√imin edillesi 
bâbında ≠ikr olunur. Ve o baş ağrısı yâfû«un ortasında vâ…ıf olur.

Ve ek&er-i √âlde dimâπın a¡∂â-i sâireye müşâreketi dimâπa a¡∂âdan çı-
kan bu«ârlar ile olur. Ve dimâπa §u¡ûd eden eb«ırenin †arîði şerâsîfin ön 
cânibi olur ise o §u¡ûdun ¡alâmeti budur ki evvelâ şerâsîfte fevð cânibine 
temeddüd ve kiriş gibi gerginlik i√sâs olunur ve şerâsîfe ðarîb olan damar-
larda ∂arebân dahi i√sâs olunur. Ve bu §ûrette baş ağrısı ibtidâen başın ön 
cânibinden ₣uhûr eder. Ve eb«ırenin a¡∂â-i sâireden başa §u¡ûdunun †arîði 
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ðafâ nâ√iyesini vely eden cânib olur ise başın ağrısı ibtidâ ense cânibinden 
i√sâs olunur ve ense cânibinde olan şiryân damarlarında gerginlik i√sâs 
olunur ve yine ense cânibinde olan şiryân damarlarında ∂arebân olur.

Ve ba¡∂ı kerre mara∂-ı a§lî dimâπda olup ¡u∂v-ı müşârikte olan mara∂-ı 
şirkî olur, lâkin mara∂-ı a§lînin sebebi «afî olmakla mara∂-ı şirkî olan ma-
ra∂-ı a§lî, a§lî olan mara∂-ı şirkî ₣ann olunur. Me&elâ mi¡dede πa&eyân ol-
dukta onun iki veche i√timâli olur: Bir vechi budur ki mi¡dede πa&eyân 
mara∂-ı a§lî olur ve başta olan âfet onun ¡ara∂ı olup bi’l-müşâreket dimâπ 
me™ûf olur. Ve ikinci vechi budur ki dimâπda olan âfet mara∂-ı a§lî olur, 
velâkin sebebi «afî ve gizli olmakla mara∂-ı a§lî olduğu bilinmez ve mi¡-
dede olan πa&eyân ₣âhir olmakla mara∂-ı a§lî ₣ann olunur. Pes sana vâcib 
olur ki kitâb-ı evvelde mara∂-ı a§lîyi şirkîden temyîz bâbında bizim beyân 
eylediğimiz ðânûna tâmm ri¡âyet etmekle mara∂-ı a§lîden «afî olanlarını 
mara∂-ı şirkînin ₣âhir olanlarından farð ve temyîz edip tedbîrde «a†âdan 
ma§ûn olasın.

Fa§l-ı Sâdise ¡Aşere Mu¡tedil Olan Dimâπın Delâili Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki dimâπın mizâcı mu¡tedil olduğunun ¡alâmetleri dimâπın 
√issiyye ve siyâsiyye ve √arekiyye olan ef¡âli i¡tidâl üzere olduğu olur. Ve 
mu¡tedilü’l-mizâc olan dimâπ kendiden nef∂i ve i«râcı lâzım olan fa∂layı 
ve mevâdd-ı mû≠iyeyi nef∂ eder ve √absi ve imsâki lâzım olan πıdâyı im-
sâk eder ve â«er ¡u∂vdan vârid olan bu«âr ve du«ân ve mevâdd-ı mû≠iyeleri 
def¡e ðâdir olup def¡ eder ve ðabûl eylemez.

Ve dimâπ-ı mu¡tedil §â√ibinin zamân-ı †ufûliyyette başının tüyleri 
aşðar-ı nârî olur ve zamân-ı tera¡ru¡da o tüylerin levni kırmızı olur ve «ilðati 
tamâm ve neşvi kemâle eriştikte tüyleri sevâda mâil olur ve tüyleri sübû†at 
ile cu¡ûdet arasında olup vasa†u’l-√âl olur ne ziyâde kıvırcık ve ne müster-
sil olur ve tüylerin nebâtı ya¡nî bitmesi dahi kemmen vasa†u’l-√âl olur ne 
ziyâde biter ve ne noð§ân üzere biter, beynehümâda mütevassı† olur. Ve 
ke≠âlik zamân-ı nebâtı müteðaddim ve müte™a««ir olmaz, vaðt-i †abî¡îde 
nâbit olur ve ağarması dahi zamân-ı †abî¡îde olur, vaðtinden evvel veyâ«ûd 
sonra ağarmaz. Ve o dimâπ-ı mu¡tedil §â√ibine §ala¡ sür¡at eylemez ya¡nî 
başının tüyleri seyreyip a§la¡ olması ¡acele eylemez.
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Fa§l-ı Sâbi¡a ¡Aşere Dimâπın Mizâcı »ılkat-i A§liyyede 
Redî Olduğunun Delâili Beyânındadır

Câlînûs re™y ve ₣ann eder ki dimâπın √arâreti i«tilâ†-ı ¡aðlı ve tekel-
lümde he≠eyânı tevlîd eder ve onlara mül√að olur, †ayş ve «iffet üze-
re olmak ve ðalbine her sâ¡atte bir türlü ve biri birine mu«âlif nesneler 
«u†ûr eylemek ve bir ¡azîmet üzere olmayıp meðâ§ıdı perîşân olmak. Ve 
bürûdet belâdeti ve √areketin sükûnunu tevlîd eder ve belâdete mül√að 
olur, fehmin ba†î™ ve geç olması ve fikrde ta¡azzür ve kesel olması. Ve 
dimâπın yübûseti seheri [ya¡nî uykusuz olmağı] tevlîd eder, eger seheri 
ru†ûbât-ı bûraðiyyeden √âdi& olmaz ise ve ke≠âlik &iðal-i dimâπ ve is-
tifrâπ-ı fu∂ûl ve sâir edille-i ru†ûbet-i mâli√a-i bûraðiyye bulunmaz ise 
yübûset-i dimâπa delâlet eder. Ve ammâ ru†ûbet nevm-i müstaπraðı tevlîd 
eder eger ðarîben me≠kûr olan bûraðiyyet ve mâli√iyyet keyfiyyetleri o 
ru†ûbetlerde olmaz ise.

Ve Câlînûs zu¡m ve re™y eder ki dimâπda sû™-i mizâc olduğunun ¡alâme-
ti mevcûde iken ondan mevâdd seyelân eylememek o sû™-i mizâcın sâ≠ec 
olup bilâ-mâdde olduğuna delâlet eder. Ve eger hem sû™-i mizâcın ¡alâmeti 
mevcûde olup ve hem mâddenin seyelânı olur ise o sû™-i mizâc mâddî ol-
duğuna delâlet eder. Lâkin biz deriz ki mâddenin akması sû™-i mizâc mâddî 
olduğuna delâleti dimâπda südde ve dimâπın ðuvve-i dâfi¡asında ∂a¡f ol-
duğu zamânda olur. Ve ba¡∂ı kerre dimâπın sû™-i mizâcı mâddî iken südde 
ve ∂a¡f-ı dâfi¡a sebebiyle fu∂ûl seyelân eylemez, ammâ dimâπın √arâreti 
¡alâmetleri bu [229b] me≠kûrlar olur:

Vilâdetin evvelinde tüyler sür¡at üzere biter ve belki ana karnında 
iken tüyleri biter ve tüyler evvel nebâtında esved çıkar veyâ«ûd evvelen 
aşðaru’l-levn bitip serî¡an şuðreti sevâda isti√âle eder ve ke≠âlik √arârete 
delâlet eder. Tüylerin cu¡ûdeti ya¡nî kıvırcık çıkması ve §ala¡ın sür¡at üzere 
¡ârı∂ olması ve revâyi√ mi&lli nesneler ile dimâπın sür¡at üzeri &iðali ve 
imtilâsı ve √iddetli râyi√alar ile dimâπın sür¡at üzere müte™e≠≠î olması ve 
dimâπ «iffet üzere iken nevmin ðalîl olması ve gözde olan damarların ₣âhir 
olması ve bir nev¡ zükâm bulunması ve re™y ve ¡azîmetinin sür¡at-i ta…allübü 
ya¡nî bir fi¡le ¡azîmet eyledikten sonra «ilâfına sür¡at ile ¡azîmet eylemek, 
nitekim §ıbyânın re™y ve ¡azîmeti tebeddülü gibi.
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Ve √arâret-i mizâcın bir delîli dahi budur ki melmesi √ârr olur ve levni 
kırmızı olur ve mun§abbe ve müntefi∂a ya¡nî akan ve silkilen mevâdd na∂îc 
ve pişkin olur. Ve mizâc-ı bâride ðıyâsla √arâret-i mizâcı olan dimâπdan 
çıkan fa∂laların ðıvâmı mu¡tedil olur.

Ammâ emzice-i dimâπdan mizâc-ı bâridin ¡alâmeti bunlar olur: Fu∂ûlün 
intifâ∂ı ziyâde olur ≠ikr olunan şu«û§ bulunur ise. Ke&ret-i intifâ∂ bürûdet-i 
dimâπa delâlet eder. Ve mizâc-ı bâridin â«er ¡alâmetleri: şa¡rın sübû†atı ve 
şa¡rın ðıllet-i sevâdı ve ağarmasının sür¡ati ve vârid olan âfâttan dimâπın 
sür¡at üzere infi¡âli ve nevâzilin ke&reti ve zükâmın ednâ sebeb ile ke&ret-i 
¡urû∂u ve göz damarlarının «afî olması ve nevmin çok olması ve §ûreti 
tapuklayan kimsenin §ûreti gibi olması ve göz kapaklarını ba†î™ üzere ya¡nî 
geç ta√rîk eylemesi ve meşâyı«ın ya¡nî pîr olanların ¡azîmetleri gibi bir 
¡azîmet üzere ðarâr eylemesi. Pes bu me≠kûrlar cemî¡an bürûdet-i mizâc-ı 
dimâπ ¡alâmetleri olur.

Ve dimâπın yâbisü’l-mizâc olduğunun ¡alâmetleri dahi budur ki ≠ikr 
olunur: Mecârî-i fu∂ûl naðiyy olur ya¡nî burnundan sümük ve gözünde yaş 
ve sâirlerden dahi «urûcu mu¡tâd olan ru†ûbetlerden o mecârîler †âhir ve 
«âlî olur ve √avâssında §afâ olur ve seherinde ðuvvet olur ve şa¡rı ðavî olur 
ve mizâcı evâil-i sinninde du«ânî olduğundan tüyleri sür¡at üzere nâbit olur 
ve §ala¡ı serî¡ olur ve tüyleri kıvırcık olur.

Ve ammâ dimâπın mizâcı ra†b olduğunun ¡alâmetleri dahi bu me≠kûrlar 
olur: Tüyleri sübû†at üzere olur ve geç biter ve §ala¡ı geç olur ve √avâssı 
küdûretli olur ve fu∂ûlü ve nevâzili çok olur ve nevmi istiπrâð üzere olur. 
Bu ≠ikr olunan mizâc dimâπın müfred olan mizâcı idi.

Ammâ mizâc-ı mürekkebin ¡alâmeti eger o mizâc-ı mürekkeb √ârr ve 
yâbis olur ise fu∂ûlün olmaması ve √avâssın §afâsı ve seherin ðuvveti ve nev-
min ðılleti ve tüylerin sinn-i evvelde sür¡at-i nebâtı ve tüylerin ðavî olması 
ve sevâdı ve cu¡ûdeti ve §ala¡ın cidden sür¡ati ve melmesinin √arâreti ve cefâf 
üzere olması ve baş ve göz kızarması ve ¡azminde ðarâr üzere olmayıp bir 
ma†labdan bir ma†lab-ı â«ere intiðâl eylemesi ve mara∂ın √u§ûlünde ¡acele 
eylemesi ve fehm ve ≠ikrin sür¡ati ve ef¡âl-i nefesiyyenin sür¡ati olur.

Ammâ √ârr ve ra†b olan mizâcın ¡alâmeti budur ki eger √ârr ve ra†b olan 
mizâc i¡tidâlden cidden ba¡îd olmaz ise levn √asen olur ve damarlar âşikâre 
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olur ve melmesi √arâretli ve mülâyim olur ve fu∂ûlü çok olup pişkin olur 
ve tüyleri sübû†at üzere olup şukrata mâil olur, §ala¡ı serî¡ olmaz ve esbâb-ı 
sü«ûnet ü ru†ûbet ile tesa««unu ve tera††ubu serî¡ olur. Ammâ √ârr ve ra†b 
olan mizâc cidden i¡tidâlden ba¡îd olur ise o kimse misðâm olur ya¡nî tiz tiz 
«asta olur ve sovuk ve ıssıcağın nikâyelerini ziyâde ðabûl eder, cevher-i 
dimâπında ¡ufûnetli mara∂lar olur. Ve dimâπı o mizâc üzere olanın √avâssı 
&aðîle ve küdûret üzere olur ve gözleri ∂a¡îf olur, uykuya §abrı olmaz ve 
müşevveş düşleri çok görür.

Ammâ mizâc-ı dimâπ bârid ve yâbis olur ise onun ¡alâmeti budur ki 
melmesi bârid ve levni «âbil ya¡nî fâsid olur ve başında ve gözünde olan 
damarları gizli olur ve tüyü geç biter ve a§hebü’l-levn olur ve tüyleri ince 
olur, §ala¡ı bu†™u olur. ¡Ale’l-«u§û§ yübûseti o mizâcın bürûdeti üzere πâlibe 
olmasa o zamân §ala¡ın ba†î™i ziyâde olur ve ke≠âlik müberridât isti¡mâliyle 
muta∂arrır olur, eger şar†-ı müteðaddim bulunur ise. Ve şebâbı vaðtinde 
√avâssının §afâsı olur ve yaşı mürûr eyledikçe √avâssı ∂a¡îfe olur ve herem 
gelir ve teşeyyuh ₣âhir olur ve beli bükülür ve nevâ√î-i re™sinde teðabbu∂ 
olur, serî¡an kocar ve §ı√√ati mu∂†aribe olur, bir kerre başı ∂a¡îf ve başında 
olan mesâlik açık olur ve bir â«er kerre dahi «ilâfı üzere başı &aðîl ve mesâ-
liki kapalı olur.

Ammâ mizâcı bârid ve ra†bın ¡alâmeti budur ki o mizâc §â√ibinin nev-
mi ke&îr ve müstaπrað olur ve √avâssı redî olur, keslân ve belâdet üzere 
olup baştan istifrâπ-ı fu∂ûlü çok olur, §ala¡ı ba†î™ olur ve nevâzilin vuðû¡u 
çok olur.

Ammâ dimâπ veremlerinin ¡alâmetlerini biz o veremleri taf§îlen ≠ikr ey-
lediğimiz ma√allde beyân eyleriz.

Fa§l-ı ¿âmine ¡Aşere Başta Olan Mara∂lardan Her Birinin 
¡Alâmetlerinin Başka Başka Beyânında Olur

Fî ¡Alâmâti Sû™i’l-Mizâci’l-◊ârri Bilâ-Mâdde: Başında sû™-i mizâc-ı 
√ârr olup mâddesi olmayanların başında bilâ-&iðal iltihâb olur ve seheri 
dahi olur ve √arekâtında ðalað ve ı∂†ırâb ve ta√ayyülünde teşevvüş olur; 
πa∂abı serî¡ ve gözü kırmızı olur; müberrid olan nesnelerden intifâ¡ eder ve 
müsa««inâttan muta∂arrır olur.
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Fî ¡Alâmâti Sû™i’l-Mizâci’l-Bâridi Bilâ-Mâdde: Dimâπında bilâ-mâd-
de sû™-i mizâc-ı bâridi olanların ¡alâmeti budur ki o kimsenin başında 
bilâ-&iðal berd i√sâs olunur ve kesel ve fütûru olur ve yüzünün ve gözünün 
levni beyâ∂ olur ve ta√ayyülâtında noð§ânı olur ve korkaklığa meyli olur; 
müsa««inâttan intifâ¡ eder ve müberridâtla muta∂arrır olur.

Fî ¡Alâmâti Sû™i’l-Mizâci’l-Yâbisi Bilâ-Mâdde: Yübûseti olan 
dimâπın ¡alâmeti budur ki baş «afîf olur ve o yübûset ¡ârı∂a olmazdan 
muðaddem ke&îren dimâπın fa∂lasının istifrâπı olur; «ayşûmu kuru ve 
seheri πâlib olur.

Fî ¡Alâmâti Sû™i’l-Mizâci’r-Ra†bi Bilâ-Mâdde: Mizâc-ı dimâπ bilâ-mâd-
de ra†b olduğunun ¡alâmeti budur ki o mizâc §â√ibinde kesel ve fütûr olur, 
lâkin başının &iðali ðalîl olur ve dimâπının fa∂lası ðalîlen veyâ«ûd i¡tidâl 
üzere seyelân eder ve nisyânı ifrâ† üzere olup nevmi dahi πâlib olur.

Fî ¡Alâmâti’l-Emziceti’l-Mürekkebeti’lletî Tekûnu Bilâ-Mâdde: Dimâπın 
sû™-i mizâcı mürekkeb olup mâddesi olmayan dört ðısmdır: sû™-i mizâc-ı 
√ârr u yâbis, sû™-i mizâc-ı √ârr u ra†b, sû™-i mizâc-ı bârid ü yâbis, sû™-i 
mizâc-ı bârid ü ra†bdır.

Pes bu mürekkeblerde olan iki basî†lerin ¡alâmetlerinin mecmû¡u mürek-
kebe ¡alâmet olur: 

Me&elâ dimâπın imtizâcı √ârr ve yâbis olsa o mizâc-ı mürekkebde hem 
√arâretin ve hem yübûsetin ¡alâmeti mevcûde olur ve onun mecmû¡u √ârr 
ve yâbis mizâca delîl olur ve bâðîler dahi bu ðıyâs üzere olur. Lâkin sû™-i 
mizâc-ı mürekkebin iki cüz™-i basî†inden πâlib olan cüz™ün πalebesine dahi 
istidlâl olunur; √ârr ve yâbis mizâcda √arâretin πalebesine seher ve i«tilâ†-ı 
¡aðl ile istidlâl olunur.

Bârid ve yâbis olan sû™-i mizâcda bürûdetin πalebesine cümûd demekle 
ma¡rûf olan mara∂a müşâbih ¡ârı∂ olan √âlet ile istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre olur ki bürûdetin πalebesi o mara∂ın nefsine mü™eddî olur.

Ve √ârr ve ra†b olan mizâcda ru†ûbetin πalebesine nevmin πalebesi ve 
sübât-ı yesîre ile istidlâl olunur.

Ve mizâc-ı bârid ve ra†bda bürûdetin πalebesine nevm-i sübâtî ile istid-
lâl olunur. Mâ-¡adâları dahi bu ðıyâs üzere olur ya¡nî her mürekkebde olan 
basî†lerin hangisinin ¡alâmeti πâlibe ise o basitin πalebesine delâlet eder.
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Fî ¡Alâmâti ∏alebeti’l-Mevâddi’§-~afrâviyyeti: Mevâdd-ı §afrâviyyenin 
πalebesinin ¡alâmeti [230a] bunlardır: Başta &iðal olur, lâkin ifrâ† üzere ol-
maz ve le≠¡ ve iltihâb olur ve i√râð-ı şedîd ve «ayşûmda yübûset ve ¡a†aş ve 
seher ve yüzde ve gözde §ufret ve çok terlemek ve sübât olur.

Fî ¡Alâmâti ∏alebeti’l-Mevâddi’d-Demeviyyeti: Demevî mevâddın πa-
lebesine başın &iðali ziyâde olması ve ∂arebânı ve yüzün ve gözün intifâ«ı 
ve levnin √umreti ve terin ke&reti ve dürûru ve sübât delîl olur.

Fî ¡Alâmâti ∏alebeti’l-Mevâddi’l-Bârideti’l-Balπamiyyeti: Balπam-ı 
bâridin πalebesinin ¡alâmeti bunlardır: Berdin i√sâs olunması ve berdin 
e≠âsının zamânı uzayıp müzmin olması, yüzünde ve gözünde √umretin ve 
§ufretin az olması ve başta &iðalin ziyâde olması ve kesel ve belâdet ve 
sübât ve nisyân bulunması ve yüzünün ve gözünün ve lisânının levni levn-i 
re§â§ olması olur.

Fî ¡Alâmâti’l-Mevâddi’s-Sevdâviyyeti: ¿ikal eðall ve seher ek&er olur 
ve vesvese ve fikr-i fâsid olur ve yüzün ve gözün ve cemî¡-i a¡∂ânın levni 
kümûdet üzere olur.

Fî ¡Alâmâti’l-Evrâmi’l-◊ârreti: ◊arâretli veremlerden ve şişlerin ¡alâ-
metleri bunlardır: ◊ummâ-ı lâzıme ve &iðal ve ∂arebân olur. Ve o veca¡ 
olur ki ¡aynın köküne ulaşa. Ve ba¡∂ı kerre bu veca¡ ile cu√û@-ı ¡ayn dahi 
vâði¡ olur. Ve ¡aðlın i«tilâ†ı ve nab∂ın sür¡ati ve √arâreti olur. Ve eger ve-
rem dimâπın kendide olur ise nab∂-ı mevciyyeye mâil olur ve eger verem 
dimâπın √icâblarında olur ise elemi eşedd olur ve nab∂-ı minşâriyyete mâil 
olur.

Fî ¡Alâmâti’l-Evrâmi’l-Balπamiyyeti: Balπamî veremlerin ¡alâmetleri 
bunlardır: Nisyân ve sübât ve &iðalin ke&reti ve nab∂-ı mevcî ve terehhül 
ve tehebbüc olur.

Fî ¡Alâmâti’l-Evrâmi’s-Sevdâviyyeti: Seher ve vesvâs ve &iðal-i ma√sûs 
ve §alâbet-i nab∂ olur. Ve bu ma√allde ≠ikri lâzım ve mühimm olanların 
bâðîlerini bâb-ı §udâ¡da biz ≠ikr eyleriz.

Fa§l-ı Tâsi¡a ¡Aşere Mu¡âlecâtın ¢ânûnları Beyânındadır

Kaçan biz mâddeyi istifrâπ murâd eylesek ve o istifrâπ murâd olunan 
mâdde ile dem ke&îr bulunduğuna delîl olsa o mâdde gerek balπam ve ge-
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rek §afrâ ve gerek sevdâ olsun evvelâ fa§d ile ibtidâ edip ðîfâli ve bâbu’l-¡a-
dudda me≠kûr olan baş damarlarının ya¡nî cebhe ve burun damarı ve nâ√i-
ye-i ü≠ün damarı, işbu damarların birinden fa§d ile ibtidâ eyleriz.

Ve vâcib olur ki o fa§d veca¡ cânibinin «ilâfından ola. Eger mara∂ ¡a₣îm 
olup demde dahi πalebe olur ise biz vidâcı fa§d eyleriz. Ve istifrâπı murâd 
olunan «ıl†ta deme her ne ðadar πâlib olur ise dahi yine biz fa§d ile ibtidâ 
eyleriz, zîrâ fa§dın istifrâπı a«lâ†-ı erba¡a arasında müşterektir.

Fa§d ile dem istifrâπ olunduğu gibi ke≠âlik «ıl†-ı πâlib dahi istifrâπ olu-
nur. Ve istifrâπdan mað§ûd demi istifrâπ olur ise fa§d-ı tâmm kifâyet eder. 
Ve eger mû≠î olan «ıl† demin mâ-¡adâsından olur ise o zamân o «ıl†a na₣ar 
olunur. Eger onun πalebesi cemî¡-i bedene şâmile ise evvelâ «ıl†-ı πâlibi 
kendiye ma«§û§ müstefrigât ile cemî¡an bedenden istifrâπ eyleriz, ba¡dehu 
yalnız başından fa§d eyleriz ve fa§dı istifrâπ üzere takdîm eylemeziz. Ve 
bu vech ile ¡amel eger mâddenin na∂îc olduğu müte¡ayyin olur ise olur. Ve 
mâddenin na∂îc olduğu müte√allibe olup o mâddenin taşra çıkanları ziyâde 
πalî₣a veyâ«ûd ziyâde raðîða olmayıp mu¡tedilü’l-ðıvâm olmakla ma¡lûm 
olur.

Ammâ dimâπın mara∂ı zamân-ı intihâya erişip biz o başta o zamân-
dan muðaddem mün∂ic olan merû«ât ve ne†ûlât isti¡mâl etmekle mâddeyi 
in∂âc etmiş olsak o zamânda yalnız baştan mâddeyi istifrâπ eden πarπara 
ile istifrâπ eyleriz, eger riyeye i§âbetinden «avf olunmaz ise ve o πarπa-
ra ile istifrâπ olan mâdde «ıl†-ı lâ≠i¡ olmaz ise ve o marî∂in riyesi emrâ∂ı 
ðabûle müsta¡idd olmazsa ve mâdde-i rediyye nüzûlünden riyesini mu√â-
fa₣a mümkin olur ise ve başta olan mevâddı istifrâπa ihtimâm riyeyi mu√â-
fa₣aya eşedd olur ise.

Ve ke≠âlik ≠ikr olunan dimâπın mu¡âlecesinde müfetti√ ve mu¡a††ıs 
olan meşmûmât ve ¡a†ûsât ve ne†ûlât dahi isti¡mâl eyleriz, baştan mevâddı 
«ârice ce≠b eylesin için. Ve ba¡∂ı kerre biz o başı tırâş edip onda mev-
cûd ve mû≠î olan «ıl†ı ishâl eden edviye ile o başa ∂ımâd eyleriz eger o 
∂ımâddan ifsâd-ı mizâc «avf olunmaz ise. Ve biz bu ∂ımâddan tevakkî ve 
i√tirâz üzere oluruz eger mâdde na∂îca olup istifrâπı sehl ve âsân olur ise. 
Ve bu √âlâtın küllîsinde balπam-ı bârid istifrâπ olundukta mâddenin is-
tifrâπ olunup πalî₣i bâðî kalmaktan ziyâde i√tirâz eyleriz, √attâ balπam-ı 



66 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

bâridi istifrâπ murâd olundukta evvelâ o kimseye müleyyin ve mün∂ic 
edviye veririz, ba¡dehu istifrâπ edici devâlar saðy ederiz ve her zamân 
istifrâπı telyînden sonra eyleriz.

Ve √iddetli a«lâ†ı istifrâπda ba¡∂ı kerre biz eyâric ve saðmûnyâ ve türbüd 
ile karabaş mi&lli edviye isti¡mâline mu√tâc oluruz ve o vaðtte biz ziyâde 
i√tirâz eyleriz ki o √arâretli istifrâπâttan sû™-i mizâc-ı √ârr bâðî kalmaya ve 
ziyâde cehd edip o mi&lli √ârr müshilât ve √arâretli müstefrigât ve πarπa-
ra isti¡mâl olunduktan sonra onun √arâretinin tedârükü olan müberridât ile 
∂ımâd ederiz.

Ve yine biz o √arâretli edviye-i müshileyi ve müstefriπayı marî∂e saðy 
eylemezden muðaddem marî∂in mizâcını yoklayıp bize &iða ve i¡timâd 
gelir ise ki o edviye-i √ârre marî∂e saðy olunsa mâddesini ishâl veyâ«ûd 
istifrâπ eder, o zamân ≠ikr olunan √ârr devâları saðy ederiz, zîrâ o müshil 
ve müstefriπ devâlar ba¡∂ı mizâcın mâddesini i«râc edemeyip saðy olunan 
kimseyi ihlâk eder. Ve eger mâdde na∂îca değil ise ≠ikri mürûr eden nesne-
ler ile o mâddeyi kâmilen in∂âc eyleriz ve sonra istifrâπ eyleriz.

Ve eger istifrâπ olunan mâdde esfelde olup veyâ«ûd cemî¡-i beden-
de olup fevðe §u¡ûd eyledi ise o müte§a¡¡ide olan mevâddı cânib-i «ilâfa 
ya¡nî esfele √uðne ve √amûlât ile ce≠b eyleriz ve o vaðtte marî∂in e†râfını 
«u§û§an ayaklarını ¡ı§âbe ile şedd eyleriz ba¡dehu ¡u∂vdan mâddeyi istifrâπ 
eyleriz. Me&elâ mâdde mi¡dede olur ise eyâric-i feyðarâ ile istifrâπ eyleriz. 
Eger mâdde †ı√âlde ise †ı√âlden istifrâπa ma«§û§ edviye ile istifrâπ eyleriz 
ve sâir a¡∂âlar dahi bu ðıyâs üzere olup her ¡u∂vu kendiye ma«§û§ müstef-
rigât ile istifrâπ ve tedbîr eyleriz.

Bu me≠kûrlar mevâdd bâbında olan ðavânîn-i külliyyelerdir. Ve hangi 
mâdde istifrâπ olunup ondan sû™-i mizâc √âdi& olur ise o √âdi& olan sû™-i 
mizâca biz ∂ıddı ile mu¡âlece eyleriz ya¡nî sû™-i mizâc-ı √ârr olur ise bârid 
devâlar ile ¡ilâc eyleriz ve eger √âdi& olan sû™-i mizâc-ı bârid olur ise √ârr 
devâlar ile ¡ilâc eyleriz, bâðî müfred veyâ«ûd mürekkeb olan sû™-i mizâclar 
dahi bu ðıyâs üzere mu¡âlece olunur.

Ve başta olan ru†ûbâtın a§√âb-ı keyy katında bir ¡ilâcı vardır ki o ¡ilâc 
cemî¡an ecnâs-ı ru†ûbet beyninde müşterek olur, o ¡ilâc budur: Yedde olan 
parmaklardan sebbâbe yâhûd «ın§ır ile burnun e†râfında mesâ√a olunur, o 
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parmak baştan ne ma√alle müntehî olur ise o ma√all keyy olunup dâπlanır 
veyâ«ûd bir kulaktan â«er kulağa varınca ðadar †ûlü olan bir «ay†ın nı§fı ile 
yine burnun †arafından baş mesâ√a olunur ve hangi ma√alle o «ay† müntehî 
olur ise baştan o ma√all keyy olunur, lâkin evvelâ baş tırâş olunup ba¡dehu 
o vücûh-ı keyyden hangisi murâd olunur ise o keyy işlenir. Ve şimdi biz 
icmâlden taf§île rücû¡ eyleyelim:

Ammâ dem, eger dem cümle bedende i¡tidâli tecâvüz edip başta dahi 
mâdde vâfire ve ke&îre ise sen ðîfâli fa§d edersin.

Ve eger dem başta birikmeğe bed™ edip henüz birikmesi yok ise o zamân 
ek√al damarını fa§d edersin. Eger birikmeğe dahi bed™ eylediği [230b] ol-
mayıp lâkin gelecek zamânda birikmeğe başlar ve bed™ eder diye «avf eder-
sen o zamân bâsilîði fa§d edersin. Ve o «avf o zamân olur ki başın e†râfında 
mâddeyi başa ce≠b edecek sebeb mevcûd olur, √arr-ı «âricî gibi veyâ«ûd 
∂arbe gibi ce≠≠âb sebebler mevcûd olur.

Ve eger bâsilîð fa§dından ziyâde baştan mâddeyi ce≠b eder damardan 
fa§dı murâd edersen §âfin damarını fa§d edersin ve topuktan bir şibr yu-
karı ma√alli √acâmet dahi edersin. Ve ayak damarlarını fa§d murâd eder-
sen ve eger mâdde iki ¡u∂v arasında müşterek olup deverân üzere olur ise 
ya¡nî gâhîce bir ¡u∂vda ve gâhîce o ¡u∂vun şerîki olan ¡u∂v-ı â«erde olur 
ise o zamân o iki ¡u∂v beyninde müşterek olan damar fa§d olunur. Eger 
iki ¡u∂vdan dahi mâddeyi istifrâπ edersen ve eger mâddeyi yalnız ¡u∂v-ı 
müşârikten istifrâπ edip mâddenin muðaddem bulunduğu ¡u∂vdan mâddeyi 
nâ√iye-i u«râya ce≠b edersen evvelâ mâddenin bulunduğu ¡u∂vun müşârik-
lerinden başın «ilâfı cânibinde olan damarı fa§d edersin.

Ve bu beyândan sonra biz deriz ki eger dem yalnız başa teveccüh eder 
ise veyâ«ûd dem ¡an-a§l yalnız başta √âdi& ise o zamân na₣ar olunur, eger 
dem ðı√fın üzerinde olan √icâb-ı mücellil üzerinde emrâ∂-ı cüz™iyyede 
taf§îlen ≠ikr edeceğimiz vech üzere olur ise veyâ«ûd o mâddenin ağrısı 
şü™ûna11 ðarîb ma√allde i√sâs olunur ise ve sen onlara ¡ilâc-ı «afîf ile mu¡â-
lece murâd eylersen ðı√fın «âricine nuðre-i ðafâdan sen √acâmet edersin.12 

11 ¢ı√f dedikleri baş kâsesi ile onun cidârı menzilinde olan ðabâil kemiklerinin 
derzine “şü™ûn” derler.

12 “ ا ا اع ا ه و ا وا א  أس و ق ا   ا .Îlâðî ”و 
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Ve eger dem πavrda ya¡nî derin olup nuðreden √acâmet ile demin ðı√fın 
«âricine inci≠âbı ümîd olunmaz ise o zamân «â§§aten ¡ırð-ı cebheyi fa§d 
edersin eger veca¡ başın mu™a««arında olur ise.

Ve dem a«≠ ve istifrâπ olunduktan sonra helîlecden ve ¡u§ârât-ı fevâkih-
ten mütte«a≠ olan müstefriπât tenâvül olunur, eger müstefriπât isti¡mâline 
√âcet olur ise √uðneler dahi isti¡mâl olunur. Eger o marî∂in ¡illeti sekte-i 
demeviyye mi&lli §a¡b olur ise vidâcdan fa§d olunur.

Ammâ mün∂icât isti¡mâlinin beyânı budur ki eger mâdde balπamiyye 
veyâ«ûd sevdâviyye olur ise onu in∂âc için isti¡mâl olunan edviyenin üm-
mehâtı ya¡nî a§lı o edviyedir ki onda tel†îf ve ta…†î¡ ve ta√lîl olur, merzencûş 
ve varað-ı πâr ve şî√ ve ðaysûm ve babadya ve i≠«ir ve iklîl-i melik ve şib& 
ve besfâyec ve eftîmûn gibi. İşbu ikisi ya¡nî besfâyecle eftîmûn mevâdd-ı 
sevdâviyyeye ma«§û§ olur, bâðîleri sevdâviyye ve balπamiyye beyninde 
müşterektir, ke≠âlik va§f olunan edviye √âşâ ve fûtenec ve zûfâ ve se≠âb 
ve birincâsef gibi ve ibtidâ-i kitâb-ı &ânîde cedvel-i ta√lîl ü in∂âcda tahrîr 
olunan sâir edviye-i √ârreler gibi. Ve bu edviye her ne ðadar balπamiyye 
ve sevdâviyye olan mevâddı ta√lîl ve in∂âcda müşterek olurlar ise, lâkin 
bu edviye ile balπamî ve sevdâvî mevâdda tedbîrlerin †arîði başka başka 
vardır, biz inşâallâhu ta¡âlâ o †arîðleri gelecekte beyân eyleriz.

Ve vâcib olur ki bu edviyelerin derecâtı mevâddı miðdârınca kılına. 
Eger mevâddının kemmiyyet ve keyfiyyeti ke&îre ve şedîde olur ise edvi-
ye-i √ârreyi ðuvvetli kılarız, √attâ ¡âðırðar√â gibi ve ferbiyûn gibi ve bun-
ların em&âli olup derece-i râbi¡ada √ârr olan edviyeleri o mevâddın mu¡â-
lecesi a«lâ†ına id«âl eyleriz. Lâkin mevâddın πaleyânı «avf olunur ise zîrâ 
mevâdd ke&îre olup πaleyânı olsa mevâddın √acmi ziyâde olup ¡u∂vu temdîd 
eder ve ¡u∂vun temeddüdü ile elem ziyâde olur ve verem dahi i√dâ& eder. 
Pes vâcib olur ki o mi&lli ¡u∂vdan ≠ikr olunan şedîdetü’l-√arâret edviye ile 
mâddeyi def¡aten istifrâπa cesâret olunmayıp o mevâddan bir şey™ istifrâπ-
la ibtidâ edip ba¡dehu bâðîlerini in∂âc eylemeğe şürû¡ oluna. Ve mülâyim 
olup ficce olan a«lâ†ı in∂âcdan a§veb olan ¡ilâcın ve ∂ımâdın tes«îni mu¡te-
dil olan edviye ile olmasıdır. Ve onun bağları mülâyim ve mu¡tedil bağlan-
mak gerektir ki rıfð ile in∂âc-ı mâdde √â§ıl ola. Eger mâddenin kemmiyyeti 
ðalîle olur ise veyâ«ûd mâddenin keyfiyyeti ∂a¡îfe olur ise ≠ikr olunan ðalî-
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lü’t-tes«în edviyelerden derece-i ûlâda la†îf olan devâlar ile in∂âcda iktifâ 
eyleriz. Eger mâdde kemmiyyet ve keyfiyyette mu¡tedile olur ise o zamân 
edviye-i √ârre-i mün∂icenin mütevassı†a olanları ile iktifâ eyleriz. Ve eger 
mâdde sevdâviyye ise ≠ikr olunan edviye-i la†îfe ve edviye-i mütevassı†a 
ile iktifâ olunmaz, zîrâ o edviye mevâdd-ı sevdâviyyeden ancak la†îfi in∂âc 
ve ta√lîl eder, πalî₣inde ta§arrufa ðâdir olmaz, felâ-ma√âle o mi&lli edviye-
nin mevâdd-ı sevdâviyyeyi tecfîfi ziyâde olur «u§û§an ki o sevdâvî πayr-i 
†abî¡î ola ve i√tirâðtan √âdi& olmuş ola. Ve bu mi&lli mevâdd-ı sevdâviyyeyi 
in∂âcda biz lâ-ma√âle evvelâ telyîn ve ter†îbe mu√tâc oluruz. Ve telyîn ve 
ter†îbden sonra derece-i &âniyede ve &âli&ede mu√allil ve mün∂ic ve la†îf 
edviyeler ile ta¡…îb ederiz. Ve o müleyyin ve mura††ıb olan edviye verildik-
te evlâ olan onlar muða††ı¡ ve mu√allil olan edviye ile cem¡ olunup ma¡an 
saðy oluna.

Ammâ mâde-i √ârrenin in∂âcı mâ-ı şa¡îr ve leben-i mâ¡iz-i √alîb gibi 
ya¡nî keçi sütü gibi cilâsı ve πasli olan müberridât-ı mura††ıbe ile olur, zîrâ 
o mi&lli müberridât-ı mura††ıbe mevâdd-ı √ârrenin ðıvâmını cem¡ eder ve 
teftî√ ve ta…†î¡i dahi olur. Lâkin §udâ¡ı olup ðuvvetinde ∂a¡f olanlar leben-
den i√tirâz ederler.

Ve √ârr olan mevâddın in∂âcı için isti¡mâl olunan mün∂icâttan olur o 
sular ki onda varað-ı «ilâf ve benefşec ve nîlûfer ve ¡a§a’r-râ¡î ve kitâb-ı 
&ânînin evvelinde buðûl-i bâride-i müfrede cedvelinde yazılan sâir buðûl 
†ab« oluna. Ve o matbû« isti¡mâl olundukta ona sirkeden bir miðdâr «al† 
olunur, o matbû«u bedene tenfî≠ eylesin için. Ve eger mâddede ednâ πıl₣at 
bulunur ise o matbû«un a«lâ†ına babadya ve «a†mî karıştırılır. Ve eger o 
¡illet §â√ibinde seher olup izâle murâd olunur ise o matbû«a «aş«âş kabuğu 
katılır. ~â√ib-i ¢ânûn der ki: 

Edviyeye sirke karıştırmak cümle edviye beyninde müşterek olur gerek 
emrâ∂-ı √ârrenin edviyesi olsun ve gerek emrâ∂-ı bâridenin edviyesi olsun, 
zîrâ cemî¡an edviyeyi sirke bedenin bâ†ınına tenfî≠ edip menfa¡ati olur, lâ-
kin sirke bârid olmakla emrâ∂-ı bâridenin edviye-i √ârresine «al† olundukta 
bürûdeti ziyâde eylemek «avf olunur ve mümkin [olur ki] ba¡∂ı eczâ ile 
sirkenin tebrîdi ðuvvesi kesr olunup ðuvve-i müneffi≠esi ibðâ oluna. Ve 
menfa¡ati bâðıye ve ma∂arratı zâyile olmakla emrâ∂-ı bâridede edviyeye 
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«al† olunup isti¡mâl oluna.Ammâ emrâ∂-ı √ârre edviyesine «al† olundukta 
sirkenin bürûdeti ðuvvetini kesre i√tiyâc olmaz.

Ve cemî¡an aðrabâdînden ≠ikr olunan edhân-ı √ârreler ki on-
lar reyâ√înden ve ezhâr ve nebâtâttan itti«â≠ olunur, onlar bi’l-cümle 
mevâdd-ı bârideyi in∂âc eder. Ve eger mevâddın bürûdeti şedîd olur ise 
veyâ«ûd kemmiyyeti ke&îre olur ise veyâ«ûd in√ilâli ¡asîre olur ise o 
zamân §umûπ-ı √ârreden mütte«a≠ olan edhân ile in∂âc olunur, me&elâ 
efâvîh ile ve dühn-i bân ile ve zanbað ve nercis ve sûsen ve erguvân ve 
πâr ve merzencûş ve nârdîn dühnleri ile. Ve ke≠âlik o dühn zeyt ile in∂âc 
olunur ki onda ra†b-ı se≠âb ve fûtenec ve ra†b-ı şib& ve ra†b-ı babadya 
†ab« olunmuş ola veyâ«ûd bu mi&lliler †ab« oluna. Cemî¡an bu devâlar 
ile mevâdd-ı bâride in∂âc olur. Ve ke≠âlik nef† ile dahi in∂âc olunur. 
Ammâ dühn-i belesân la†îf olmak √asebiyle sür¡at ile ta√allül eder; a†li-
ye ve merû«âtta ðuvveti miðdârına lâyıð nef¡i olmaz ¡u∂vda mek&i ðalîl 
olduğu için.

Ve biz mevâdda iki vech ile muðâbele eyleriz: biri istifrâπ etmekle ve 
vech-i â«eri cânib-i «ilâfa [231a] mâddeyi ce≠b etmekle. Ve ba¡∂ı kerre 
ikisi ile dahi muðâbele olunur. Ve cânib-i «ilâfa mâddeyi ce≠b ele ve aya-
ğa ce≠b ile olur ve mâddeyi ele ve ayağa ce≠b için mu¡în olur mil√ ile ve 
mizâcın muðte∂âsınca dühn-i benefşec ve dühn-i bâbûnec ile eli ve ayağı 
delk eylemek.

Ve beyânı §adedinde olduğumuz in∂âcda gâhîce riyâ∂et dahi isti¡mâl 
olunur, lâkin o riyâ∂ette esâfil-i beden ta√rîk olunup baş √areketten √ıf₣ 
olunur. Ve o riyâ∂etin †arîði budur ki nı§f-ı a¡lâsını bir cidâr üzere veyâ«ûd 
bir ip üzere kılar ve nı§f-ı esfelini sarkıtıp ta√rîk eder, nı§f-ı a¡lâsı sâkin ol-
makla baş dahi sâkin ve √areketten ma√fû₣ olur. Ve bu riyâ∂et istifrâπdan 
sonra olur. Ve yine bunun gibidir e†râfı delk edip fevðinden esfele varınca 
ðadar ¡ı§âbe ile sarmak. Ve bu vech ile ya¡nî delk ve ta¡§îb ile olan riyâ∂etin 
taπdiye katında ziyâde nef¡i olur. Ve ba¡∂ı kerre yalnız baş tenðıye olu-
nur riyâ∂et-i «afîfe √asebiyle ya¡nî delk olunmak ve πamz olunmak gibi 
√attâ saçını taramak dahi riyâ∂et-i «afîfe olur ve salıncakta salınmak dahi 
ma«§û§ bir riyâ∂ettir. Ve o riyâ∂et kitâb-ı evvelde bilindiği gibi lî&erπus 
â«irinde isti¡mâl olunur.
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Ammâ bu iki nev¡ tedbîri câmi¡ olan emr-i √uðun u √amûlât ve müdir-
rât ve mu¡arrıðât olur ki bi-√asebi’l-mâddeti ve’l-ðuvve isti¡mâl olunur. Ve 
bunların küllîsi aðrabâdînde me≠kûr ve ma¡dûd olur.

Ammâ bedene şirket √asebiyle başta √â§ıl olan mâddeyi istifrâπ eden 
müshilât √abb-ı eyâric ve √abb-ı ðûðıyâ ve √abb-ı us†u«ûdûs olur. Bu 
√abblar o a«lâ†-ı mu√teriðayı istifrâπına ziyâde muvâfıð olur ki o mâd-
denin ek&eri §afrâdan mu√terið ola ve ma¡a-≠âlik onda πıl₣at ola ve bel-
ki mirâr ve balπamdan ¡ale’l-iştirâk mu√teriða olan mevâdd gibi ola. Ve 
bunların küllîsinden istifrâπda ðavî olur o naðî¡-i §abır ki mâ-ı hindebâ 
ile itti«â≠ oluna. Ve «u§û§an §abırın «âli§i ve ðuvvetlisinin naðî¡i ziyâ-
de baştan mâddeyi istifrâπ eder. ¢arâbâdînde yazılan §abırdan murâd o 
ðuvvetli olanlardır. Ve ke≠âlik naðî¡-i eyâric dahi dahi naðî¡-i §abır gibi 
ðuvvetlidir.

Ve beden iştirâkiyle başta olan mevâddı sikencebîn ile bezr-i sermað 
isti¡mâl edip ðay™ eylemek dahi tenðıye eder, ammâ helîlec ve iccâ§ ve şâh-
terec †abî«leri ve şarâb-ı fevâkih ve şarâb-ı benefşec ve «ıyârşenber †abî«i, 
bu †abî«ler mi&lli nesneler raðîða olan a«lâ†-ı mirâriyyeye muvâfıð olur, 
bi-√asebi √âli’l-beden saðmûnyâ mi&lliler ile taðviye olunur ise ve bedende 
√ummâ olup veyâ«ûd √ummâ olmadığı √âle mürâ¡ât dahi olunur ise ve sinn 
ve ðuvvet mürâ¡ât olunur ise.

Ammâ eyâric-i Erkâgânîs ve eyâric-i Rûfus ve eyâric-i lûgâziyâ ve eyâ-
ric-i Câlînûs ve o √abb ki √acer-i lâciverd ve «arbaðtan bizim ≠ikr edece-
ğimiz vech üzere mütte«a≠ ola, bunlar a«lâ†-ı πalî₣aya ve sevdâviyyeye 
muvâfıð olurlar. Ve ke≠âlik eczâsına us†u«ûdûs giren devâlar küllîsi πalî₣a 
ve sevdâviyye olan mevâdda muvâfıð olur. Ve ke≠âlik o mevâddlara şarâb-ı 
sikencebîn ve bezr-i fücl ve şa√m-ı √an₣al ile ðay™ ve sâir a«lâ†-ı πalî₣a ve 
a«lâ†-ı leziceyi i«râc eden edviyeler ki biz onları ≠ikr eyledik, cemî¡an on-
ların dahi menfa¡ati olur.

Ve aðrabâdînde me≠kûre olan müstefriπâtın †abaðâtı vardır: ‰abaða-i 
ûlâ budur ki o müstefriπ eyâric feyðarâ ve türbüd ve eftîmûn ve πârîðûn 
ve cünd-i bîdester ve bu mi&lli edviyeden terkîb olunur. Ve †abaða-i &âniye 
√ubûb-ı kibâr ve &âli&e eyâricât ve râbi¡a «arbaðân ki «arbað-ı esved sev-
dâyı i«râc eder ve «arbað-ı ebya∂ balπamı i«râc eder, lâkin onları isti¡mâl 
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ma∂arratlarından i√tirâz ile olmak gerektir, lâkin lâciverd ve √acer-i Er-
menî ile sevdâyı istifrâπda √a≠ere √âcet olmaz.

Ve vâcib olur ki a∂¡af olan devâ ile istifrâπ olunup ba¡dehu aðvâ ted-
rîcle isti¡mâl oluna √attâ ≠ikr olunan †abaðâttan hangi †abaðada mevâdd 
munða†ı¡a olur ise o ma√allde istifrâπ terk oluna.

Ammâ baştan rıfð ile mevâddı istifrâπ edip başı tenðıye eden müshilât 
o şebyârât olur ki ondan √abb-ı kibâr itti«â≠ olunur. Ve √abb-ı kibârın vez-
ni her ne ðadar ðalîl olur ise √abbın †ûl-i mek&i √asebiyle fi¡li izyâde olur 
ve tekrâr-be-tekrâr isti¡mâlinin ma∂arratı dahi olmaz, her bir def¡ada vezni 
ðalîl olduğu için. Ve o √abbları tenâvül eden kimselere gerektir ki üzerine 
uyuyalar, zîrâ √areket-i yaða₣iyye o √abbların fi¡lini ib†âl eder. Ve bu √abbda 
ðânûn budur ki o √abbın «amîresi §abır ve eyâricden olur. Ve eger √abbdan 
taðviye-i mi¡de dahi ða§d olunur ise ma§†akî dahi id«âl olunur. Ve eger 
mi¡dede tevellüd edip başa §u¡ûd eden bu«âr-ı √âddi baştan men¡ eylemek 
ða§d olunur ise o √abba helîlec dahi id«âl olunur. Eger o √abb a«lâ†-ı mirâ-
riyye için itti«â≠ olunur ise saðmûnyâ mi&lli devâlar ile isti¡ânet olunur.

Ve ba¡∂ı kerre tenðıye-i re™s için veyâ«ûd mi¡deyi tenðıye için isti¡mâl olu-
nan §abıriyyât ile ya¡nî ¡imâdı ve rüknü §abır olan devâlar ile dahi saðmûnyâ 
isti¡mâl olunur. Lâkin mi¡de tenðıyesi için olan §abıriyyât ile o vaðtte saðmûn-
yâ isti¡mâl olunur ki §abıriyyâtın mi¡dede olan fi¡line ve mi¡deyi tenðıyesi-
ne mi¡de müşâreketi ile dimâπda olan âfet [ya¡nî dimâπdan dâimâ mi¡deye 
nüzûl etmekle §abıriyyâtın mi¡deyi tes«înine] mâni¡ ola,13 pes o mi&lli zamân-
da §abıriyyâta saðmûnyâ id«âl olunur ve saðmûnyânın mi¡dede †ûl-i mek&i 
√asebiyle mi¡deyi ziyâde tes«în eder ve te™&îr ve fi¡lde ðu§ûru olan §abıriyyâtı 
ta√rîk ve tenşî† eder ve tamâm-ı tenðıyeye mu¡în olur.

Ve ≠ikr olunan √abbın a«lâ†-ı balπamiyyeyi i«râcına i¡ânet murâd olun-
sa şa√m-ı √an₣al ve zencebîl ve türbüd ve us†u«ûdûs ile i¡ânet olunur. Ve 
a«lâ†-ı sevdâviyye i«râcına i¡ânet ða§d olunsa «arbaðtan şey™-i ðalîl ile ve 
eftîmûn ve besfâyec mi&lliler ile i¡ânet olunur.Ve şebyârât biraz √ubûbdur 
ki türlü türlü terkîb olunur, ðarâbâdînde sen o √ubûbun nüs«alarını mu«-
telife bulursun ve her nüs«anın menâfi¡ini ve ef∂alini o ma√allde bilirsin.

13 Ya¡nî dimâπdan dâimâ mevâdd-ı bâride mi¡deye nüzûl etmekle §abıriyyâtın mi¡-
deyi tes«înine mâni¡ ola.
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Ammâ başı «â§§aten tenðıye eden münaððıyât dahi çoktur, cümleden 
biri πarπarât14 olur ve bi’l-cümle πarπaralara mürrî dâ«il olur.

Ammâ başta olan mevâdd §afrâ olur ise onu tenðıye için πarπara is-
ti¡mâl olunmaz, zîrâ §adra nüzûlü «avf olunur. ~afrânın kendi √iddetinden 
mâ-¡adâ tenðıyesi için isti¡mâl olunan √iddetli πarπaradan dahi √iddet ik-
tisâb etmekle heyecânı ziyâde olur ve √iddeti olmayan πarπaralar başı 
§afrâdan tenðıye eylemez, lâkin fâideden «âliye olmaz. Ve eger §afrâdan 
başı tenðıyede πarπaralardan menfa¡ati olur bir nesne var ise o nesne yal-
nız hindebâ ile sikencebîn-i büzûrî olur. Ve o sikencebîn-i ¡un§ulî olur ki 
saðmûnyâ ve mâ-ı leblâb ve mâ-ı iccâ§ ve şarâb-ı benefşec ve temr-i Hindî 
ve saðmûnyâdan miðdâr-ı ðalîl ve bu mi&llilerden mütte«a≠ ola.

Ammâ başta olan a«lâ† mirârî olup πalî₣a olur ise onun πarπarası mürrî 
ile §abır olur veyâ«ûd eyâric olur veyâ«ûd eyâric ile ma¡an sikencebîn-i 
büzûrî ve sikencebîn-i ¡un§ulî olur. Ve senin için bu πarπarayı saðmûnyâ 
ve türbüdden miðdâr-ı ðalîle ile taðviye eylemek câiz olur velâkin bunların 
üzerlerine â«er devâ ziyâde eylemek câiz olmaz.

Ve ammâ başta olan a«lâ† πalî₣a balπamiyye olur ise ≠ikr olunan πarπara 
üzere şa√m-ı √an₣al ve zencebîl ve us†u«ûdûs ve türbüd ve eyâric-i Erkâ-
gânîs ve eyâric-i Bûsü†ûs15 edviyelerini ziyâde eyle ve ba¡∂ı kerre bunlar 
ile ma¡an «ardal ve ¡âðırðar√â isti¡mâline [231b] dahi mu√tâc olursun. Ve 
fülfül ile ma§†akî bu devânın fi¡lini taðviye eder. Binâen ¡aleyh eger a«lâ† 
şedîdetü’l-ðuvvet olur ise onlar ile o devâ taðviye olunur. Ve ke≠âlik tenðı-
ye-i re™s için bu devâlar ma∂π olunur, ¡âðırðar√â ve fülfül ve zencebîl ve 
vecc ve mîvîzec16 ve bu mi&lli nesneler çiynenir. Ve ba¡∂ı kerre πarπaraya 
müla††ıfât dahi «al† olunur ya¡nî zûfâ ve dârçîn ve selî«a ve sa¡ter ve keber 
kökünün kabuğu ve fûtenec ve bunların mecrâsına cârî olan devâlar «al† 
olunur.

Ammâ baş tenðıyesi için isti¡mâl olunan ¡a†ûsât eger a«lâ†-ı mirâriyye-
den tenðıye murâd olunur ise o ¡a†ûs içinde miðdâr-ı ðalîl saðmûnyâ olan 
sirkenin bu«ârıdır ve √iddetli ve √âmi∂ fuððâ¡ı şemm eylemektir. Ve a«lâ†-ı 

14 “ א כ واورام ا אغ وا ا  ا א כ .İbn Kütbî ” وإذا    
15 “Eyâric-i Bûsü†ûs” kitâb-ı «âmiste eyâricât yazıldığı ma√allde ≠ikr olunur.
16 “Mîvîzec” zebîbü’l-cebel ma¡nâsına gelir.
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balπamiyyenin ¡a†ûsu kündüs ve fülfül ve soğan ve sarmısak ve √urf ve «ar-
dal ve √iddetli bezrler ve bunlar mecrâsına cârî olan edviyelerdir. Ve ba¡∂ı 
kerre bu edviyelerden ∂ımâdât dahi itti«â≠ olunur, a§dâπ için itti«â≠ olunan 
†ılâlar dahi bu edviyelerden olur.

Ammâ tenðıye-i re™s için itti«â≠ olunan se¡û†ât, onların ba¡∂ısından 
tebrîd ve ter†îb murâd olunur ve kiminden dahi ta√lîl murâd olunur ve ba¡∂ı 
â«erinden dahi taðviye murâd olunur.

Ve mu√allile olan se¡û†ât taðviye için isti¡mâl olunsa tedrîcle isti¡mâl 
olunur ya¡nî se¡û†ât-ı mu√allile evvelâ dühn-i verd ile veyâ«ûd leben ile ve 
bunlar mecrâsına cârî olan nesneler ile isti¡mâl olunur. Ve def¡a-i &âniyede 
sılð ¡u§âresi mi&lli ile isti¡mâl olunur. Ve def¡a-i &âli&ede merzencûş suyu 
mi&lli ile isti¡mâl olunur.

Ve eger başta olan mâddenin ve bu«ârın mebde™i mi¡de olur ise o zamân 
mi¡dede bulunan «ıl†ın cevherinde sen te™emmül ve tefekkür eyle ve mi¡de 
emrâ∂ı bâbında yazılan ¡alâmetler ile o «ıl†ın hangi cinsten olduğunu ve o 
«ıl† ne gûne edviye ile istifrâπ olunduğunu ta¡arrüf edip bil.

Ammâ başta olan mâdde bu«ârât ve mu√tebese olan riyâ√ olur ise vâcib 
olur ki onun ta√lîli şî√ ve eftîmûn ve √âşâ ve bâbında me≠kûr olan sâir edvi-
ye ile ola. Ve ke≠âlik yâsemîn yağı ve merzencûş ve defne yağları kulağına 
tað†îr olunmak vâcib olur. Ve kaçan sen se¡û† isti¡mâli ile cirm-i dimâπı 
taðviye ve mi¡dede mevcûde olan a«lâ†-ı mirâriyyeyi başa ve başın e†râfına 
ve √avâlîsine §u¡ûddan men¡ murâd eylesen vâcib olur ki o marî∂e ekşi 
meyveler i†¡âm oluna ve «u§û§an ekşi enâr ve tuffâ√ ve kümme&râ ya¡nî 
emrûd ve ke≠âlik koruk i†¡âm oluna ve «u§û§an o √âmi∂ler †a¡âm ardınca 
isti¡mâl oluna.

Ammâ başta olan süddeler mu¡âlecesi beyânı budur ki süddelerin mu¡â-
lecesi dâimâ müfetti√a olan ne†ûlât ile olur. Ne†ûlün ma¡nâsı edviye ile †ab« 
olunan suyu başa sekb edip ya¡nî yukarı cânibden döküp başı πasl eyle-
mektir. Pes vâcib olur ki bi-√asebi’l-πara∂ sekbin fevð cânibinden mevði¡i 
mu«telif ola ya¡nî südde ziyâde mu√kem olur ise cânib-i fevðten suyun 
ma√all-i §abbı baştan ziyâde ba¡îd ve mürtefi¡ ola. Ve südde ∂a¡îf olur ise 
ma§abb-ı ne†ûlün irtifâ¡ı dahi ∂a¡f √asebiyle ola tâ ki edviyenin te™&îri vech-i 
münâsib üzere ola. Ve yine vâcib olur ki vaðt-i ne†ûlde baş munta§ıb ola, 
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zîrâ baş munta§ıb oldukta evvel-i emrde su yâfû« üzere vâði¡ olur ve başın 
mu™a««arında olan ¡i₣âm-ı ðaviyyeye sonra vâ§ıl olup te™&îri ziyâde olur.

Ve ke≠âlik baş süddelerinin mu¡âlecesi me∂ûπât17 ile ve şebyâr √abbla-
rıyla ve edhân-ı mu√allile ile dahi olur. Eger elem-i re™sin sebebi mi¡dede 
olan riyâ√ olur ise o riyâ√tan mi¡de tenðıye olunur ba¡dehu o ¡alîle acı ve 
tatlı bâdem yağları †abî«-i u§ûl ve √ulbe ve ðardemânâ ve bu mi&lli edviye 
matbû«ları ile verilir ve dühn-i «ırva¡ naðî¡-i §abır ile verilir.

Ve kaçan başta evrâm-ı √ârre olur ise onun mu¡âlecesinde vâcib olur 
ki evvelâ dâfi¡ ve râdi¡ devâlardan ≠ikr olunan müberridât «all ile ve mâ-ı 
verd ile «al† olunup verile, lâkin eger veca¡-ı şedîd var ise o zamânda «all 
verilmek câiz olmaz belki ona nâfi¡ olan dühn-i verdden miðdâr-ı §âli√ 
mu†laðan sirke18 içinde ∂arb olunup müberriden o ¡alîlin cebhesinde ve ba-
şında isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik ¡ineb-i &a¡leb ve ðaranfül ve za¡ferân ve 
§andal ve şiyâf-ı mâmî&â ve †în-i Ermenî ve ¡ades-i muðaşşer ve bunların 
em&âlinin miyâhı isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik o sular isti¡mâl olunur ki onda 
ðâbı∂ ve bârid edviyeler †ab« olmuş ola. Ve ke≠âlik o evrâmı olan kimsede 
ðavâbı∂-ı √ârre-i ðaviyye olup lâkin mizâcında ya¡nî eczâsında berd olan 
nesneler dahi isti¡mâl olunur, me&elâ o ðavâbı∂-ı √ârrın terkîbine e&l mi&lli 
devâlar dâ«il ola. Ve sana vâcib olur ki şedîdü’l-berd olan edviyeden i√-
tirâz eyleyesin, «aş«âş ve afyûn mi&llileri isti¡mâl eylemeyesin. Eger onları 
isti¡mâl √âcet-i şedîde olur ise o zamân def¡-i √âcet miðdârı isti¡mâl olunur 
veca¡-ı şedîde katında. Ve mu«addir olan ne†ûllerde bâbûnec id«âl olunsa 
mu«addirin ta«dîr ðuvvetine kesr verir.

Ve başta olan emrâ∂a ðay™ ile mu¡âlece olmaz ve ðay™ın i¡âneti dahi ol-
maz, lâkin başın âfeti mi¡de müşâreketi ile olur ise o mara∂ın ¡ilâclarının 
ziyâde §âli√i ve ef∂ali ðay™ olur.

Câlînûs der ki §udâ¡ her ne ðadar şedîd olur ise ta«dîre i√tiyâcı ðûlıncın 
ta«dîre i√tiyâcı ðadar olmaz, zîrâ ðûlıncın veca¡ı zamân-ı şiddetinde ðattâl 
olur, ammâ §udâ¡ ek&er-i emrde ðatl eylemez.

Ve ≠ikr olunan mevâddın √iddeti şedîde olur ise ≠ikr olunan fevâkih 
suyu isti¡mâl olunup ba¡dehu √âdde olan mâddeyi mün∂icât-ı sâbıða ile 

17 “Me∂ûπât” çiynenecek nesnedir.
18 “Mu†laðan sirke” demekten murâd sirke gerek ðalîl ve gerek ke&îr olsun demektir.
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in∂âca mübâşeret olunur ve sonra ednâ ta√lîli olan sular isti¡mâl olunur ki o 
suda keşk ve u§ûl-i âs †ab« olmuş ola ve ke≠âlik tariyy olan bâbûnec dühnü 
yalnız veyâ«ûd dühn-i verd ile ma«lû† isti¡mâl olunur.

Mara∂ın √iddeti ve mâddenin ðıvâmı ve zamânın müntehâya ðurb ve 
bu¡du √asebiyle bu a§nâf-ı edviyenin ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er üzerine tercîh olunur.

Ve bunlardan sonra o miyâh isti¡mâl olunur ki onda kerefs ve râziyânec 
kökleri ve nu«âle ve kerefs tohumu ve râziyânec tohumu ve √ulbe ve «a†mî 
ve iklîl-i melik ve uð√uvân-ı ebya∂ †ab« olunmuş ola ve dühnlerden dahi 
şib& dühnü mi&lliler isti¡mâl oluna, √attâ zamân-ı intihâda ta√allül-i tamâm 
√â§ıl olunca ðadar. Ve ke≠âlik bu ≠ikr olunan devâlardan ∂ımâdât dahi it-
ti«â≠ olunur.

Ve vâcib olur ki müstefriπât isti¡mâli iðti∂â eyledikte edviye-i müstef-
riπa isti¡mâlinden evvel marî∂in πıdâsında mâddesine göre tedbîr eyleye-
yüz ve «â§§aten verem-i §afrâvîsi olan ¡alîle ðable-eyyâmil-istifrâπ aπdi-
ye-i «afîfe vü ra†be i†¡âm eyleyeyüz. Ve evrâm-ı bâride istifrâπında sâir 
istifrâπât gibi ibtidâ eyleyip evvelâ dühn-i «ırva¡ ve levz-i mürr dühnü ve 
feyðarâ mi&lli terkîbine dâ«il olan müstefriπ edviye veririz. Ve ke≠âlik 
mâ-ı u§ûl demekle ma¡rûf eşribe veririz. Ve zamân-ı ibtidâda râdi¡âttan 
dühn-i verde müla††ıfâttan √âşâ ve fûtenec ve cünd-i bîdester «al† edip o 
ma«lû†u isti¡mâle ða§r ve onunla iktifâ eyleriz. Ve ondan sonra mümkin 
olur ise ¡un§ul ile ve ¡un§ul sirkesi ile ∂ımâd ve πarπara eyleriz ve ba¡∂ı 
kerre cünd-i bîdesterden bir mi&ðâlin iki &ülü&ü miðdârı saðy eyleriz ve 
¡ale’l-«u§û§ lî&erπus a§√âbına bu saðyı eyleriz ve ba¡dehu o mün∂icâtı 
işleriz ki onda ir«â ve ta√lîl yesîr ola; biz o mün∂icâtı bundan aðdem 
≠ikr eyledik. Ve bunlar ile tedbîr edip verem zamân-ı intihâya vardıkta 
bârid ve √ârr veremlerin cümlesinde mür«iyât isti¡mâl olunur ki verem-i 
bâridde mür«iyât-ı tâmme ve miyâh ve ∂ımâdât ve edhândan mu√allilât-ı 
ðaviyye [232a] isti¡mâl olunur.

Ma¡lûm ola ki her kimin ki başında mâddeli ¡illeti olsa o kimse 
«amrdan ve √ammâmda çok eğlenmekten muta∂arrır olur. Ve √icâb-ı 
dimâπında mara∂ ve âfet olan kimse cidden bârid olan sudan muta∂arrır 
olur, ammâ yalnız sû™-i mizâc-ı √ârrın mu¡âlecesi buðûlden tebrîdi olan-
lar ile olur ve ke≠âlik dühn-i verd ve dühn-i «ilâf ve dühn-i nîlûfer mi&lli 
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edhân-ı bâride ile olur. Ve bu mi&lli edhânın «ayrlısı gül yağı ve kabak 
çekirdeği yağı ve marul tohumu yağı ve «aş«âş tohumu yağı olur ve ba¡∂ı 
kerre veca¡ın vaðt-i iştidâdında bezr-i benc dühnü isti¡mâl olunur. Ve bu 
edhânın «ayrlısı o edhân olur ki onun a§lı ya¡nî zeytûnu mümellah olmayıp 
fecâcete mâil zeyt yağına ≠ikr olunan edviyenin ðuvveti i«râc oluna. Ve 
hangi çiçeğin ðuvveti o zeyte i«râc olunur ise onun yaprağı çok olup19 †arî 
ve tâze ola. Ve buðûl-i bâridenin küllîsini sen bilirsin ki o buðûl marul ve 
semiz ot ve ðar¡ mi&llilerin cürâdesi ve varað-ı «ilâf ve varað-ı nîlûfer ve 
¡ineb-i &a¡leb ve ¡a§a’r-râ¡î ve √ayyü’l-¡âlem olur. Ve bevârid olan edviye-
dendir: mâ-ı «ıyâr ve mâ-ı ðar¡ ve sirke ile ma«lû† arpa sevîði ve mâ-ı verd 
ve kâfûr ve §andal ve akâkıyâ ve sirke ile dühn-i verdden mütte«a≠ olan 
la«la«a.20 Pes emrâ∂da bevârid isti¡mâl olunmak iðti∂â eyledikte câiz de-
ğildir ki bu me≠kûr mi&lliyi tecâvüz edip ta«dîri ve ervâ√ı ve ecmâdı olan 
şedîdetü’l-bürûdet edviye isti¡mâl oluna.

Ve e†ıbbâ dediler ki vâcib olur ki sirkenin isti¡mâli iðti∂â eyledikte 
müsta¡mel olan sirkenin √iddeti ve «amriyyete meyli şedîde olmaya, zîrâ 
o mi&lli sirkenin ma∂arratı ziyâde olur ve ke≠âlik edviye-i bârideden olur 
karnıyarık lu¡âbı ve küzbere suyu ve yaprağı. Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan 
bevâridden mütte«a≠ a∂mide ve a†liye sinirlerin menşe™i olan mu™a««ar-ı 
dimâπda isti¡mâl olunmaya, onun için ki bu a∂mide ve a†liyenin dimâπa 
ðuvveti şe™n-i yâfû«î ve şe™n-i iklîlî dedikleri dürûzdan vâ§ıl olur. Ve 
mu™a««ar-ı dimâπdan o a∂mide ve a†liyenin dimâπa menfa¡ati olmadığın-
dan mâ-¡adâ mu™a««ar-ı dimâπ nu«â¡ın ve ba¡∂ı a¡§âbın menbiti olmakla 
a¡§âbı ve nu«â¡ı ifsâd eder.

Ve yine sû™-i mizâc-ı √ârr mu¡âlecâtındandır bârid râyi√alar şemm eyle-
mek ve ≠ikr olunan bârid dühnler ve ¡u§âreler ile isti¡â† eylemek ve ¡ades ve 
mâş ve keşk ve ısfanâ« ve ða†af21 ve †ıfşîl22 ve bunlar mi&lli ile taπaddî eyle-
mek ve ≠ikr olunan buðûl-i bârideyi ve ke≠âlik evrâð-ı bârideleri döşeğine 

19 Ve çok olduğundan mâ-¡adâ o yapraklar tekrâr-be-tekrâr tecdîd oluna.
20 “La«la«a” †îb. ¢âmûs.
21 “Sermað ma¡nâsınadır.
22 Ve ¢âmûs ‘ta me≠kûrdur ki “†afeyşel” semeyda¡ vezni üzere bir nev¡ meraðtır 

lâkin †ıbb kitâblarında yâ şînden evvel yazılır ve muðaşşer mercimek aşı ki sirke 
ile mürebbâ olur diye yazarlar ve tefsîr ederler.
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döşemek ve kendisi o sovuk yerde ve odada oturmak ki onda müberrid olan 
dallar döşenmiş ola. E†ıbbâ meskeni ≠ikr olunan mefrûşât ile ferş oluna 
diye emr eyledikleri vaðtte yine emr eylemişlerdir ki o mefrûşâtın içinde 
şâhisferem ve √ınnâ fâπıyesi23 dahi ola. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki: 

Ben ₣ann ederim ki o meskene taðrîb olunan şâhisfereme su saçılmak 
a§veb olur. Ve ke≠âlik o ¡alîle bâridü’†-†ab¡ meyveler ve buz ve miyâh-ı 
ke&îre dahi taðrîb olunur.

Ve sû™-i mizâc-ı √ârrı olan kimsede yübûset olmayıp her ne ðadar em-
râ∂-ı dimâπda cidden nâdirü’l-vücûd ise o √arâret ile bilâ-mâdde ru†ûbet 
bulunur ise onun a†liyesi ðab∂ı olan miyâh-ı fevâkih kılınır, biz onu bundan 
aðdem ≠ikr eyledik; «u§û§an bu miyâh-ı fevâkih ile evrâm-ı √ârrenin ibtidâ-
sında †ılâ olunmağın menfa¡ati ziyâde olur.

Ve ≠ikr olunan marî∂ler bâ†ıniyye olan √arekât-ı nefsâniyyeden men¡ 
olunurlar ve gözlerini melâmi√e terdî[d]den ya¡nî müteşâbih olan eşyâ-ı 
daðîðaya kerrâtla na₣ardan ve berîð ve leme¡ânı olan eşyâya ve ke≠âlik 
münaððaş ve müzeyyen olan nesnelere na₣ardan dahi men¡ olunurlar. Ve 
ke≠âlik o ¡alîlin istimâ¡ı dahi ta«fîf olunup katı §avttan ve egânî-i daðîðayı 
müştemil olan §adâlardan ta«≠îr olunur.

Ve eger sû™-i mizâc-ı bârid olur ise o kimsenin mu¡âlecesinde ≠ikri sâbıð 
olan edviye-i √ârreden mütte«a≠ ∂ımâdât ve miyâh itti«â≠ olunur ve ke≠â-
lik mârrü’z-≠ikr edhân-ı √ârre isti¡mâl olunur ve ¡ale’l-«u§û§ se≠âb yağı 
müsa««anen isti¡mâl olunur. Ve eger ziyâde taðviye murâd olunur ise ona 
ferfiyûn veyâ«ûd dühn-i πâr ve dühn-i merzencûş mi&lli dühnler «al† olunur

Ve eger o sû™-i mizâc-ı bârid sevdâvî olur ise ve sevdâsı dahi sevdâ-i 
†abî¡î olur ise veyâ«ûd balπamî olur ise o mizâcı sen tes«în ve ter†îb eyle. 
Ve eger mizâc-ı bâridin sevdâsı √arâreti olur ise müceffif ve müsa««in olan 
devâlardan sen ictinâb eyle ve elbân ve edhân ve ne†ûlât ve a∂mide ve 
aπdiyeden mura††ıb olan edviye isti¡mâline iðti§âr eyle. Eger sû™-i mizâcda 
bürûdet ile yübûset dahi olur ise yine ter†îb ile tes«în arasını sen cem¡ eyle. 
Eger berd ile ru†ûbet dahi olur ise ≠ikri mürûr eden müferriπâtı isti¡mâl eyle 
dahi o edviyeyi isti¡mâl eyle ki onda √arâret ile neşf cem¡ ola. Ve o mi&lli 
edviye kitâb-ı &ânî cedvelinde ta¡dâd olundu.

23 “Fâπıyetü’l-√ınnâ” kına çiçeğidir.
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Ve ma¡lûm ola ki seyyâl ve akıcı olan devâlar başta tað†îr ile isti¡mâl 
olunur, biz onu beyân eyledik. Ve ba¡∂ı kerre dahi √absen isti¡mâl olunur, 
me&elâ o sâil devâ bir ðı†¡a ¡acîn veyâ«ûd ıslanmış §ûf içine va∂¡ olunup 
mev∂i¡-i iklîle ya¡nî tepeye konur. Ve o devânın dökülecek ma√alli ve 
man§abbı yâfû«un muðaddemini vely eden cânibden kılınır. Ve eger başa 
va∂¡ ve √abs olunan devâ leben ise vâcib olur ki o sütün bulaşığı başta ve 
ma√bes-i iklîlîde müddet-i ke&îre terk olunmayıp tiz tiz o sütün bulaşığı 
πasl olunup yerine tâzesi konula, zîrâ sütün taπayyürü ve ta¡affünü serî¡ 
olur, müddeti ke&îre mek&i ile yâfû«u ifsâd eder. Ve ecved olan budur ki 
onlar başa √alð ve tırâştan sonra va∂¡ oluna. Ve cemî¡an başta isti¡mâl olu-
nan ∂ımâdât ve merû«ât tırâştan sonra isti¡mâl olunur.

Ve kaçan başında mâddeler mara∂ı olanları πıdâlandırsan πıdâ vermez-
den muðaddem e†râfını delk eyle ve baş cânibini râdi¡ât saðy etmekle tecfîf 
ve taðviye eyle ve ondan sonra kemmiyyet ve keyfiyyette evðât-ı emrâ∂dan 
vaðt-i tezeyyüd ü intihâya ve bâðî vaðtlerine mürâ¡ât üzere re™y eylediğin 
miðdârı πıdâ ile taπdiye eyle.

Kitâb-ı &âli&in külliyyât-ı a√kâm-ı re™s ü dimâπ √aððında olan maðâle-i 
ûlâsı bu mevði¡de «atm oldu. el-◊amdü lillâhi va√dehu ve kefâ ve selâmün 
¡alâ-¡ibâdihi’llezîne’stafâ. [232b]

el-Ma…âletü’&-¿âniye: Bu Ma…âle-i ¿âniye Baş Ağrıları 
Beyânındadır ve O Baş Ağrıları ~udâ¡ın A§nâfı ve 

A…sâmıdır ve Ma…âle-i ¿âniye Fu§ûl-i Şettâyı Müştemildir

Fa§l-ı Evvel ~udâ¡da Olan Kelâm-ı Küllî Beyânındadır

~udâ¡ın ta¡rîfi budur: “e§-~udâ¡u elemün fî-a¡∂âi’r-re™si.” Ya¡nî §udâ¡ o 
ağrıya derler ki o ağrı başta olan ¡u∂vlarda olur. Ve hangi ¡u∂vda olur ise 
olsun her ağrının sebebi ≠ikr olunacak şeylerin biri ile olur:

Ba¡∂ı ağrı def¡aten bir mizâcın â«er mizâca tebeddül eylediğinden olur. 
Me&elâ √ârr olan mizâc def¡aten mizâc-ı bâride tebeddül eylese ağrı peydâ 
olur. Ve i«tilâf-ı mizâc dahi ağrıya sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ağrı-
nın sebebi teferruð-ı itti§âl olur ya¡nî ¡u∂vun eczâsı biri birinden ayrılır ve 
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parçalanır ve ondan ağrı √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre ağrı bu iki sebebin ic-
timâ¡ından √âdi& olur ya¡nî hem mizâc tebeddül eder [ve değişilir] ve hem 
¡u∂v yarılır ve o iki sebebin mecmû¡undan ağrı √â§ıl olur. Ve sû™-i mizâcın 
on altı ðısmı kitâb-ı evvelden mizâc ba√&inde beyân olunmuş idi, her han-
gisine mizâc taπayyür24 eylese ağrı √âdi& olur.

Ve içinde ru†ûbet olan mizâca taπayyür ile ağrı √âdi& olmaz, zîrâ ru†û-
betin ağrı i√dâ& edecek ðadar te™&îri olmaz, velâkin ra†b olan mâddî sû™-i 
mizâcın mâddesi √areket edip ve bir ¡u∂vun itti§âlini tefrî… eder ise ¡u∂-
vun ayrılması ile ağrı √âdi& olur. Ve kitâb-ı evvelden emrâ∂ bâbında beyân 
olunduğu üzere teferruð-ı itti§âlin ma¡nâsı ve esbâbı √asebiyle olan aðsâmı 
ve a§nâfı sana ma¡lûmdur. Ve iki sebebin ya¡nî sû™-i mizâcın ve teferruð-ı 
itti§âlin mecmû¡undan √âdi& olan elem veremlerde olur. Ve veremlerin 
a§nâf-ı erba¡ası olduğu dahi senin ma¡lûmun oldu.

Ve cemî¡an esbâb-ı elem ba¡∂ı kerre cevher-i dimâπın kendide olur ve 
ba¡∂ı kerre dimâπı mu√î† olan √icâb-ı raðîðte olur ve ba¡∂ı kerre √icâb-ı 
raðîðin ve √icâb-ı πalî₣in ikisinde dahi olur. Ve bu ağrıların ve âfetlerin her 
birisi ≠ikr olunan ¡u∂vlarda &âbit olup mara∂-ı a§lî olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
¡u∂v-ı â«ere müşâreket √asebiyle olur. Ve o müşâreket gâhîce dimâπ ile 
¡u∂v-ı müşârik arasında e√adühümâdan â«ere vâ§ıl olur ¡a§ab §aπîr olmakla 
olur, mi¡de ve ra√im ve √icâb ya¡nî göğüste olan √icâb-ı muna§§ıf gibi. Bu 
a¡∂âlar ile dimâπ arasında ¡a§ab-ı §aπîr vâ§ıldır, binâen ¡aleyh dimâπa onlar 
müşârik olurlar. Bu minvâl üzere olan a¡∂â-i sâire var ise o dahi dimâπa 
müşârik olur.

Ve dimâπ ile ¡u∂v-ı â«er arasında küçük damarlar olmakla dahi beynle-
rinde müşâreket olur. O damarların ise şiryân damarı olsun ve gerek verîd 
şu¡besi olsun ikisi ile dahi müşâreket olur. ¢albin ve kebidin ve †ı√âlin 
müşâreketleri bu minvâl üzere olur.

Ve gâhîce dimâπa ¡u∂v-ı â«erin mücâvereti olmakla olur. Me&elâ 
riye dimâπa mücâvir olur ve dimâπın esfelinde ve mu√â≠îsinde olmakla 

24 “Taπayyür-i mizâc” ile “i«tilâf-ı mizâc”ın farðı budur ki me&elâ bir derece 
mizâc-ı √ârrı olan kimsenin √arâret-i mizâcı iki dereceye bâliπ olsa ona taπay-
yür-i mizâc derler ve eger bürûdete isti√âle eylese i«tilâf-ı mizâc derler; ikisi 
dahi ağrı i√dâ& eder.
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müşâreket olur ve riyenin âfâtı dimâπa müşâreket-i me≠kûre √asebiyle 
mücâvir olur.

Ve gâhîce dimâπa ¡u∂v-ı â«erin müşâreketi bi’l-vâsı†a olur, böbreklerin 
dimâπa müşâreketi gibi, zîrâ böbrekler kebide müşâriklerdir ve kebid de 
dimâπa müşâriktir ve kebid vâsı†asıyla böbrekler dimâπa müşâriklerdir. Ve 
ba¡∂ı kerre cemî¡-i beden dimâπa müşârik olur, √ummâlarda olan baş ağrı-
ları cemî¡-i beden müşâreketi ile olur.

Ve cümle-i tekâdîr üzere müşâreket √asebiyle olan baş ağrıları ba¡∂ı 
kerre edvâr ve nevâib ile olur. Ve o baş ağrısının devri ve nevbeti ¡u∂v-ı 
müşârikin âfetinin devri ve nevbeti √asebiyle olur. Me&elâ mevâdd-ı mirâ-
riyye πıbben ya¡nî gün aşırı mi¡deye dökülüp √ummâsı olsa o √ummânın 
¡ara∂ı olan baş ağrısının nevbeti dahi gün aşırı olur; bâðîleri dahi bu ðıyâs 
üzeredir.

Ve baş ağrısı cihet-i u«râdan taðsîm-i â«er ile taðsîm olunur, zîrâ §udâ¡ 
ba¡∂ı kerre sebeb-i bâdîden25 √âdi& olur, «umârdan √âdi& olan baş ağrısı 
gibi, eger o ağrıları başta râsi« olmakla mara∂-ı a§lî olmaz ise.

Ve ba¡∂ı kerre «umârdan baş ağrısı ¡ârı∂ olur, lâkin o ağrı mütemâdî 
olmakla «umârdan ezyed ve ek&er sebeb-i â«er ¡ârı∂ olup baş ağrısı mara∂-ı 
a§lîye tebeddül eder.

Ve ke≠âlik baş ağrısı esbâb-ı bâdiyeden olan &ûm mi&lli √arâretli nes-
neler ekli ile √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi baş ağrısının sebebi sâbıð olup 
sonradan o sebeb-i sâbıð sebeb-i vâ§ıl olur, me&elâ imtilâ √asebiyle §udâ¡ 
√âdi& olup sonradan mâdde-i imtilâ ta¡affün eder ve ¡ufûnet sebeb-i vâ§ıl 
olmakla ¡ufûnet mevcûd oldukça baş ağrısı dâim olur.

Ve ba¡∂ı kerre baş ağrısı bir mara∂ın ¡ara∂ı iken râsi« olmak √asebiy-
le mara∂-ı a§lî olur, √ummayât münðali¡a olup küllî edvârı münða∂iye ol-
duktan sonra baş ağrısı bâðî olur, zîrâ √arâretli √ummâdan başta sebeb-i 
â«er √âdi& olup o ağrıyı îcâb eder ve o ağrı mara∂-ı a§lî olur. Pes bu mi&lli 
√ummânın zevâlinden sonra bâðî kalan baş ağrıları ¡ilel-i dimâπiyyeyi in≠âr 

25 A«lâ† √asebiyle olmayan esbâb sebeb-i bâdîdir √attâ keyfiyyât-ı nefsâniyye dahi 
emrâ∂a sebeb-i bâdî olur. Ve sebeb-i sâbıð odur ki a«lâ† √asebiyle ola lâkin 
mara∂∂a itti§âli bi‘l-vâsı†a ola. Ve itti§âli bilâ-vâsı†a olan esbâba sebeb-i vâ§ıl 
derler. Taf§îli külliyyâtta ≠ikr olundu.
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eder ve delâlet eder ki mâdde-i √ummâyı †abî¡at ru¡âf ile veyâ«ûd o mi&lli 
nesne ile külliyyen ve ¡ale’l-kemâl tenðıyeden ¡aczi vardır ve lâ-ma√âle 
mâdde-i bâðıye sübât ve sükât26 ve cünûn ve istir«â ve §amem mi&lli nesne-
lerin mâddenin cevheri ve √arekâtı √asebiyle √udû&unu in≠âr eder.

Ve baş ağrısı taðsîm-i â«er ile ve mevâ∂i¡i i¡tibârıyla taðsîm olunur, zîrâ 
baş ağrısı başın iki bölüğünden bir bölüğünde ise ya¡nî yâ sağında veyâ«ûd 
solunda ise ve o ağrı marî∂de lâzım ve mu¡tâd ise ona şaðîða derler.

Ve baş ağrısı ba¡∂ı kerre başın muðaddeminde olur ve ba¡∂ı ker-
re mu™a««arında olur ve ba¡∂ı kerre dahi başı mu√î† olur. Ve bu ağrıla-
rın mu¡tâd ve lâzım olanlarına bey∂a ve «û≠e27 derler, başı i√â†ada ağrılar 
bey∂aya28 ya¡nî demirden √arb için başa mütte«a≠ olan dir¡in başa giydir-
dikleri tâsına müşâbih olduğu için.

Ve bu taðsîmler gibi ağrının şiddet ve ∂a¡fı √asebiyle dahi §udâ¡ taðsîm 
olunur: Ve bir ðısmının ağrısı cidden şedîd olur, kemâl-i şiddetinden o ağrı 
§abînin yâfû«una i§âbet eylese §abînin kemikleri mülâyim olmak √asebiyle 
yâfû«ta olan kemiği pâreler ve derzini ayırır. Ve ikinci ðısmı πâyette ∂a¡îf 
ağrı olur, ek&er-i √âlde lî&erπusta olan baş ağrısı πâyet ∂a¡îf olur. Ve bu 
∂a¡îf olan baş ağrısı ba¡∂ı kerre lâzım ve dâim olur ve ba¡∂ı kerre dahi πayr-i 
lâzım olur. Ve sebeb-i ∂a¡îften √âdi& olan baş ağrısı √issi ðavî olan eş«â§ta 
√âdi& olur ve √issi ∂a¡îf olanlarda o ağrı olmaz. Ve’l-√â§ıl √issi ðavî olan-
larda baş ağrısı ek&er olur, ednâ sebebi i√sâs eylediği için.

Ve bi’l-cümle dimâπın mu§addi¡ olan esbâbı sür¡at-i ðabûlü ile iki vech 
ile olur: Evvelkisi dimâπın ∂a¡fı √asebiyle mu§addi¡ât onda ziyâde ve sür¡at 
üzere te™&îr eder ve dimâπın o mu§addi¡i ðabûlü ziyâde sür¡atli olur. Ve sen 
külliyyâtta bildin ki ∂a¡f sû™-i mizâca tâbi¡ olur. Ve ikincisi √issin ðuvveti 
olur ve ednâ sebebden müte™e≠≠î olup ağrı √âdi& olur, lâkin o ağrı «afîf olur.

Ve yine baş ağrısı iki ðısma münðasım olur: ¢ısm-ı evvel o ağrıdır ki 
onun ¡u∂v-ı â«erde ¡ara∂ı olmaz. Ve ðısm-ı &ânîsi o baş ağrısıdır ki ¡u∂v-ı 
â«erde onun ¡ara∂ı olur. Me&elâ o baş ağrısının e≠âsı ve ∂ararı ve teverrümü 
a¡§âbın ve sinirlerin u§ûlüne ve dibine vâ§ıl olup teşennüc ¡ârı∂ olur ve o 

26 “Sükât” sekte’nin cem¡idir.
27 “el-«û≠e” el-miπfer. ¢âmûs.
28 “el-bey∂at” cevzetü külli şey™. ¢âmûs.
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baş ağrısından nâşî olan âfetlerden biri mi¡deye √âdi& olup emrâ∂-ı mi¡de-
den olan suðû†-ı şehvet ve ınçkırık ve πa&eyân ve ∂a¡f-ı ha∂m ve bu mi&lli 
[233a] âfet mi¡dede baş ağrısının ¡ara∂ı olmak üzere √âdi& olur.

Ve ma¡lûm ola ki müzmin olan §udâ¡ın sebebi ba¡∂ı kerre balπam olur 
veyâ«ûd sevdâ veyâ«ûd başın ∂a¡fı olur ve ba¡∂ı kerre evvelâ verem-i §ulb 
olur veyâ«ûd o verem-i √ârr olur ki evvelâ katılığı ve §alâbeti olmaz, √arâ-
reti √asebiyle §alâbet sonradan √âdi& olur. Ek&er-i √âlde §udâ¡-ı müzminin 
sebebi §alâbeti sonradan olan verem olur.

Ve cemî¡an §udâ¡ ve sâir mara∂lar iki ðısm olur: Birine mara∂-ı müsel-
lem derler ve ðısm-ı â«erine πayr-i müsellem derler. Mara∂-ı müsellem o 
mara∂dır ki o mara∂da vâcib olan tedbîr ile mu¡âleceye bir mâni¡ olma-
ya. Ammâ πayr-i müsellem o mara∂a muðârin mara∂-ı â«er olur ki o iki 
mara∂ın mu¡âleceleri a∂dâd ile olur. Me&elâ §udâ¡ı olan kimsenin nezlesi 
dahi olur. ~udâ¡ın ¡ilâcı istifrâπla olur ve nezlenin ¡ilâcı i√tibâs ile olur ve 
hangisi ile tedbîr olunsa mara∂ın birine nâfi¡ ve birine ∂ârr olur ve ikisini 
cem¡ mümteni¡ olmakla o mara∂a mara∂-ı πayr-i müsellem tesmiye olundu.

Ve yine §udâ¡ başka taðsîm ile dahi taðsîm olunur, zîrâ §udâ¡ ba¡∂ı ker-
re ¡illeti olmayan §a√î√ kimselere √âdi& olur ve ba¡∂ı kerre dahi evrâmı 
ve ev§âbı29 olanlara ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre ebdân baş ağrısına müsta¡idd 
ve müntehî olur. O ebdân başı ve sâir a¡∂âsı ve ðuvve-i hâ∂ımesi ∂a¡îfe 
olan ebdândır ki onda bu«ârât tevellüd edip ve mi¡delerine a«lâ†-ı mirâriyye 
mun§abbe olup baş ağrısı i√dâ& eder.

Ve ba¡∂ı kerre mütenâvelâttan dahi baş ağrısı √âdi& olur ve ¡ale’l-«u§û§ 
selî«a ve ðus† ve za¡ferân ve dârçîn ve √amâmâ ve bu mi&lli cemî¡an mü-
ba««irâttan baş ağrısı ¡ârı∂ olur, o müba««irât gerek ise √ârre ve gerek ise 
bârid olsun. Lâkin bu iki nev¡ müba««irât biri birini ta¡âkub eylese ma∂ar-
ratları olmaz, her birisinin bu«ârını â«er def¡ eder. Müba««ir-i √ârr üzere 
müba««ir-i bârid isti¡mâl olunsa veyâ«ûd ¡aks olunup müba««ir-i bârid üze-
re müba««ir-i √ârr isti¡mâl olunsa hîç ma∂arratı olmaz eger e≠âsı yalnız key-
fiyyeti √asebiyle olur ise. Ve eger hem keyfiyyeti ve hem kemmiyyeti √ase-
biyle e≠âsı olur ise o zamân ta¡âkubun menfa¡ati olmaz belki ma∂arratı olur.

29 “Ev§âb” ve§ab”ın cem¡idir; “ve§ab” mara∂ ma¡nâsınadır. “el-Ve§ab” mu√arreke-
ten el-mara∂. ¢âmûs.



84 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Eyyâm-ı şitâda olan i√tiðân ile ek&er-i √âlde §udâ¡ çok olur. Ve eger 
eyyâm-ı §ayf şemâlî olup yağmuru az olur ise ve ke≠âlik güz fa§lı cenûbî 
olup yağmuru çok olur ise onlarda baş ağrısı ke&ret üzere olur. Ve çok kerre 
şiryân damarları bu«ârât-ı «abî&eyi başa getirip §udâ¡ i√dâ& eder.

İkinci Fa§l Sû™-i Mizâcdan ◊âdi& Olan Baş Ağrıları Beyânındadır

Şimdi biz ≠ikr olunan cümleleri taf§île şürû¡ edip deriz ki √ârr ve bârid 
ve ra†b ve yâbis olan mizâcların her birinden ağrı √âdi& olur, ≠ikri mürûr 
eden u§ûl-i külliyyelerde beyân olunduğu üzere, lâkin senin ma¡lûmun oldu 
ki mizâc-ı yâbisin ağrı i√dâ&ı ðalîl olur ve mizâc-ı ra†bda hîç ağrı olmaz 
meger ki o mizâc-ı ra†bda mâdde olup mâddenin bu«ârı ve riyâ√ı teferruð-ı 
itti§âli îcâb eyleye.

Ve √ârr ve yâbis ve bârid ve yâbis olan mizâcların her birisi ikişer key-
fiyyetleri √asebiyle ağrı i√dâ& ederler ve ke≠âlik o mizâclarda teferruð-ı 
itti§âle mü™eddiye √areket olmakla dahi ağrı i√dâ& ederler. Ammâ √ârr 
ve ra†b olan mizâc [ke≠âlik bârid ve ra†b olan mizâc] onlar √ârr ve bârid 
oldukları cihetten ağrı i√dâ& eylemezler ve ke≠âlik ra†blar oldukları cihet-
ten dahi ağrı i√dâ& eylemezler, lâkin mâddeleri teferruð-ı itti§âle mü™eddî 
olduğu cihetten ağrının √udû&una sebeb olurlar. Ve mizâc-ı √ârrın √arâ-
retine sebeb ba¡∂ı kerre √ârr olan mâdde-i demeviyye veyâ«ûd mâdde-i 
§afrâviyye olur veyâ«ûd bu ikisinden mürekkebe olup √iddetli ve iltihâblı 
olan mâdde olur, pes bu mizâcın fi¡li ve te™«îri keyfiyyeti √asebiyle olur. 
Ve ba¡∂ı kerre mizâc-ı √ârrın sebebi riyâ√-ı √ârre ve eb«ıre-i √ârre olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi bedeniyye veyâ«ûd nefsâniyye olan √areketler √arâret-i 
mizâca sebeb olur.

Kitâb-ı evvelde külliyyâtta mufa§§alan beyân olunduğu üzere nâra 
mülâðât ve şemste te∂a√√î ve i√tirâð ve müsa««in olan aπdiye ve edviye 
tenâvülü dahi √arâret-i mizâc esbâbından olur. Ve √arâreti olan ¡u∂va ¡u∂v-ı 
â«erin mücâvereti veyâ«ûd müşâreketi dahi o ¡u∂v-ı evvelin √arâret-i mizâ-
cına sebeb olur.

Ammâ mu§addi¡ olan mizâc-ı bâridin esbâbı ≠ikr olunan mizâc-ı √ârrın 
esbâbının muðâbili olur. O esbâbı sen ta¡dâda ðâdir olursun, i†nâb-ı kelâma 
√âcet yoktur.
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Ve mizâc-ı yâbisin esbâbı «âricden olan müceffifâttır, √arâretli olan a∂-
mide ve şemâyim gibi, zîrâ bunlar ta√lîli ve i√râðı √asebiyle tecfîf edip 
yübûset i√dâ& ederler veyâ«ûd mizâc-ı yâbisin sebebi mücemmidât olur 
ya¡nî a«lâ†ı dondurucu nesne olur. O mücemmidâtın kimi †abî¡î olur ve kimi 
¡ârı∂î olup baπteten veyâ«ûd tedrîcle icmâd eder ve başa πıdâyı nüfû≠dan 
o cümûd men¡ edip bi’l-cümle bedeni tecfîf eder veyâ«ûd cümûd sebebiyle 
şarâb munða†ı¡ olup cefâf √âdi& olur, zîrâ bedenin ru†ûbet-i a§liyyesi ta√al-
lülden «âlî olmaz. Ve cümûd √asebiyle şarâbın inðı†â¡ından a¡∂âyı ter†îb 
edecek a¡∂âya mura††ıb vâ§ıl olmaz, lâ-ma√âle bedene cefâf gelir yâhûd 
mizâc-ı yâbisin sebebi dâ«ilden olan müceffif nesnelerdir ki o müceffif 
ru†ûbeti ta√lîl veyâ«ûd istifrâπ ile mizâca yübûset getirir ve ke≠âlik dâ«il-
den vârid olan nesnelerin kendi de bi’≠-≠ât ðuvve-i müceffife olur veyâ«ûd 
mütenâvel olanlarda yâbis πıdâiyyet olur veyâ«ûd ðalîlü’r-ru†ûbet olur 
veyâ«ûd bir ¡u∂v-ı yâbise müşâreket √asebiyle ¡u∂v-ı â«erin mizâcı dahi 
yâbis olur. Ve bedeniyye veyâ«ûd nefsâniyye olan √arekât-ı müfri†alar is-
tifrâπ ve ta√lîlleri √asebiyle dahi müceffifler olur. Ve ke≠âlik cimâ¡ ve idrâr 
ve nezf ve riyâ∂et-i ðaviyye cemî¡an bu me≠kûrlar müceffif olurlar.

Ve müstefriπâtın envâ¡ı vardır, kimi re™sin mâ-¡adâsı a¡∂âlardan istifrâπ 
eder. Baştan olan istifrâπ müşâreket ile √â§ıl olur. O dahi iki ðısm olur: 
Başın mâ-¡adâsı cemî¡an bedenden bi’l-a§âlet istifrâπ eder veyâ«ûd baş-
ka başka ¡u∂v-ı ma«§û§tan bi’l-a§âlet istifrâπ eder, me&elâ yalnız mi¡de-
den veyâ«ûd yalnız kebidden bi’l-a§âlet istifrâπ edip başta bi’l-müşâreket 
istifrâπ √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı istifrâπ dahi bi’l-a§âlet baştan olur, zükâm ve 
nezle ve ru¡âf ile olan istifrâπât bi’l-a§âlet baştan olur. Ve ke≠âlik se¡û†ât ve 
¡a†ûsât ile olan ta√allüb-i ru†ûbât a§nâfı dahi bi’l-a§âlet baştan istifrâπ eder 
ve esbâb-ı yübûsetten olur, mevâdd-ı ru†ûbetin §ıyâm ve terk-i †a¡âm √ase-
biyle inðı†â¡ı ve kesilmesi bunlara her ne ðadar istifrâπ ı†lâð olunmaz ise.

Üçüncü Fa§l Teferru…-ı İtti§âlden ◊âdi& Olan 
Baş Ağrısı Beyânındadır

Teferruð-ı itti§âl ba¡∂ı kerre dimâπın √icâblarına ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi dimâπın kendine ¡ârı∂ olur. Ve ¡urûða dahi teferruð-ı itti§âl ¡ârı∂ olup 
yarılır ve iki şaðð olur.
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Ve teferruð-ı itti§âlin ba¡∂ı kerre sebeb-i evvelîsi bildiğin üzere bu«ârât 
ve riyâ√ın √areketi olur ve ba¡∂ı kerre o √areketler teferruð-ı itti§âlin şid-
detine sebeb olurlar.30 Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i teferruð «al†-ı ekkâl olur. Ve 
∂arbe ve sað†a dahi teferruða sebeb olur. Ve «âricden ða†¡ eylemek itti§â-
le sebeb-i teferruð olur. Ammâ dâ«ilde olan teferruð-ı itti§âl ba¡∂ı kerre 
onulmayıp mülte√im olmaz ve ður√a olup bâðî kalır ve başa e≠âsı dâim ve 
§udâ¡ı &âbit olur.

Ammâ ∂arbe ve sað†adan ¡ârı∂ olan teferruð-ı itti§âlin me™ûneti ek&er-i 
√âlde «afîfe olur ve ona mu¡âlece olunur. Ve ba¡∂ı kerre ∂arbe ve sað†adan 
dimâ¡ teðalðul ve ı∂†ırâb edip helâke mü™eddî olur.

Ve Hind e†ıbbâsı ≠ikr eylediler ki [233b] ba¡∂ı kerre başın nevâ√îsinde 
dûd ya¡nî kurt tevellüd eder ve √areketi ile ve ekl ve temzîðı ile başta §udâ¡ 
i√dâ& eder. Ve ehl-i Hind’in o kelâmını bir ðavm istib¡âd ederler ve o ðav-
min istib¡âdı lâyıð değildir, zîrâ dûd çok kerre muðaddem-i dimâπla «ayâşi-
min arasında tekevvün ve tevellüd eder ve câiz olur ki √icâblar katında dahi 
tevellüd eyleye her ne ðadar nâdir olur ise.

Dördüncü Fa§l Verem ◊asebiyle Olan ~udâ¡ın Beyânındadır

~udâ¡a sebeb olan verem ba¡∂ı kerre dimâπın √icâbında olur. Ve √icâbda 
olan verem verem-i √ârr olursa ona sersâm-ı √ârr tesmiye olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre verem-i √icâbî bârid olup ona lî&erπus tesmiye olunur ve lî&erπus 
nisyân ile tefsîr olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi verem-i √icâbî √ârr ve bârid 
mevâddan √âdi& olup mürekkeb olur ve o verem §â√ibinin √âline sübât-ı 
seherî ı†lâð olunur. Ve ba¡∂ı kerre verem §ulb olur ve gâhîce verem √icâb-
da olmayıp dimâπın kendide olur; o nefs-i dimâπda olan verem √ârr olur 
ise ona filiπamûnî derler veyâ«ûd √umret derler ya¡nî demevî olan vereme 
filiπamûnî derler ve §afrâvî olan vereme √umret derler. Ve nefs-i dimâπda 
olan verem gâhîce dahi verem-i bârid olur. Ve bu evrâmın taf§îli inşâallâhu 
ta¡âlâ ðarîbü’z-zamânda gelir. Ve bu veremlerin mevâddı başta olan kulak 
gibi ¡u∂vlardan ðay√ ve §adîd ve mâiyyet çıkmak ile ta√lîl olunup zâil olur.

30 Ya¡nî evvelâ teferruð-ı itti§âl sebeb-i â«er ile mevcûd iken riyâ√ ve bu«ârın √are-
keti o teferruðu ziyâde eder.
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Beşinci Fa§l Mevâdd ◊asebiyle ¡Ârı∂ Olan ~udâ¡ın 
Ne Keyfiyyette ¡Ârı∂ Olduğunu Bildirir

Biz deriz ki mevâdd §udâ¡a ba¡∂ı kerre bi’≠-≠ât sebeb olur ve ba¡∂ı kerre 
bi’l-¡ara∂ sebeb olur. Mevâddın §udâ¡a bi’≠-≠ât sebeb olduğu o vech ile 
olur ki mevâdd bi’≠-≠ât mizâcı taπyîr eder veyâ«ûd mevâdd bi’≠-≠ât itti§âli 
tefrî… eder ve elemi o ¡u∂v i√sâs eder.

Ve mevâddın bi’≠-≠ât mizâcı taπyîri iki vechin biri ile olur:
Vech-i evvel: Mevâdd ¡u∂va mücâvir olup o mücâvirde olan mâdde 

√ârre ise ¡u∂vu tes«în eder ve mâdde bârid ise ¡u∂vu tebrîd eder, lâkin mâd-
de ta√allül edip ¡u∂vdan istifrâπ olundukta tes«îni veyâ«ûd tebrîdi zâil olur 
ve e&eri bâðî kalmaz.

Vech-i &ânî budur ki mevâddın ¡u∂vu tebrîd ve tes«îni ¡u∂vda ðavî olur 
ve o mevâddın e&eri &âbit ve râsi« olup mâdde istifrâπ olunduktan sonra 
sü«ûnet ve √arâret e&erleri bâðî kalır. Ve mâddenin o e&erleri mâdde-i müs-
tefriπanın «alîfesi olup ke-enne mevâdd istifrâπ olunmamış gibi olur. Ve bu 
vech ile olan mevâddın mizâcı taπyîrine †arîð-i ta«lîf derler.

Ammâ mevâdd bi’≠-≠ât itti§âl-i ¡u∂vu tefrî… etmekle bi’≠-≠ât §udâ¡ı 
i√dâ& eylediğinin beyânı budur ki mevâdd-ı fâside √areket edip ¡u∂va ve 
dimâπa nüfû≠ etmekle ¡u∂vu le≠¡ ve ekl edip elem i√sâs olunur. Ve √areket 
√asebiyle §udâ¡ i√dâ& eden ek&er-i √âlde riyâ√ olur. Ve ek&er-i √âlde riyâ√ 
o mevâdd-ı bârideden √âdi& olur ki ona √arâret ¡ârı∂ ola veyâ«ûd riyâ√ o 
aπdiyeden √âdi& olur ki onda rî√iyyet ve √arâret ola.Ammâ ¡u∂vu le≠¡ ve ekl 
eden mevâdd a«lâ†-ı √ârre olur.

Ve §udâ¡ı bi’l-ara∂ i√dâ& eden mevâdd budur ki ¡u∂vda südde-i veremiy-
ye veyâ«ûd südde-i πayr-i veremiyye olup mevâdd mu√tebes olur. Ve senin 
bundan aðdem ma¡lûmun olduğu üzere süddeye taπayyür-i mizâc ve tefer-
ruð-ı itti§âl tâbi¡ olur. Ve bunun tav∂î√ ve beyânı budur ki †abî¡at bedende 
olan mevâddı iki vechle ta√rîk ve tehyîc eder: Evvelkisi nef∂ †arîðiyle be-
denden i«râc ða§d edip ta√rîk eder. Ve ikincisi πıdâ-i §âli√i a¡∂âya taðsîm 
edip her ¡u∂vun sehmini temyîz eder ve her sehmi ta¡yîn eylediği ¡u∂va î§âl 
için mevâdd-ı aπdiyeyi ta√rîk eder, lâkin menâfi≠-i †abî¡iyyesine ta√rîk edip 
o menâfi≠de südde oldukta mevâdd cereyândan memnû¡a olur ve †abî¡at 
dahi süddeye muðâvemet edip mevâddı ma√alline icrâ ða§d eder. Ve ≠ikr 
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olunan muðâvemet ve iðdâm temdîdi i√dâ& eder. Ve temdîdi dahi teferruð-ı 
itti§âli i√dâ& edip bi’l-¡ara∂ mevâdd §udâ¡a sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre südde 
cevher-i dimâπda olur ve ba¡∂ı kerre dimâπda olan evride veyâ«ûd şerâyîn 
damarlarında olur

Ammâ süddenin √udû&u, lüzûceti veyâ«ûd πıl₣ati olan a«lâ†tan olur. Ve 
ke&ret-i a«lâ†tan dahi südde √âdi& olur. Ve lüzûcet √asebiyle südde √u§ûlü 
ancak mevâdd-ı balπamiyyede olur ve πıl₣at ile olan südde balπamiyye ve 
sevdâviyye olan mevâdd ile olur. Pes balπam lüzûcet ve πıl₣at ve ke&ret ile 
südde i√dâ& eder ve sevdâ πıl₣at ve ke&ret ile südde i√dâ& eder. Sevdâda 
lüzûcet olmaz ve §afrâ ancak ke&ret ile südde i√dâ& eder. ~afrâda lüzûcet ve 
πıl₣at olmaz ve dem dahi §afrâ gibidir.

Ammâ emrâ∂ın bu√rânında ¡ârı∂ olan §udâ¡ o sebeb ile √âdi& olur ki 
bu√rânda †abî¡at-ı mevâddı nef∂ edip silker ve mâdde-i menfû∂a §udâ¡a se-
beb olur.

Ammâ o §udâ¡ ki ¡aðîb-i ha∂m-ı †a¡âmda olur, o §udâ¡ ðarîben ma¡lûmun 
olan †abî¡atın beyne’l-a¡∂â™ πıdâyı taðsîm ve temyîz için mevâddı ta√rîkin-
den √âdi& olur.

Ammâ mevâdd-ı mû≠iyenin ¡u∂vda keyfiyyet-i √u§ûlü için biz bâbın-
da inşâallâhu ta¡âlâ biraz u§ûl beyân eyleriz ki sen o mevâdd-ı mû≠iyenin 
√u§ûlü ve i√tibâsı ðadîmî midir veyâ«ûd √âlâ πıdâ-i vaðtten mu√de& midir 
ve √udû&u cevheri ve keyfiyyeti redî olan keymûstan mıdır ve πıdâda olan 
fesâd nefs-i πıdâdan mıdır veyâ«ûd tertîbinden veyâ«ûd πıdânın kemmiy-
yetinden veyâ«ûd ha∂mından mıdır veyâ«ûd bâbında ≠ikr olunan sâir vü-
cûh-ı fesâddan mıdır bildikten sonra o u§ûl ile senin mevâdd-ı mû≠iyenin 
¡u∂vda keyfiyyet-i √u§ûlü ma¡lûmun olur.

Ve πıdâdan √âdi& olan §udâ¡ ðabîlindendir soğan ve sarmısak ve «ardal 
tenâvülünden ve «umârdan ve bâridât tenâvülünden √âdi& olan §udâ¡lar.

Ve mevâddın a¡∂âda √areketi için olan u§ûl-i külliyyeleri te≠ekkür eyle-
mek vâcib olur.

Ve mu§addi¡ olan riyâ√ mevâddın cümlesinden olur. Ve riyâ√ın ta§dî¡i 
temdîd ile olur ve temdîdi onun içindir ki riyâ√ın †abî¡î olan menfe≠leri 
∂ayyið olur ve vech-i lâyıðından dar olur veyâ«ûd menfe≠-i πayr-i †abî¡îye 
müteveccih olup müceddeden menfe≠ i√dâ&ına †âlib olup temdîd eder.
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Bu«âr dahi §udâ¡ın esbâbındandır. Ba¡∂ı kerre bu«âr §udâ¡ı keyfiyyeti ile 
i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre dahi bu«âr emkinede a«lâ†a mu§â√ib olur, a«lâ†ı 
ta√rîk vâsı†asıyla ta§dî¡ eder. Ve riyâ√ ve eb«ıre ba¡∂ı kerre bedende tevel-
lüd eder ve nefs-i dimâπda dahi tevellüd eder ve ba¡∂ı kerre dahi «âricde 
olan eb«ıre ve riyâ√ istinşâðla bâ†ına dâ«il olur veyâ«ûd mesâmm-ı be-
denden «âriciyye olan bu«âr ve rî√ bâ†ına ve dimâπa nüfû≠ eder ve dimâπ-
da mu√teðan ve mu√tebes olup baş ağrısı i√dâ& eder. Ve bu ðabîlden olur 
müntin veyâ«ûd †ayyib olan râyi√aların baş ağrısı i√dâ& eylediği.

Ve ma¡lûm ola ki balπamiyye olan riyâ√ ve bu«âr ağır ve &aðîle ve √are-
keti ba†î™e olup bulunduğu ma√allde mu√tebese olur. Ve onlardan sevdâvî 
olanları &âbite ve mû√işe olur, miðdâr-ı kemmiyyeti az ve redâ™et-i key-
fiyyeti ziyâde olur. Ve √iddetli a«lâ† riyâ√a isti√âle eylemez belki ondan 
eb«ıre √â§ıl olur ve eb«ıre-i demeviyye ¡a≠be olur, sâir eb«ırelerden ∂ararı 
eðall olur ve kemmiyyeti ek&er olur. Ve eb«ıre-i §afrâviyye √iddetli olur ve 
iltihâbı ziyâde olur. Bizim cemî¡an dediklerimizi bil ve ∂ab† eyle.

Altıncı Fa§l Müşâreket ◊asebiyle Olan ~udâ¡ın A§nâfını Bildirir

Müşâreket ile ¡ârı∂ olan baş ağrısı iki §ınıftır; birine müşâreket-i mu†laða 
derler ve â«erine müşâreket-i πayr-i mu†laða derler.

Müşâreket-i mu†laða o §udâ¡dır ki ¡u∂v-ı müşârikten nâ√iye-i dimâπa 
bir şey™-i cismânî vâ§ıl ve vârid olmaz, ancak ¡u∂v-ı müşârikin e≠âsı vâ§ıl 
olup §udâ¡ √â§ıl olur. Ammâ müşâreket-i πayr-i mu†laða o §udâ¡dır ki ¡u∂v-ı 
müşârikten cevher-i dimâπa mâdde-i «ıl†iyyeden ve bu«ârdan bir cüz™ §u¡ûd 
ve nüfû≠ [234a] eder. Teşennüc ve küzâz ve temeddüd ve riyâ√-ı efrise ve 
evcâ¡-ı mefâ§ıl ve ðuvvetli olan niðris ve ¡ırð-ı nesâ mara∂larında √âdi& olan 
baş ağrıları müşâreket-i mu†laða ile √âdi& olur.

Ve müşâreket-i mu†laðada ¡u∂v-ı müşârikten dimâπa vâ§ıl olan keyfiy-
yet-i e≠â √arâret ve bürûdetten biri olur veyâ«ûd √arâret ve bürûdet mi&lli 
keyfiyyât-ı †abî¡iyyeden biri olmaz belki dimâπa ¡u∂v-ı müşârikten vâ§ıl 
olan e≠â √arâret ve bürûdet olmayan keyfiyyet-i semmiyyet ve √âlet-i πarî-
be olur, zîrâ ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı müşârikte cevheri redî bir nev¡ «ıl†-ı semmî 
olur ki dimâπa ondan ancak keyfiyyeti ulaşır. Ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπa 
ulaşan mevâdd-ı mû≠iye mevâdd-ı πarîbe olmayıp belki †abî¡î olur, e≠âsı 
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ancak keyfiyyâtının iştidâdı √asebiyle veyâ«ûd kemmiyyâtının ziyâde ol-
ması ile olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπa vâ§ıl olan mevâdd o mâdde olur ki 
¡u∂v-ı müşârikin ba¡∂ısında tevellüd-i πarîb ve tekevvün-i fâsid ile tevellüd 
ve tekevvün eder. Bu nev¡ mâddenin tevellüdü i«tinâð-ı ra√imde veyâ«ûd 
†ûl-i zamân cimâ¡ın terkinde olur. Ve ba¡∂ı kerre tevellüd-i πarîb merâððta 
ve e†râftan bir †arafta olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı müşârikten dimâπa ancak keyfiyyet ulaşıp 
o keyfiyyet dimâπda mâdde-i mû≠iyenin √u§ûlüne sebeb olur. O dahi iki 
vech üzere olur: Evvelkisi budur ki dimâπa vârid olan keyfiyyet nevâ√î-i 
dimâπda bulduğu mevâdd-ı ceyyideyi veyâ«ûd dimâπa vârid olan πıdâyı 
ifsâd eder. İkinci vechi budur ki o keyfiyyet √asebiyle dimâπın ðuvve-i 
dâfi¡ası ∂a¡îfe olup vârid olan mevâdd-ı fâsideyi ðabûl eder.

Ammâ dimâπın cemî¡an bedene müşâreketi dahi iki vech ile olur: yâ 
cemî¡an bedende fâş bir nev¡ keyfiyyet-i fâside olmakla olur veyâ«ûd 
cemî¡an bedende fâş olan mevâdd fâside olmakla olur.

◊ummayâtta ve ke≠âlik bu√rânlarda dimâπın cemî¡an bedene müşâreke-
ti bi’l-cümle bedende fâş ve münteşire olan mâdde olmakla olur. Ve √um-
mayât-ı √âddede baş ağrısı ziyâde şedîd olsa ¡alâmet-i rediyye olur ve ba¡∂ı 
kerre ðatl dahi eder eger o ağrıdan πayrı rediyye olan â«er ¡alâmetler dahi 
var ise. Ve eger ¡alâmetlerden §udâ¡ın iştidâdından πayrı ¡alâmet-i rediyye 
olmaz ise o bu√rân ru¡âf ile olacağına delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
a§nâf-ı §udâ¡dan bu√rânî olan §udâ¡ın iştidâdı bu√rânın ðay™ ile olacağına 
delâlet eder.

Ve başa müşârik olan a¡∂âların evveli ve ûlâsı mi¡dedir, zîrâ mi¡dede 
fa∂la-i a«lâ† bulunur. Ve ba¡∂ı kerre fa∂la mi¡dede tekevvün ve tevellüd 
eder. Ve mi¡deye §afrâ dahi dökülür. Ve §afrânın dökülmesi gâhîce devr ile 
ve gâhîce dahi bilâ-devr olur. Ve bizim bâbında ≠ikr edeceğimiz vech üzere 
merâreden mi¡deye mirârın ya¡nî §afrânın πalî₣i dökülür ve raðîði dökül-
mez. Ve mi¡dede mu√tebese olan ba¡∂ı riyâ√ veyâ«ûd eb«ıre mi¡deden başa 
müte§â¡ide olup ondan §udâ¡ √âdi& olur ve o §udâ¡ şirkî olur.

Ve «umârın dahi ta§dî¡i olur ve «umâr √asebiyle başa bürûdet sür¡at eder 
başın nevâ√îsi ve e†râfı müte«al«ile olmak √asebiyle.
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Ve ra√imin dahi dimâπa müşâreket-i ðaviyye ile müşâreketi olur. Ve 
ke≠âlik merâðð ve kebid ve †ı√âl ve √icâb ve külyeler ve †arafta vâði¡ olan 
el ve ayak gibi a¡∂âlar ve arka nâ√iyesi cemî¡an dimâπa müşârik olurlar.31

Ve evvel-be-evvel dimâπa müşârik olan ðı√fın üzerinde olan ðı√fı mü-
cellil πışâdır, zîrâ o πışânın intisâcı a¡∂â-i dimâπda ma¡dûd olan √icâbların 
şa₣iyye ve şu¡besinden olur ve lâ-ma√âle iştirâki ðavî olur. Ve ek&er-i √âlde 
§udâ¡ müşâreket √asebiyle a¡∂â-i bâ†ıneden dimâπa müşârik olan ¡u∂vun 
mâddesi heyecân edip fevðe √areketinden √âdi& olur.

Yedinci Fa§l A§nâf-ı ~udâ¡ın Edillesi ve ¡Alâmetlerinde Olan 
¢avl-i Küllî Beyânındadır

∞arbe ve sað†a ve ke≠âlik eşyâ-ı √ârre ve eşyâ-ı bâridelere mülâðât ile 
ve ke≠âlik müceffif olan şemâyimi ve gerek †ayyibe olan ≠efire ve şedîde 
revâyi√ ile ve kulakta ve burunda rî√in i√tiðânı ile ve bu mi&lli esbâb-ı 
«âriciyye ile §udâ¡ın √âdi& olduğuna istidlâl olunur o nesnelerin vücûdu 
ile. Me&elâ §udâ¡dan muðaddem sað†a olup ba¡dehu §udâ¡ ¡ârı∂ olsa o §udâ¡ 
sað†a sebebi ile olduğuna istidlâl olunur; bâðîleri dahi bu ðıyâs üzere olur. 
Ammâ o esbâbların vuðû¡undan πaflet olunsa o esbâbların â&ârına rücû¡ 
olunur ve bizim gelecekte beyân edeceğimiz üzere onların âsârlarından is-
tidlâle iştiπâl olunur:

∞a¡f-ı dimâπdan √âdi& olan baş ağrısına delâlet eder, ednâ sebeb ile ağrı-
nın heyecânı ve √areketi ve √avâssın küdûreti ve ef¡âl-i dimâπiyyede âfetin 
vücûdu.

Ve dimâπda olan √iss ðuvvesinin ðuvvetinden olan baş ağrısına delâlet 
eder, ednâ sebebden dimâπın sür¡at-i infi¡âli; me&elâ ednâ §avtı veyâ«ûd ednâ 
râyi√ası olan meşmûmâtın rî√ini dimâπ i√sâs edip münfa¡il olmasından baş 
ağrısının sebebi √iss-i dimâπın ðuvveti olduğuna istidlâl olunur, lâkin mü-
cerred ðuvvet-i √iss ile ednâ sebebden §udâ¡ ¡ârı∂ olmaz belki √iss-i dimâπda 
ðuvvet ve ≠ekâ olup mecârî dahi naðiyye ve dimâπın ef¡âli πayr-i me™ûfe olur 
ise o zamân ednâ sebebden dimâπ münfa¡il olup baş ağrısı √âdi& olur.

31 A√şâyı üç ¡aded πışâ mu√î† olurlar: evvelkisi &erb, ikincisi §ıfâð ve üçüncüsü 
merâððtır, bunlara √icâb-ı √âciz derler, âlet-i πıdâ ile âlet-i teneffüs aralarını fa§l 
ederler.
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Ammâ esbâb-ı mâddiyyeden olan baş ağrısının ¡alâmetleri cemî¡an başta 
&iðal ve ağırlık olmak ve burun delikleri ru†ûbetli olmaktır. Ve eger mâd-
de-i mu§addi¡a √âdde olur ise başta &iðal ile ma¡an √umret ve √arâret dahi 
olur «u§û§an mevâdd-ı πalî₣ada bu √âletler ziyâde olur. Ve ba¡∂ı kerre o 
başta ∂arebân dahi olur, ammâ ru†ûbet-i mun«ur mevâdd-ı πalî₣ada ðalîle 
olur. Ve bu mi&lli §udâ¡da «ayşûmun kuru olması dimâπda mâdde olduğuna 
delâlet edemez eger başta ağırlık mevcûd ise.

Ve ammâ §afrâvî olan mevâdda «â§§ olur le≠¡ eylemek ve şedîden √urðat 
ve na«s eylemek. Ve bu ¡alâmetler §afrâvî mevâdda sâir √ârre mevâddan 
ek&er olur. Ve mevâdd-ı §afrâvîde «ayşûmda yübûset ve ¡a†aş ve seher ve 
§ufret-i levn olur velâkin başta &iðal ðalîl olur.

Ammâ mevâdd-ı bârideye ba¡∂ı kerre bevl ve ağrının müzmin olması ve 
levn delâlet eder eger mâddenin imtilâsı to«me ile olur ise, şehvetin suðû†u 
ve kesel olan ona delâlet eder. Ve mevâdd-ı ra†be gerek √ârr olsun ve gerek 
bârid olsun onun ¡alâmeti sübât olur. Ve mevâdd-ı balπamî vü sevdâvînin 
elemi şedîd olmaz. Ve mevâdd-ı yâbisede &iðal ðalîl olur ve seheri çok olur. 
Ve mâdde-i bâridde iltihâb olmaz ve fikr-i fâsid çok olur ve levni kümû-
detli olur.

Ve her «ıl†a yüzün ve gözün levniyle istidlâl olunur ve ðalîlen bu ¡alâ-
met ta«allüf edip demeviyye olan mevâdda yüz ve göz kırmızı olmaz ve 
§afrâvîde sarı olmaz. Ve o ta«allüf iki sebebin biri ile olur: Evvelki sebeb 
budur ki o mû≠î ve mültehib olan «ıl† ¡umða ve derine mündefi¡ olup onda 
mu√tebes olur, ₣âhir-i beşereye çıkmamakla levni ₣âhir olmaz. Ve ikinci 
sebeb budur ki §udâ¡ı îcâb eden mâdde-i bâride32 olur ve veca¡ ce≠≠âb ol-
makla e†râftan mevâdd-ı √ârreyi mev∂i¡-i veca¡a ce≠b eder ve lâ-ma√âle o 
mec≠ûb olan mevâdd-ı √ârre √arâreti √asebiyle yüzde ve gözde ₣âhir olur 
ve ağrıya sebeb olan mâdde bârid olmakla ₣âhir-i beşerede levni görünüp 
₣âhir olmaz. Ve bu mi&lli veca¡ √asebiyle mev∂i¡-i veca¡a münce≠ib olan 
«ıl† ek&er-i √âlde dem olur ve â«er a«lâ†ın inci≠âbı a√yânen olur.

Ammâ riyâ√tan olan baş ağrısının ¡alâmeti budur ki onda &iðal az olur 
ve temeddüdü ya¡nî gerginliği çok olur ve ba¡∂ı kerre na«sı olur, sancar ve 
çok kerre te™ekkül gibi √âlet i√sâs olunur.

32 “Mâdde-i bâride”den murâd balπam ve sevdâdır.
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Ammâ §udâ¡-ı bu«ârînin ¡alâmeti budur ki başta a§lâ [234b] ağırlık ol-
maz. Ve ba¡∂ı kerre §udâ¡ın rî√i ve bu«ârı olduğuna kulakta olan tanîn ve 
devî delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre bu«ârı olan §udâ¡da evdâcın dürûru ya¡nî 
evdâc damarlarından ru†ûbetin ilti√âbı ve tereşşu√u olur. Ve rî√i ve bu«ârı 
olan baş ağrılarında ba¡∂ı kerre dahi veca¡ın bir mev∂i¡inden â«er mev∂i¡ine 
intiðâli olur. Ve kaçan bu«âr çok olsa şerâyîn damarlarının ∂arebânı ziyâde 
olur ve ta√ayyülât-ı fâsidesi olur ve sederi ve düvârı olur.

Ammâ mâddesi olmayıp sû™-i mizâc-ı sâ≠ecden √âdi& olan baş ağrıları-
nın ¡alâmetleri budur ki o ağrıyı îcâb eden keyfiyyetler i√sâs olunur, me&elâ 
bilâ-mâdde olan sû™-i mizâc-ı √ârr baş ağrısı i√dâ& eylese başta keyfiyyet-i 
√arâret i√sâs olunur; keyfiyyât-ı sâire dahi bu ðıyâs üzere olur. Ve başta 
&iðal dahi olmaz. Ve «ayâşimde yübûset olmak bilâ-mâdde olan sû™-i mizâc 
ağrıya sebeb olduğuna delîl-i ðavî ve münâsib ¡alâmet olur.

Ve «â§§aten sû™-i mizâc-ı √ârr sebeb-i §udâ¡ olduğunun ¡alâmeti budur 
ki gerek ¡alîl olan kimse ve gerek â«erler ¡alîlin başına lems eylese o başta 
√arâret ve iltihâb i√sâs eder ve o ¡alîlin gözünde √umret ₣âhir olur. Ve mü-
berridât isti¡mâlinden ve berdden intifâ¡ eder.

Ammâ §udâ¡a sâ≠ec olan sû™-i mizâc-ı bârid sebeb olduğunun ¡alâmeti 
mizâc-ı √ârr-ı sâ≠ecin ¡alâmetlerinin a∂dâdı olur, yüzünde ne√âfet-i hüzâl 
ve √umret-i levn olmaz ve ağrısı her ne ðadar müzmin olur ise ifrâ† üzere 
şedîde olmaz.

Ve yübûset-i sâ≠ecede olan ağrının ¡alâmeti budur ki o ağrının ₣uhûrun-
dan evvel o kimse ke&îren istifrâπ eylemesi ve riyâ∂ât ve seherinin ke&reti 
ve açlığının †ûl-i zamânı ve kerb ve hümûmu cemî¡an bu me≠kûrlar mevcûd 
olan §udâ¡ın sebebi yübûset olduğuna delâlet eder. Ve bir ¡alâmeti dahi bu-
dur ki ağrıya teðaddüm eden ≠ikr olunan eşyâlardan biri zamân-ı veca¡da 
tekerrür eylese veca¡ şedîd olur.

Ve müşâreket √asebiyle olan §udâ¡ın ¡alâmetleri budur ki şirkî olan baş ağ-
rısı dâim olmaz ve gâhîce √âdi& olur ve gâhîce zâil olur ve bir vaðt şedîd olur 
ve vaðt-i â«erde ∂a¡îf olur. Ve bu i«tilâf ¡u∂v-ı müşârikte olan âfetin i«tilâfı se-
bebiyle olur. Ve §udâ¡ şirkî olmayıp belki mara∂-ı a§lî olur ise ef¡âl-i dimâπın 
sâirlerinde dahi âfet olur, ₣ulmet-i ¡ayn ve sübât ve &iðal-i dâim gibi. A¡∂â-i 
dimâπdan mâ-¡adâ ¡u∂vlarda âfet olmaz, onların ef¡âli §a√î√a ve selîme olur.
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Ve eger âfet dimâπın √icâblarında ise ve o âfet-i √icâbî ðaviyye ise onun 
¡alâmeti budur ki o ağrı gözlerinin u§ûlüne ulaşır. Ve eger âfet «âric-i ðı√fta 
olan πışâda olur ise veyâ«ûd mev∂i¡-i â«erde ise ağrı gözlerinin u§ûlüne 
ulaşmaz. Ve başta olan deriye mess olunsa o messin veca¡ı olur.

Ve mi¡de müşâreketiyle olan baş ağrısının ¡alâmeti kerb ve πa&eyân ve 
şehvetin ðılleti veyâ«ûd bu†lânı ve ha∂mın redâ™eti veyâ«ûd ðılleti veyâ«ûd 
bu†lânı olur eger bu mi&lli âfetler baş ağrısı ₣uhûr etmezden muðaddem 
dahi bulunur ise.

Ve eger §udâ¡-ı şirkîde mi¡denin âfeti mirârın mi¡deye in§ıbâbından olur 
ise açlıktan ve aç iken olan uykuda ağrı müştedd olur. Ve ba¡∂ı kerre §udâ¡ 
mara∂-ı a§lî olup mi¡denin ta¡dâd olunan ef¡âlinden «alel ve âfet mi¡dede 
dimâπa müşâreket ile olur. Pes ta√arrî edip her birinin √âli tefa««u§ olun-
mak gerektir ki hangisinin mara∂ı a§lî olur ve hangisinin âfeti şirkî olur 
₣âhir ve âşikâr ola. Ve a§lî olan mara∂ ek&er-i √âlde muðaddem ₣uhûr eder 
ve muðaddem âfeti olan a§lî olmak πâlib olur.

Ve mi¡dede «â§§aten âfet olduğunun ¡alâmetleri bunlardır: mi¡de ha∂-
mının √âli mu«telif olur ve ke≠âlik mi¡denin √âli mi¡de «âliye ve müm-
teli™e olmak √asebiyle mu«telife olur, zîrâ mi¡denin elemine sebeb §afrâ 
olur ise mi¡de «âliye oldukta §afrâ √areket eder. Ve mi¡de âfeti «ıl†-ı 
bâridden olur ise mi¡de «âliye olduğu miðdâr elem sâkin olur ve cû¡ı 
mâdde-i bârideden √âdi& olan elemi teskîn eder. Lâkin ba¡∂ı kerre cû¡ 
sebebiyle mâdde-i bâridenin bu«ârı olur ve o bu«âr e≠â ve elem i√dâ& 
eder. Ve bu e≠âyı †a¡âm ekl eylemek ek&er-i √âlde sükûn-ı tâmm ile tes-
kîn eylemez. Ve ba¡∂ı kerre nâdiren †a¡âm ekl eylemek mâdde-i bâride-
nin e≠âsını teskîn eder ve bu §ûrette o e≠â §afrâdan veyâ«ûd mâdde-i 
bârideden olduğu müştebih olur, zîrâ ikisinden dahi √âdi& olan elemi 
ekl-i †a¡âm teskîn eder ve ¡alâmet-i me≠kûr birine ma«§û§ olmaz, lâ-
kin vech-i â«ir beynehümâyı farð eder, zîrâ mâdde-i mû≠iye §afrâ olsa 
mi¡dede iltihâb olur ve √urðat ve cüşâ ya¡nî geğirmek olur, â«er mevâdda 
bunlar olmaz. Ve cüşânın delâleti ne keyfiyyette olduğunu ma√allinde 
beyân eyleriz ve ke≠âlik mi¡de bâbında mi¡denin elemi mâdde-i √ârreden 
veyâ«ûd mâdde-i bârideden oldukları ve arasını fârıð ¡alâmet-i sâire[leri] 
beyân eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.
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Ve mi¡dede olan mâddeye ðay™ ile «urûc eden ru†ûbet dahi delâlet eder 
ve mi¡deye vârid olan mevâddın i«tilâfına delâlet eder √âl-i §udâ¡ın i«tilâfı.

Ve nâstan çok kimselerin mi¡delerine edvâr ile mirâr mun§abbe olur ve 
vaðt-i in§ıbâbda o kimsenin §udâ¡ı √areket eyledikte †a¡âm ekl eylese ağrısı 
sâkin olur ve bu √âli delâlet eder ki o kimsede olan baş ağrısı mi¡de müşâ-
reketi ile olur. Ve bu vech üzere mi¡de müşâreketinden olan ağrı yâfû«un 
cüz™-i muðaddeminden ibtidâ eder ve ba¡∂ı kerre yâfû«un vasa†ına mâil olur 
ve sonra nüzûl eder.

Ve baş ağrısından kebid müşâreketiyle olan ağrı başın sağ cânibine 
mâil olur ve †ı√âl müşâreketiyle olan ağrı başın sol cânibine mâil olur. Ve 
merâðð dedikleri √icâb müşâreketiyle olan ağrı cidden ðuddâma ve ön †ara-
fa mâil olur. Ve ra√im müşâreketiyle olan ağrı yâfû«un vasa†-ı √aðîðîsinde 
olur. Ve ra√im müşâreketiyle olan ağrı ek&er-i √âlde va∂¡-ı √aml eyledikten 
sonra veyâ«ûd isðâ†-ı cenîn eyledikten sonra olur ve †am&ın i√tibâsından ve 
ðılletinden dahi olur.

Ammâ ehl-i Hind da¡vâsı üzere dûddan √âdi& olan §udâ¡ın ¡alâmeti bu-
dur ki dimâπda ekkâl-i şedîd i√sâs olunur ve [netin râyi√a olur] √areket 
olundukça §udâ¡ müştedd olur ve marî∂ sâkin oldukça ağrı sâkin olur. 
Ve böbrekler ve §ulb ya¡nî arkada olan «arezât müşâreketleri ile olan 
ağrı başın «alfine ve ense cânibine mâil olur. Ve a¡∂â-i u«râda olan evcâ¡ 
müşâreketiyle √âdi& olan baş ağrısı o evcâ¡ın iştidâdı ve heyecânı katında 
√âdi& olur ve o vaðtte §udâ¡ın √udû&u evcâ¡-ı sâire müşâreketiyle olduğu-
na delâlet eder.

Ve √ummayât ve bu√rânâtta baş ağrısının ¡alâmeti √ummânın ve bu√râ-
nın heyecânlarında baş ağrısı dahi heyecân ve √areket eder ve onların sükûn 
ve inðı†â¡ında ve ke≠âlik ∂a¡fları vaðtinde §udâ¡ dahi sâkin olur. Ve √um-
mânın şiddeti vaðtinde başı ağrıyan kimsenin bevli ebya∂ olsa o baş ağrısı 
√ummânın ¡ara∂ı olduğuna delâlet eder, zîrâ bevlin o √âlinde ebya∂ olması 
§afrânın fevðe teveccüh eylemesine delâlet eder ve lâ-ma√âle fevðe tevec-
cüh eden §afrâ-i hâyice ta§dî¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre eşyâ-ı müla††ıf her ne 
ðadar √ârr olmayıp bârid ise dahi √ummâya sebeb olur, zîrâ la†îf olan eşyâ 
eb«ırenin dimâπa sâlik olduğu mecârîleri ta†hîr edip teftî√ eder. Me&elâ 
sikencebîn bârid iken ba¡∂ı kerre mecârîleri teftî√ etmekle başa müteveccih 
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olan mevâdd dimâπa yol bulup ta§dî¡ eder. Ve şaðîða demekle ma¡rûf olan 
yarım baş ağrısının √âli dahi ≠ikr olunan ağrılar ðıyâsı üzeredir.

Ve kaçan baş ağrısının mu¡âlecesi mirâr için isti¡mâl olunan tedbîr-i 
πalî₣ ile olmak vâcib iken o πalî₣ tedbîr terk olunup tedbîr-i la†îf ile mu¡â-
lece olunsa onun ma∂arratı olur. Ve kaçan bir §udâ¡ın ağrısı müştedd olsa 
o iştidâd ile §udâ¡ dahi tezâyüd eder, kendi veca¡ı mara∂ı artırır. Bu bâbda 
îrâd eylediğimiz cümleyi bil [235a] ve ∂ab† eyle.

Sekizinci Fa§l ~udâ¡î Emrâ∂da İn≠âr Eden 
¡Alâmetlerin Beyânındadır

Marî∂in bevli «ammâr bevline müşâbih olsa delâlet eder ki o marî∂in o 
zamândan muðaddem §udâ¡ı olup √âlâ √all olmuştur veyâ«ûd √âlâ §udâ¡ı 
vardır veyâ«ûd gelecek zamânda §udâ¡ ¡ârı∂ olacaktır. Ve ke≠âlik bevlin 
√ummayâtta ve bu√rânda ebya∂ olduğu dahi mevâddın başa intiðâline delâ-
let etmekle lâ-ma√âle §udâ¡a delâlet eder.

Dokuzuncu Fa§l Baş Ağrısının 
Tedbîr-i Küllîsi Beyânındadır

Senin ma¡lûmundur ki §udâ¡ mu¡âlecede sâir emrâ∂a üsve ve refîðtir 
ya¡nî bir ðânûn ta√tında §udâ¡ın ve sâir emrâ∂ın ¡ilâc-ı küllîleri münderic-
dir. O ðânûn budur ki sâir emrâ∂ gibi §udâ¡ın mu¡âlecesinde vâcib olur ki 
evvelâ sebebi …ay¡et oluna ve ba¡dehu a∂dâd ile mu¡âlece oluna. Ve bun-
dan sonra izâle-i §udâ¡da ekl ü şürbün ðılletinin menfa¡ati olur ve «u§û§an 
şarâbdan ve ke&ret-i nevmden kaçınmak ziyâde nâfi¡dir. Ammâ †a¡âm ve 
şarâbı ifrâ† üzere azaltmağın ve taðlîl etmeğin §udâ¡-ı √ârrda ma∂arratı olur. 
Ve §udâ¡-ı √ârr müzmin olur ise onda ekl ü şürbün ziyâde olduğu mu∂ırr 
olur. Ve tevdî¡ gibi ya¡nî de¡at ve sükûn[et] gibi baş ağrısına nâfi¡ bir şey™ 
olmaz ve bâ¡is-i √areket olan cimâ¡ ve fikr mi&lli mu√arrik nesneleri terk 
eylemek ziyâde menfa¡atli olur.

Ve vâcib olur ki mâddeli olan baş ağrısının mâddesini esfele ce≠b için 
ictihâd ve ihtimâm oluna, her ne ðadar o ce≠b √ârr olan √uðne ile olur ise 
dahi terk olunmaya.
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Ve yine vâcib olur ki mâdde-i §udâ¡ı istifrâπ eden edviyeler edviye-i 
muðavviye ile taðviye oluna tâ ki taðviye √asebiyle mevâdd-ı §udâ¡ı o müs-
tefriπât mi¡denin ve kebidin nevâ√îsinden dahi istifrâπ eyleye. Ve mâdde-i 
§udâ¡ı esfele ce≠b edip ma§dû¡a bâ¡is-i selâmet olan mu¡âlecâtın ðuvvetli-
sinden olur, ma§dû¡un iki ayaklarını yatarken oğmak ve delk eylemek, zîrâ 
ayakları delk eylemek münevvim olur, ek&er-i √âlde medlûk olan kimse 
uyur ve mâdde o √âlde esfele münce≠ib olup ağrı az kalır.

Ve sen murâd eylesen ki o kimsede a†liye ve ∂ımâdât isti¡mâl eyleyesin, 
eger illet gerek √ârre ve gerek bâride olsun müzmine olur ise sana vâcib 
olur ki evvelâ başını tırâş eyleyesin, zîrâ tâze tırâş olunan başa ziyâde nüfû≠ 
eder ve ke≠âlik isti¡mâl olunan devânın ðuvvetini tenfî≠e mu¡în olur ve o 
devâ raðîð olur ise onu seyelândan men¡ eder ve havânın ol devâyı i†âresin-
den √ıf₣ eder. O devânın üzerini ðı†¡a-i ¡acîn ile veyâ«ûd bir ðı†¡a §ûf ile setr 
eylemek dahi vâcib olur.

Filagriyûs ◊akîm der ki cebhe damarını fa§d ve başın cânib-i esfeline 
mi√ceme va∂¡ ve ilzâm ve e†râfını delk ya¡nî ellerini ve ayaklarını oğmak 
ve e†râfı ıssı su içine koymak ve ðalîlen ma§dû¡u yürütmek ve neffâ«a olan 
ve ke≠âlik müba««ire ve ha∂mı ba†î™ olan aπdiyeleri terk eylemek ziyâde 
§udâ¡a nâfi¡ olur. O kimselerin §udâ¡ının zevâlini taleb edip bir dahi ¡avdet 
eylemesin diyenler bu mu¡âleceyi ederler. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki çok ker-
re vâði¡ olmuştur ki ma§dû¡un ayaklarına devâm üzere ıssı suyu biz dökeriz 
ve ¡alîl ₣ann eder ki ke-enne §udâ¡ başından ayaklarına iner, lâkin yine o 
§udâ¡ def¡ olmaz.

Ma¡lûm buyurula ki √âmi∂ aπdiyeler §udâ¡ı olan kimselere mülâyim ol-
maz. Ve eger §udâ¡ mi¡de müşâreketiyle olur ise aπdiye-i √âmi∂eden fem-i 
mi¡deyi dibâπat edip mâddeyi mi¡deye in§ıbâbdan men¡ ve mi¡deyi taðviye 
edenleri o §udâ¡a mülâyim olur. Ve eger müzmin §udâ¡a §udâ¡ın e≠âsından 
mâ-¡adâ bir nesne dahi mu§â√ib ve ¡ârı∂ olur ise tedbîrinde onun mu¡âle-
cesini dahi id«âl eyle, zîrâ o nesne her ne ðadar ¡ara∂ ise mara∂-ı a§lî olan 
§udâ¡ın ziyâde olmasına sebeb olur. Ve mara∂ın ziyâde olanlarında a§l-ı 
mara∂a olan ¡ilâcın te™&îri ðavî olmaz. Me&elâ §udâ¡ı olan kimsenin seheri 
olup o seher müştedd olsa §udâ¡ın ziyâde olmasına sebeb olur ve vâcib olur 
ki marî∂in başına seheri izâle eder edviye ile ne†ûl oluna ve ona dühn-i ðar¡ 
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ve dühn-i «ilâf ve dühn-i nîlûfer mi&lli ile ve kâfûr ile mu¡a††ar olan elbân 
mi&lli ile mu¡âlece oluna ve belki ona mu¡âlecede ba¡∂ı kerre sen ðalîlen 
ta«dîr ve tenvîm eylemeğe mu√tâc olursun.

Ve her §udâ¡ ki onda nezle ola, onun mu¡âlecesinde müberrid ve mu-
ra††ıb edhân isti¡mâliyle başı tebrîde ve ter†îbe meyl eyleme belki istifrâπa 
ve e†râfı şedd eylemeğe ve e†râfı delke ve ıssı suya komağa meşπûl ol.

Ve ðuvveti bâ†ın-ı re™se nâfi≠ olmak için ¡alîlin başına devâ va∂¡ ey-
lemek murâd eylesen yâfû« üzere ve muðaddem-i dimâπda derz-i iklîlî 
üzere va∂¡ eyle. Baştan mev∂i¡-i â«ere devâ va∂¡ına sen mu√tâc olmazsın, 
zîrâ devânın bâ†ın-ı re™se nüfû≠u bu mev∂i¡lerden ümîd olunur; mu™ahhar-ı 
dimâπı mu√î† olan kemikler ziyâde §alâbetli olur, ondan devâ bâ†ına nüfû≠ 
eylemez ve tenfî≠de teşdîd ve iðdâm olunmakla nüfû≠ edenler dahi yâfû«-
tan ve muðaddem-i re™sten nüfû≠ edenler ðadar nâfi¡ olmaz. Ve bundan 
mâ-¡adâ mu™a««ar-ı dimâπa va∂¡ olunan devâ müberrid ise mebde™-i a¡§âba 
∂ararı olduğu πaniyyün ¡ani’l-beyân olur.

Ve ∂arebânı olan §udâ¡ √ârr ve bârid olan veremlere mu§â√ib olur. Ve 
§udâ¡-ı ∂arebânî o baş ağrısıdır ki ağrı başta ke-enne nab∂ √areketi gibi √are-
ket eder. Ve o ∂arebânı olan §udâ¡a mu§â√ib olan verem √ârr olursa onda 
leyyin olan müberridâtı isti¡mâl eyle ve ke≠âlik nuðresinden √acâmet eyle ve 
§udπlarına irsâl-i ¡alað eyle ve e†râfını rab† eyle. Ve eger verem bârid olur ise 
mâddeyi dağıtıcı nesnelere meyl eyle ve muπa&&î olan, taðviyesi ve ðalîlen 
berdi olan devâları dahi «al† eyle, me&elâ se≠âba ve na¡nâ¡a dühn-i verd «al† 
eyle. Ve ba¡∂ı kerre bu mi&lli §udâ¡ ziyâde müştedd olur, √attâ §ıbyânda bir 
πâyete bâliπ olur ki §ıbyânın dürûz-ı re™si ayrılır ve münfetıð olur ve onun 
mu¡âlecesinde ihtimâm edip nâ¡imen mes√ûð olan ¡urûðu ya¡nî ¡urûð-ı §ufr 
dedikleri devâyı gül yağıyla ve sirke [ile] karıştırıp başı mâ ve mil√ ile ba¡-
de’l-πasl başında isti¡mâl eyle. Ve eger sen mu√allil-i ðavî olan se¡û†âtı is-
ti¡mâl eder isen ¢ânûn’da yazıldığı üzere tedrîcle isti¡mâl eyle ve sana vâcib 
olur ki bu bâbda mümkin oldukça mu«addirâta meyl eylemeyesin, ta«dîr ile 
olan §udâ¡ın müsekkinâtı vücûhunu inşâallâhu ta¡âlâ biz bâbında ≠ikr eyleriz.

Ve ma¡lûm ola ki ðay™ §udâ¡ın mu¡âlecâtından olmaz belki ðay™ın §udâ¡a 
ziyâde ∂ararı olur, lâkin kaçan §udâ¡ mi¡de müşâreketiyle olsa o §udâ¡a 
ðay™ın bi’l-¡ara∂ menfa¡ati olur.



Tahbîzü’l-Mathûn 99

Ve mu™a««ar-ı re™ste olan §udâ¡ √ummâdan nâşî olmaz ise onun ¡ilâ-
cı evvelâ matbû« ile bi-ðadri’l-ðuvve istifrâπ ve ba¡dehu fa§d olunmaktır. 
Ve §udâ¡ başta bir ma√allden ma√all-i â«ere intiðâl edip ona berd i§âbet 
eyledikte sâkin olsa ümîd budur ki ona fa§d lâzım olur veyâ«ûd √acâmet 
olunmak lâyıð olur veca¡ın devâmı ile fu∂ûl başa münce≠ibe olmasın için.

Onuncu Fa§l Şemste ve ∏ayrıda İ√tirâk Sebebiyle Bilâ-Mâdde 
◊âdi& Olan ~udâ¡ın ve Ke≠âlik Mâdde-i ~afrâvî vü Demevîden 

◊âdi& Olan ~udâ¡ın Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu §udâ¡ın mu¡âlecâtından πara∂ tebrîd-i re™stir. Bu nev¡ §udâ¡ın ib-
tidâsında «âli§ ve müberred ya¡nî kar ile sovutulmuş olan gül yağından 
ef∂al bir ¡ilâc olmaz. O yağ başa §abb-ı mü™ekked ile §abb olunur. Onun 
dahi ef∂ali ðarîben ≠ikr olunduğu üzere yâfû«a §abb olunup §ûf veyâ«ûd 
ðı†¡a-i ¡acîn ile o yağ √abs olunur. Ve mu™a««ar-ı dimâπa o yağla †ılâ 
olunmaz. Ve eger yâfû« üzere konulan yalnız dühn-i verdin menfa¡ati ol-
maz ise dühn-i verde [235b] buðûl ¡u§âreleri «al† olunur ve nebât-ı bâride 
a§nâfının ¡u§âreleri dahi «al† olunur. Ve ba¡∂ı devâ vardır o devâ ile isti¡â† 
ðarîb olur ki cümleden menfa¡atli ola, süt ve benefşe yağı ve gül yağı ki 
onlar müberred olalar ya¡nî &elc üzere va∂¡ olunmakla onların bürûdet-i 
fi¡iliyyesi ola. İşbu mi&lli devâ ile isti¡â† eylemek ziyâde menfa¡atli olur. 
Ve dühn-i verde sirke «al† olunsa devâ §âli√ olur, zîrâ sirke devâyı tenfî≠e 
mu¡în olur, lâkin ¢ânûn’da ≠ikr olunan şu«û§a ri¡âyet olunmak gerektir. 
Ve o ma§dû¡lara su ile ma«lû† sirke saðy eylemek suyu ke&îr olur ise onda 
menfa¡at ke&îr olur.

Ve «â§§aten bu §udâ¡lar arasında şemsten i√tirâð √asebiyle olan §udâ¡ın 
¡ilâcı yine ≠ikr olunan ¡ilâclar olur, 33 lâkin şemsî olan §udâ¡ın ¡ilâcında ge-
rektir ki havâyı ta¡dîl ve teberrüdde ve ¡alîli mesâkin-i bârideye îvâ ve iskân 
eylemekte edhânın küllîsinden ve a∂mide ve ne†ûlât ve merû«âtın gerek 
bi’†-†ab¡ bâride ve gerek mü&ellec olanlarını isti¡mâlde ziyâde i√tiyâ† ve ih-
timâm oluna. Ve ke≠âlik neşûðât ve ða†ûrât ve şemûmât dahi isti¡mâl oluna. 
Ve bunları bundan aðdem sen ta¡arrüf edip bildin.

33 Ya¡nî i√tirâð-ı şemsten √âdi& olan §udâ¡ ¡atîð olsa ona ¡ilâc olan devânın ve ¡ilâc 
eden †abîbin şânları ¡âlî olur, zîrâ mu¡∂ile devâ olmuş ve eylemiş olur.
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Ve sana vâcib olur ki bu §udâ¡da ve πayrıda ictinâb eyleyesin mâddeyi 
¡unf ile ta√rîk eden §ıyâ√ ve ke&ret-i fikr ve cimâ¡ ve cû¡ gibi nesnelerden.

Ve şemsten i√tirâð √asebiyle olan §udâ¡a evvel-i ₣uhûrunda ¡ilâc olunur 
ise mu¡âlecesi sehl olur, lâkin evvel-i ₣uhûrunda ihmâl ve imhâl olunsa 
¡ilâcı mümteni¡ veyâ«ûd ¡usretli olur dersem ba¡îd olmaz veyâ«ûd ona olan 
¡ilâcın şânı ¡âlî olur.

Ve şemste i√tirâð √asebiyle olan §udâ¡ şemsin tes«îninden √âdi& olduğu 
gibi ba¡∂ı kerre dahi şemste vâði¡ olan kimsede bu«âr √âdi& olur ve eb«ıre 
ve sâir sâkine olan mevâdd √areket eder ve onların √areketlerinden §udâ¡ 
√âdi& olur. Ve bu mi&lli §udâ¡ın mu¡âlecâtında istifrâπdan istiπnâ olmaz, 
≠ikr olunduğu üzere istifrâπ olunur. Ve ba¡∂ı kerre şems ile te∂a√√îden yal-
nız eb«ıre √areket edip o te∂a√√î mâddeyi ta√rîk eylemez ve √areket eden 
yalnız eb«ıreden §udâ¡ ¡ârı∂ olur. Ve o mi&lli §udâ¡da her ne ðadar mâdde-i 
mû≠iye olmaz ise lâkin onun mu¡âlecesinde yine istifrâπ isti¡mâl olunur.

Eger bedende imtilâ √ad& olunup mev∂i¡-i eleme mâddenin inci≠âbından 
«avf olunur ise ve senin bildiğin üzere eger ihmâl olunup o mi&lli √âlde 
istifrâπ olunmasa âfetin isti¡câlinden emîn olunmaz. ∏âlib-i √âlde imtilâsı 
olan mâdde serî¡an √areket edip dimâπa §u¡ûd eder ve lâ-ma√âle tedbîr-i 
â«er ile zâil olan §udâ¡ serî¡an ¡avdet eder. Ve bu «avftan emîn olmak için 
istifrâπ lâzım olur.

Ve §udâ¡-ı √ârrın cemî¡an envâ¡ında re™s cidden mültehib olup ve sü«û-
neti cidden ziyâde ve √addi tecâvüz eylese sevîð-i şa¡îr ile bezr-i ða†ûnâ a«≠ 
olunup ¡a§a’r-râ¡î suyuyla yoğurulup ve tebrîd olunup34 başa ∂ımâd olunur.

Ammâ o √arâretli §udâ¡ mâdde-i demeviyyeden olur ise vâcib olur ki fa§-
da mübâderet ve sür¡at oluna ve √âcet olduğu miðdâr ve ðuvvetin ta√ammülü 
√asebiyle dem i«râc oluna. Ve eger sâ¡idde olan damardan ya¡nî kol damarla-
rından fa§d kifâyet etmeyip istifrâπı ma†lûb olan mâdde-i §udâ¡ istifrâπ olun-
masa ve ağrı ¡alâ-√âlihi bâðî olsa ve bi’l-cümle damarlarda dürûr ve imtilâ 
₣âhir olsa ve yüzde ve gözde ve başta imtilâ âşikâre görünse vâcib olur ki 
mâdde-i dimâπı istifrâπ eden damarlar fa§d oluna ve burnun iki câniblerinde 
olan damarlar fa§d oluna ve cebhe damarı dahi fa§d oluna, zîrâ cebhe dama-
rını fa§d başta olan ağrıları çok kerre esâsından ve temelinden def¡ eder.

34 Ya¡nî &elce va∂¡ olunmakla bi’l-fi¡l bârid kılınır.
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Ve vâcib olur ki baş damarlarını fa§dda ağrı mev∂i¡inin cihetine mürâ¡ât 
oluna. Eger ağrı cânib-i mu™a««arda olur ise başın ðuddâmı cihetini vely 
eden cânibde olan damar fa§d oluna ve ağrı â«er ma√allde olur ise o ma√al-
lin muðâbilinde olan damar fa§d oluna. Ve eger ağrı muðâbilinde fa§d 
olunmağa §âli√ damar olmaz ise fa§d bedeline o muðâbil olan ma√all √acâ-
met olunur.

Erkâgânîs ◊akîm dedi ki eger ≠ikr olunan damarları fa§d müfîd olmaz 
ise vâcib olur ki kâhil35 üzere √acâmet olunup ondan dem-i ke&îr akıtıla ve 
ba¡dehu mev∂i¡-i √acâmet dökülmüş tuz ile mes√ oluna ve bir ðı†¡a §ûf zeyt 
içine daldırılıp o mev∂i¡-i √acâmete ilzâm ve ilzâð oluna ve ertesi gün o 
mev∂i¡e cirâ√ata va∂¡ olunan devâ va∂¡ oluna. Ve bu mu¡âlece yalnız ≠ikr 
olunan §udâ¡a «â§§ olmaz belki bu mu¡âlece cemî¡an mevâdd-ı «abî&eden 
√âdi& olan müzmin §udâ¡ların küllîsine ¡ilâc olur hangi mâddeden √âdi& olur 
ise olsun. Ve bu demevî §udâ¡a ve em&âline §âfinden fa§d çok kerre nâfi¡ 
olur ve sâð üzere √acâmet dahi nâfi¡dir. Bu ≠ikr olunan mu¡âlecât yalnız 
mâddesi dem olan baş ağrısının fa§d ile ¡ilâcı idi.

Ve o baş ağrısının mâdde-i demeviyyesine eger §afrâ karıştığı i√sâs olu-
nur ise bizim §udâ¡-ı §afrâvî bâbında ≠ikr edeceğimiz †abî¡atı telyîn edip ve 
mâddeyi ilzâð eden müstefriπât ile bi’l-cümle istifrâπda be™s yoktur. Pes o 
mi&lli §udâ¡ı olanlar neyşûðiyye36 ve iccâ§ıyye meraðalarıyla †abî¡atlarını 
telyîn edip mâddelerini ilzâð ederler. Ve ke≠âlik mercimek ve mâş me-
raðalarını dahi bu menfa¡atler için tenâvül ederler, lâkin bu me≠kûrların 
cirmlerini ekl eylemezler ve meraðalarını tenâvüle müdâvemet ederler ve 
o marî∂i yübûsete ve πıl₣ate ve ðab∂a mâil dem-i bârid tevlîd eden aπdi-
ye-i müberride ile taπdiye ederler, me&elâ aπdiye-i summâðıyye vü rum-
mâniyye vü ¡adesiyye ki «all ile muðaşşer mercimekten mürekkeb ola, işbu 

35 “Kâhil” iki omuz arasına derler ve omuzun a¡lâsına ve maπrizine derler.
36 Nüs«a-i sul†âniyyede “ ــ ” ve †ab¡ ile olan nüs«ada “ ــ ” yazılmıştır. Ve 

Semerðandî mara∂ı için tertîb eylediği Aπdiye Risâlesi’nde der ki ــ  כאن  ”وان 
ــאر ــ وا ــ وا ــ وا ع وا ــ ــ ا ــ  ــ ا א م  ــ ــ ا ــ و ــאر  اع ا ــ ــ ا  اي 
“ ز وا م و  ا אرس او ا אن او ا אء  ا .İntehâ و 

 “Senbûsað” lügat-ı Fârsîde “senbûse”den mu¡arrebdir, samsa dedikleri †a¡âm 
ma¡nâsına. Lâ ya¡lemu’l-πaybe illallâh. ¢ânûn’da olan nüs«aların a§lı senbûðiyye 
olmak πâlibdir.



102 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

aπdiye ile o marî∂ taπdiye olunur. Lâkin †abî¡atı yübûset üzere olmaktan 
«avf olunur ise o zamân bu mi&lli aπdiye i†¡âm olunmaz ve sen emrâ∂-ı 
re™s mu¡âlecesinde telyîn-i †abî¡ata ziyâde mu√tâc olursun ve ≠ikr olunan 
ðavâbı∂-ı aπdiyeyi telyîne i√tiyâc vaðtinde isti¡mâl eylediğinde terencebîn 
ve şîr-«ışt mi&lli ile ve sâir telyîni ve ta«liyesi olanlar ile o ðavâbı∂ı ta¡dîl 
eylersin.

Ve vâcib olur ki o isti¡mâl eylediğin aπdiyelerin keymûsu √asen ola, 
miðdârı ðalîl ola, ondan imtilâ olunca ðadar tenâvül olunmaya. Ve kaçan o 
§udâ¡da ne†ûlât ve merû«ât isti¡mâl olunsa onlardan tebrîdi ve ter†îbi ke&îr 
ve şedîd olmayanlar isti¡mâl oluna belki o müsta¡mel olan ne†ûl ve merû«ta 
min-vechin red¡ ve min-vechin ðab∂ ola, mâ-ı rummân mi&lli ve ke≠âlik fevâ-
kihten ve evrâð ve u§ûlden bâride-i ðâbı∂a olanların ¡u§ârâtı gibi ve sirke ile 
karnıyarık lu¡âbı gibi ve ¡a§a’r-râ¡î suyu gibi nesneler ile ten†îl ve mer« oluna.

Ammâ mâdde-i §afrâviyyeden ¡ârı∂ olan §udâ¡da demin dahi ednâ √are-
keti i√sâs olunur ise onun ¡ilâcı ðalîlen evvelâ istifrâπ olunur. Ve eger dem-
de √areket olmaz ise evvelâ helîlec ile istifrâπa bed™ olunur, eger √ummâsı 
yok ise ve eger o §afrâvî §udâ¡da √ummâ mevcûde ise mü≠lıð olan ve «uşû-
neti olmayıp ve ¡un§uru dahi şedîd olmayan devâ ile istifrâπ olunur, şîr-«ışt 
ve şarâb-ı fevâkih ve miyâh-ı leblâbla istifrâπ olunur. Ve ba¡∂ı kerre şâhte-
recle ve ke≠âlik √uðun-ı leyyine ile istifrâπ olunur.

Ve eger o §udâ¡ın mâddesi §afrâ-i πalî₣a olup ve mi¡denin †abaðâtın-
da o §afrâ-i πalî₣a müteşerribe olup ðay™ ile istifrâπ ve i«râc olunmaz ise 
ve edviye-i müshile-i mü≠lıða dahi ishâl eylemez ise o zamân sen yazıl-
dığı nüs«aya muvâfıð eyâric-i feyðarâ ile saðmûnyâ saðy edip mâddeyi 
istifrâπ edersin veyâ«ûd mü≠lıðât-ı müstefriπa terkîbine eyâric-i feyðarâyı 
saðmûnyâ ile ziyâde edersin veyâ«ûd helîlec †ab«ıyla aðrabâdînde gördü-
ğün üzere istifrâπ edersin. Ve istifrâπdan sonra tebrîd ve ter†îbi olan eşyâ 
ile [236a] mizâcı tebdîl edersin, ammâ bedenin mizâcını aπdiye ve eşribe 
ile tebdîl edersin.

Fe-ammâ re™sin mizâcını sebeb eger yalnız re™ste olur ise ¢ânûn’da ya-
zılan mu¡âlecât ile tebdîl edersin ve ke≠âlik √ârr ve yâbis olan sû™-i mizâcın 
mu¡âlecesiyle ve √arr ve yübsün ¡umûm üzere esbâbını izâle için isti¡mâl 
olunan mu¡âlecâtı ile dahi re™sin mizâcını tebdîl edersin.
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~udâ¡-ı √ârr için isti¡mâl olunan le†û«ât-ı nâfi¡adan olur aðrâ§-ı za¡ferân. Ve 
bu ður§un sehere dahi menfa¡ati olur ve nüs«ası budur: Za¡ferân yedi mi&ðâl, 
mürr-i §âfî bir mi&ðâl ve nı§f mi&ðâl ve şebb-i Yemânî sekiz mi&ðâl, ðulðu†âr 
beş mi&ðâl. Bu edviye a«≠ olunup daðð-ı nâ¡im ile daðð olunup ve mazu su-
yuyla yoğurulup ður§ kılınır. Kaçan isti¡mâline √âcet olsa o ður§lardan biri 
gül suyuyla memzûc sirke içinde √all olunup §udπlarına †ılâ olunur. Ve √um-
mayâtta olan sudâ¡-ı √ârrı teksîr eder eb«ıreyi başa meyl ettiren edviye isti¡mâ-
li ve sirke ve gül kokumak ve istinşâð etmek §udâ¡dan ¡âfiyete sebeb olur.

On Birinci Fa§l Bilâ-Mâdde Sû™-i Mizâc-ı Bârid İle Veyâ«ûd 
Mâdde-i Balπamiyye vü Sevdâviyye ile Olan Baş Ağrılarının 

¡İlâcları Beyânındadır

±ikr olunan ağrılara cemî¡an nâfi¡ olur bi’l-fi¡l müsa««ine olan «ırðalar 
ile ve câvers-i37 müsa««in ile ve ıssı tuz ile başa kimâd eylemek velâkin 
darı ile kimâd eylemek sâirlerden el†af olur ve baş ağrısının cümlesine nâfi¡ 
olur ve «u§û§an sovuktan √âdi& olan baş ağrısına nâfi¡ olur başını açıp gü-
neşin işrâðında güneşte iðâmet eylemek mâddesi √all olunup §udâ¡ı zâil 
olunca ðadar o ağrı §â√ibinin bedeni mâddeden «âlî ve naðiyy olur ise. Ve 
eger güneşte «âsiren oturmaktan mevâddın √areketi «avf olunur ise ona 
güneşte iðâmet câiz olmaz.

Ve ma§rûd olanlara ya¡nî ebridesi olan kimseye vâcib olur ki πıdâsını 
taðlîl eyleye ve †abî¡atını ishâl eyleye o ishâl her ne ðadar √uðneler ile 
olur ise. Ve √arekât-ı bedeniyye ve √arekât-ı nefsâniyyeden ve [√arekât-ı] 
fikriyyeden i√tirâz üzere ola ve bârid eşribeden ictinâb eyleye. Ve o 
mebrûda sovuk mev∂i¡lerde olmak ve sovuk nesneler isti¡mâl eylemek 
câiz olmaz. Ve bürûdetten §udâ¡ı olanların cümlesine tenðıyeden sonra 
nâfi¡ olur merû«ât ve se¡û†ât ve neşûðât ve şemûmât ve ne†ûlât ve a∂mi-
de-i müsa««ine ki ≠ikri mürûr eyledi. Pes ba¡de’t-tenðıye şey™-i â«er is-
ti¡mâline √âcet mess eder ise bu me≠kûrlar isti¡mâl olunur. Ve onlara nâfi¡ 
olan nesnelerden olur o şarâbı saðy ki rey√ânî ve raðîð olup bezr-i kerefs 
ve bezr-i râziyânec ve havuç bezri ve kemmûn ve dûðû ve fu†râsâliyûn 

37 “Câvers” darı.



104 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ve bu mecrâya cârî olan büzûr ile taðviye olunmuş ola, lâkin bu muðav-
viyât ile taðviye olunan şarâb o zamân saðy olunur ki mi¡dede √arekete 
ve intişâra müsta¡idd «ıl† olmadığı ma¡lûm ola. Eger mi¡dede «ıl† olup bu 
muðavviyâttan intişâr «avf olunur ise o mi&lli şarâb saðy olunmaz ve 
ke≠âlik √ummâsı olana dahi saðy olunmaz iştidâddan «avf olunduğu 
için. Ve ke≠âlik o §udâ¡a ∂ımâd-ı «ardal ve sâir a∂mide-i mu«ammize38 
ve «u§û§an a∂mide-i mu«ammizenin terkîbinde «ardal ve &âfsiyâ olanlar 
ziyâde menfa¡atli olur. Ve remâd sirke ile †ılâ olunsa §udâ¡-ı bâride nâfi¡ 
ve mücerreb devâ olur. Ve ke≠âlik ¡urûð-ı §ufr levz-i mürr ile merû« kılın-
sa nâfi¡dir. Ve bunların küllîsi baş tırâş olunduktan sonra olmak gerektir. 
Ve §udâ¡-ı bâridi sarmısak ekli dahi ða†¡ eder.

Ammâ §udâ¡-ı bârid mâdde-i balπamiyye ile √âdi& olur ise onun ¡ilâcı 
cemî¡an bedenden balπamı istifrâπdır eger «ıl† cemî¡-i bedende ¡ale’l-iş-
tirâk mevcûd ise. Ve ba¡de’l-istifrâπ πıdâ taðlîl veyâ«ûd tel†îf olunmaktır. 
Ve §udâ¡ı îcâb etmeyen ebâzîr dahi isti¡mâl olunur. Ve ≠ikri mürûr eden 
mün∂icât ve müstefriπât dahi isti¡mâl olunur, lâkin eðall ile bed™ olunup 
azar azar isti¡mâl olunur ve sonra ¢ânûn’da mev§ûf olan mu¡âlecât-ı u«râ 
isti¡mâl olunur ve yine o evcâ¡ı ve ağrıları teskîn eden edviyeler dahi isti¡mâl 
olunur. Bârid ve ra†b olan emrâ∂ın cemî¡isinde isti¡mâl olunan edviyenin 
küllîsi §udâ¡-ı balπamiyyede dahi isti¡mâl olunur ve her haftada bir kerre 
tiryâðât-ı ma¡âcîn isti¡mâl olunur ise nâfi¡ olur.

Ammâ bârid olan §udâ¡ sevdâvî mâdde ile √âdi& olur ise onda dahi vâcib 
olan ¢ânûn’da yazılan ile ¡amel edip dem fâsid olur ise veyâ«ûd demde 
πalebe ve ke&ret olur ise fa§d ile ibtidâ edip ve ba¡de’l-in∂âci’l-mu¡tedil 
derecâtı √asebiyle istifrâπ eylemektir ve ba¡dehu ≠ikr olunan †arîð üzere 
tebdîl-i mizâc edip dem-i la†îf-i ma√mûd u ra†bı tevlîd eden aπdiye isti¡mâl 
eylemektir. Bundan aðdem bu bâbda olan kelâm tamâmen istîfâ olundu. Ve 
bu bârid-i sevdâvî olan §udâ¡a cidden nâfi¡ olan devâlardan olur ðaranfül. 
◊attâ bu bâbda Erkâgânis ◊akîm’in ≠ikr eylediği mu¡âlecâtı biz kâhili fa§d 
bâbında ≠ikr eyleriz.

Ve şimdiki √âlde §udâ¡-ı bâride nâfi¡ olan a†liyenin §ıfatını îrâd eyleye-
lim; o a†liyenin isti¡mâlinin beyânı budur: Vâcib olur ki evvelâ baş tırâş 

38 “A∂mide-i mu«ammize” şiddet verici ∂ımâdlar.



Tahbîzü’l-Mathûn 105

oluna ve sonra ferfiyûn ve bûrað birer mi&ðâl, se≠âb-ı berrî iki mi&ðâl, 
bezr-i √armel bir mi&ðâl, «ardal iki mi&ðâl a«≠ olunup daðð olunduktan 
sonra merzencûş suyu ile yoğurulup ma§dû¡un başına †ılâ oluna.

‰ılâ-i â«er: Bu †ılâ ≠ikr olunan §udâ¡-ı sevdâviyyeye nâfi¡dir, fülfül bir 
mi&ðâl, za¡ferân yağının &üflü [ya¡nî tortu] bir mi&ðâl ve &ülü& mi&ðâl ve 
ferfiyûn-ı √adî& bir mi&ðâl, güğercin zibli iki mi&ðâl. Bu mecmû¡ şedîden 
sa√ð olunur, ba¡de «all-i &iððîf ile yoğurulup ma§dû¡un başından ağrı olan 
ma√alle †ılâ olunur.

‰ılâ-i â«er: Ferfiyûn ve mil√ ve bûrað ile †ılâ olunur.
Â«er: Ferfiyûn ve mürr ve §abır ve §amπ-ı a¡râbî ve cünd-i bîdester ve 

za¡ferân ve afyûn ve anzerût ve ðus† ve kündür. İşbu mecmû¡undan se≠âb 
suyuyla †ılâ itti«â≠ olunur.

Â«er: Bârid ve müzmin olan «û≠e ve şaðîða §udâ¡larına ceyyid olan a†-
liyeden olur √acer-i Mısrî39 ile †ılâ eylemek, zîrâ bu †ılânın menfa¡ati başı 
mu√î† olan bârid ağrıya ve ke≠âlik yarım baş ağrısına her ne ðadar bu ağrı-
lar müzmin ise dahi nef¡i şedîd olur.

Â«er: Fülfül-i ebya∂ iki dirhem, za¡ferân iki dirhem, ferfiyûn bir dirhem, 
yaban güğercininin zibli bir dirhem ve nı§f dirhem Bu mecmû¡ sirke ile √all 
olunup cebheye †ılâ olunur.

Â«er: ~abır, mürr, ferfiyûn, cünd-i bîdester, eftîmûn, ðus†, ¡âðırðar√â, 
fülfül a«≠ olunup şarâb-ı ¡atîð ile †ılâ olunur.

Â«er: Güğercin zibli devâsı dahi ðavî devâ olur, o devâ budur: Fülfül iki 
mi&ðâl ve za¡ferânın ≠ikr olunan ður§u iki mi&ðâl ve ferfiyûn nı§f mi&ðâl ve 
zibl-i √amâm bir mi&ðâl ve nı§f mi&ðâl.

Bu edviyeler miðdâr-ı √âcet sirke ile isti¡mâl olunur. Pes bu edviyeler 
kesr olunup terðîð olunduktan sonra ba¡∂ı kerre leben ile beyâ∂-ı bey∂ ile 
karıştırılıp isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre dahi §ırfeten isti¡mâl olunur velâ-
kin dereceleri mu«telife olur.

~ıfat-ı Se¡û†ât: Bârid baş ağrısı se¡û†âtının biri müfredâtta me≠kûr olan 
şûnîz ya¡nî çörek otu se¡û†udur.

Ve biri dahi cünd-i bîdester ve misk ile mûmiyâ se¡û†udur.

ــ 39 ــ ر כ ــ ا ــ  ــא و د  ــ ــ ا ــ כ ــ و ــאك او ن  ــ ــ و ن  כــ ــ  ــ  ”
ل“ אرد כא  ا אر وا ة و ا .İbn Kütbî  و  
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Ve ba¡∂ı e†ıbbâ zu¡m eylediler ki sa¡ter varaðlarından yedi varað ve «ar-
dal √abbelerinden yedi √abbe sa√ð olunup dühn-i benefşec ile isti¡â† olunsa 
§udâ¡-ı bâride nâfi¡ olur.

Ve mücerreb olan se¡û†ât-ı nâfi¡adan olur misk ve mey¡a ve ¡anber küllü 
vaðtin bu mecmû¡la mercimek miðdârı isti¡â† olunur.

Ve §udâ¡-ı bârid için isti¡â† olunan edviyeden olur şa√m-ı √an₣al yağı 
veyâ«ûd o dühn ki onda ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi √all olundu. Ve bu se¡û†lar 
başı tes«în edip bârid mâddelerini dahi istifrâπ [236b] edip §udâ¡ı √all eder.

Ve bir ðavm zu¡m eylediler ki §udâ¡-ı bâride bu se¡ûtlardan dahi nâfi¡ ve 
ðavî olur o se¡û† ki varaðu’l-√âcc40 ¡u§âresinden itti«â≠ olunur. Bu ¡u§ârede 
o varað ¡a§r olunur, su katılmaz ve a«≠ olunan ¡u§âresinden o §udâ¡ §â√i-
binin burnuna üç ða†re se¡û† kılınır ve bir sâ¡at sonra benefşe yağı tað†îr 
olunur ve ziyâde düsûmetli isfîdbâcı √asv edip tenâvül eder.

Ve bu şândan memdûh olur o se¡û† ki aşðar öküzün merâresinden üç dir-
hem ve mûmiyâ iki dirhem, misk bir dirhem, kâfûr nı§f dirhem a«≠ olunup 
se¡û† kılınır.

Se¡û†-ı â«er: ¿âfsiyâ bir ve nı§f mi&ðâl, ¡asel-i mu§affâ bir buçuk mi&ðâl, 
pazı kökünün ¡u§âresiyle cem¡ olunup darı miðdârı se¡û† olunur mîlin ucu 
ile burna tað†îr olunmakla.

Â«er: Ferfiyûn a«≠ olunup o me™«û≠un iki &ülü&ü miðdârı √u∂a∂-ı Hin-
dî dahi a«≠ olunup ¡u§âre-i sılð ile yoğurulup ve se¡û† kılınıp burna tað†îr 
olunur.

Â«er: Bu«ûr-ı meryem kurusu sekiz mi&ðâl, bûrað dört mi&ðâl ve sum-
mâð dört mi&ðâl a«≠ olunup nâ¡imen daðð olunup bir ünbûbe ile burna nef« 
olunur ve ¡alîl olan kimse başını kaldırıp ðuvvet ile istinşâð eder.

Â«er: Şûnîz dört mi&ðâl, ðı&&â™-i √ımâr ¡u§âresi iki mi&ðâl ve nüşâdur 
iki mi&ðâl bu mecmû¡ dühn-i √ınnâ ve dühn-i ðı&&âu’l-√ımâr ile ma¡cûn 
kılınıp burnun dâ«iline †ılâ olunduktan sonra ¡alîl başını kaldırıp ðuvvet 
ile o †ılânın râyi√asını istinşâð eder ve o istinşâð fevrinde ve sâ¡atinde 
başından şey™-i ke&îr nüzûl eder ve o vaðtte ¡alîl ıssı su ile burnunu πasl 
eylesin.

40 “◊âcc”¡âðûl dedikleri şevktir ki Horasân‘da terencebîn onun üzerine yağar ve 
«alba« ₣ann edenler «a†â eylediler diye İbn Kütbî ta§rî√ eyledi.
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O edhân beyânındadır ki §udâ¡-ı bâridi olanların başları onunla temrî« 
olunur, bârid baş ağrısından [¡alîl olanlara] √ârre olan cemî¡-i edhân nâfi¡ 
olur. Ve o dühnler dahi nâfi¡ olur ki onda şib& ve fûtenec ve merzencûş ve 
şî√ ve nemmâm ve se≠âb ve varað-ı πâr †ab« olunmuş ola. Ve ¢ânûn’da 
≠ikri geçenler dahi nâfi¡ olur Ammâ dühn-i belesân ¢ânûn’da onun √âli 
beyân olundu, bundan sonra ≠ikr edeceğimiz edviyeler her ne ðadar nefû« 
olmak üzere ≠ikr olunur ise se¡û† ve ða†ûr olmaya dahi §âli√ olur:

~ıfat-ı Nefû«-ı Nâfi¡ Mine’§-~udâ¡i’l-Müzmin: ~udâ¡-ı müzmine bu 
nefû« nâfi¡dir: ¢ı&&â™-i √ımâr ¡u§âresi a«≠ olunur veyâ«ûd şûnîz ðalîlen 
sâfîsyâ ile a«≠ ve sa√ð olunup burna nef« olunur. Veyâ«ûd bu«ûr-ı meryem 
ve na†rûn ve ðı&&â™-i √ımârın ¡u§âresinden nefû« itti«â≠ olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Yâbis: O §udâ¡-ı yâbis ki mâdde-i demeviyye vü 
§afrâviyye ile olur, bundan aðdem biz onda tekellüm eyledik, ancak kelâm 
bilâ-mâdde olan §udâ¡-ı yâbiste bâðî kaldı. Yâbis-i sâ≠ec olan §udâ¡ın evvel-i 
emrde ¡ilâcı ¡alîle aπdiye-i mura††ıbeden olup keymûsu ceyyid ve «u§û§an 
πıdâiyyeti ke&îr olan yumurta sarısı ve semiz piliç meraðası, †ayâhîc ve 
ðıbâc meraðaları ve yağlı bulamaçlar ki edhân-ı ra†be ile terbiye oluna, 
pes bu aπdiyeler ile tedbîr olunmaktır ve sonra o ¡alîlin mizâcına √arâret 
ve bürûdetten hangisi evfað ise mizâcını o muvâfıð olan keyfiyyet cihetine 
meyl ettirmektir.

Ve yâbis-i sâ≠ec olan §udâ¡a menfa¡ati olur ma√mûd olan edhân ile 
se¡û†ât-ı mura††ıbe isti¡mâli, me&elâ bâdem yağı ve kabak yağı ve ona mâ-
nend yağlar ile isti¡â† eylemek.

Ve o edhândan biri √arâret ve bürûdette ta¡dîle mu√tâc olur ise onu 
mu¡addil olan edhândan biri ile ta¡dîl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre yübûset √asebiyle dimâπda noð§ân beyyin olup dimâπ 
ağrıya √â∂ır ve müheyyâ olur, o zamân vâcib olur ki koyun ve buzağı 
sâðlarının iliği ¡i₣âmdan ta†hîr olunup onunla se¡û†ât isti¡mâl oluna. Ve ta-
vuk yağı ve dürrâc ve †ayhûc ve tedrüc ve keçi zübdü ve baðar zübdü ile 
[dahi] o se¡û†ât isti¡mâl olunur.

Ve §udâ¡-ı yâbis-i me≠kûra nâfi¡ olur fâlûzec-i raðîð ile ¡alîlin başına 
∂ımâd eylemek. Ve o fâlûzecin §ıfatı budur: »ınta ve şa¡îr-i semînden 
ðadr-i √âcet a«≠ olunup sükker-i ebya∂ ile ve bâdem yağıyla veyâ«ûd ðar¡ 
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dühnü ile fâlûzec itti«â≠ olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd o fâlûzec-i raðîð 
yâfû«a §abb olunup ve seyelândan men¡ ve √abs için ¡acînden bir iklîl it-
ti«â≠ olunup yâfû« üzere va∂¡ olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Veremî: Veremden √âdi& olan §udâ¡ın cemî¡an a§nâ-
fından her birini bu ikinci maðâleden sonra olan maðâlede başka başka 
birer bâbda ≠ikr eyleriz.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’s-Südde: Südde §udâ¡larının ¡ilâcı senin bildiğin mün∂i-
cât-ı sâbıða ile evvelâ in∂âc edip ba¡dehu mevâdd-ı mû≠iyeleri istifrâπla 
şebyârât41 √ubûbunu isti¡mâlle ve sonra ne†ûlât ve a∂mide ve şemûmât ve 
πarπarâtla ta√lîl etmekle olur ve bâðî kalan mevâddı tekrâr in∂âc edip is-
tifrâπ etmekle ve sonra ta√lîl etmekle olur. Ve ¡illet zâile olunca ðadar bu ≠ikr 
olunan in∂âc ve istifrâπ ve ta√lîl tekrâr olunur. Ve bundan aðdem in∂âc ve 
istifrâπ ve ta√lîl ne keyfiyyette olduğu beyân olunup senin ma¡lûmun oldu.

Eger başın mizâcı √iddet üzere olup ve südde dahi πalî₣a olur ise onun 
¡ilâcı sana §u¡ûbetli olur. Ve vâcib olur ki onda √ârr olan müfetti√âtı isti¡mâl 
edip süddeyi teftî√ eyleyesin. Ve eger §udâ¡ heyecân ederse veyâ«ûd ¡ilâc-ı 
√ârrdan baş muta∂arrır olur ise onun ∂ararını ir«âsı olan ve ðab∂ı olmayan 
müberridâtla tedârük edesin. Ve bundan sonra elem sâkin oldukta südde 
fet√ olunca ðadar yine o müfetti√ât-ı √ârre isti¡mâlini i¡âde edersin. Ve bun-
ların taf§îlen ≠ikri mürûr etti.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini Min Riyâ√in ve Eb«ıretin Mu√teðanetin 
Fi’r-Re™si bi-Sebebin Min »âricin: Min beyni’r-riyâ√ πalî₣ olan rî√lerden 
√âdi& olan §udâ¡ evvelâ nef«i ve bu«ârı olan aπdiye eklinden ictinâbla mu¡â-
lece olunur, cevz ve hurmâ ve «ardal mi&lli müba««ir ve mürevvi√ olanlar 
gerek bârid ve gerek √ârr olsun tenâvül olunmak câiz değildir ve ≠ikri mürûr 
eden ne†ûlât ve ∂ımâdât isti¡mâl olunur. Ve ¢ânûn’da va§f olunan şemûmât 
ve se¡û†ât dahi isti¡mâl olunur. Ve «â§§aten cünd-i bîdester ve misk şemm 
olunur. Ve aç karnına √ammâma girmeğin bu §udâ¡a menfa¡ati olur.

Ve bu rîh-i πalî₣in mebde™i mi¡deden olur ise onun ¡ilâcında ≠ikri mürûr 
eden müstefriπât isti¡mâl olunur ve «u§û§an müstefriπât nüs«alarından o 
nüs«a isti¡mâl olunur ki onda dühn-i «ırva¡ veyâ«ûd onun bedeli olan zeyt-i 
¡atîð vâði¡ ola. Ve o §udâ¡da kemmûnu veyâ«ûd ¡ilel-i mi¡dede yazılan kem-

أس“ 41 ة وا אع ا א  او אر و  ا ا .Sedîdî ” ا
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mûnu mecrâsına cârî devâlar isti¡mâl olunur. Ve bunlardan sonra dühn-i âs 
ve lâden ile ve dühn-i sûsen ile ve serv ve e&l ve su¡d ¡u§âreleriyle ve tes«în 
ve ðab∂ı olan sâir edviye ile baş taðviye olunur. Ve ke≠âlik bu devâlar 
e†râfta dahi isti¡mâl olunmakla mâdde cânib-i «ilâfa ce≠b olunur.

Ammâ eb«ıreden √âdi& olan §udâ¡, eger §udâ¡a sebeb olan eb«ıre başta 
tevellüd eylediyse o âfette mi¡dede nef« ve ðarâðır olmaz ve o ağrı vaðt-i 
imtilâda artmaz, √âl-i «avâda ya¡nî mi¡de boş oldukta eksilmez ve ke≠âlik 
ke&îrü’t-teba««ur olan aπdiye tenâvülünden artmaz ve ðalîlü’t-teba««ur aπ-
diye tenâvülü ile eksilmez. Ve bu §udâ¡ın ¡ilâcı muπa&&î olup bu«ârı dağıtıcı 
ne†ûl-i ma¡rûfe ve başı ðab∂-ı yesîri olan edviye-i mu√allile ile taðviye olur 
ve müla††ıf meşmûmâtla olur. Ve bu ðadar tedbîr o §udâ¡a kifâyet eder.

Ve eger o bu«âr-ı mu§addi¡ mi¡dede ise mi¡deyi taðviye eden devâlar 
ona nâfi¡ olur, ma§†akî ve cülencebîn gibi. Ve bunlardan sonra kemmûnî 
mi&lli edviye isti¡mâli nâfi¡dir.

Ve [237a] kaçan o kimse †a¡âm ekl edip me™kûlü teb«îr ve ta§dî¡a ibtidâ 
eylese ona vâcib olur ki o †a¡âmın üzerine karnıyarık lu¡âbı ve küzbere-i 
yâbiseyi sükker ile tenâvül eyleye. Ve bezr-i ðâ†ûnâ mi¡deyi tebrîd eyle-
mekten «avf olunur ise küzbere-i yâbise ile bezr-i kettân tohumu isti¡mâl 
eder. Ve ≠ikri mürûr eylediği vech üzere ¡ilâcdan veca¡ı teskînden sonra baş 
taðviye olunur, ne†ûlât u şemûmât-ı mev§ûfeler ile ve ¡ale’l-«u§û§ merzen-
cûş ile ve ba¡∂ı kerre yalnız merzencûş bu §udâ¡dan tamâmen «alâ§a sebeb 
olur. Ve bu §udâ¡da dahi mâddeyi cânib-i «ilâfa ce≠b isti¡mâl olunur.

Ve kaçan mâdde-i bu«âriyyede ziyâde √arâret olduğu √arârete delâlet 
eden ¡alâmetlerden i√sâs olunur ise ferfiyûn mi&lli tes«în-i şedîdi ve ke&îri 
olan mu√allilâttan sen ziyâde ictinâb eyle ve belki o zamân sen ibtidâ edip 
evvelâ mâdde-i bu«âriyyeyi cânib-i «ilâfa ce≠b eyle ve πarπarâtla tenðıye 
eyle ve ba¡dehu mu¡tedile olan ne†ûlü isti¡mâl eyle.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i Min Rî√in Nefezet İlâ Dâ«ili’r-Re™si Min »âricin: Ve 
o §udâ¡ ki «âricde olan rî√ menâfi≠den42 dimâπa du«ûl edip §udâ¡ i√dâ& 
eylese o rî√-i «âricîde te™emmül olunur. O rî√ rî√-i §ayfî veyâ«ûd rî√-i şitâî 
ümîddir ta¡arrüf olunur ve sonra hangi mecrâdan du«ûl eylediği te™emmül 
ile ta¡arrüf olunur.

42 Bu maðâmda “menâfi≠”den murâd kulak ve burundur.
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Eger dimâπa vâ§ıl olan rî√ √ârre olup kulaktan girdiği ma¡lûm olur ise 
o kulağa müftir babadya yağı ve «îrî43 yağı ve durak otu yağı miðdâr-ı 
ðalîl gül yağıyla kesr-i ðuvvet için mezc olunup damlatılır. Ve ke≠âlik rî√-i 
«âricî burundan dâ«il olur ise o devâ burnuna damlatılır ve bizim ≠ikr eyle-
diğimiz rıfð ile mu√allil olan ne†ûlât ile ten†îl olunur. Ve bu devâlar √ase-
biyle sû™-i mizâc-ı √ârr √âdi& olur ise o ¡ârı∂ olan sû™-i mizâc-ı √ârr rıfð ile 
mu¡âlece olunup berdi eðall devâlar ile ibtidâ olunur. Eger onun nef¡i olmaz 
ise o devâdan berdi ðavî olan devâlar ile mu¡âlece olunur.

Ve ammâ dimâπa giren rî√ şitâî ve bârid olur ise dimâπa sâlik kulak ve 
burun †arîðlerinin hangisinden o rî√-i bârid dâ«il oldu ise o †arîðlere edhân-ı 
√ârre tað†îr olunur ve tað†îr olunan edhâna ðunduz √ayâsı ve misk id«âl 
olunmak lâzımdır. Ve bu iki devânın miðdârı bunlara i√tiyâc √asebiyle olur 
ve ≠ikri mürûr eden ne†ûlât ve ∂ımâdât-ı √ârre ve mu√allileler ile ¡alâ-√a-
sebi’l-√âcet ten†îl ve ta∂mîd olunur ve müneffi« ve müleyyin nesnelerden 
ictinâb olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-◊âdi&i Min Eb«ıretin Rediyyetin E§âbeti’r-Re™se 
Min »âricin: Dimâπa «âricden dâ«il olan eb«ıre-i rediyyenin mu¡âlece-
si dahi «âricden dâ«il olan riyâ√ın mu¡âlecesi gibi olur. Ve ek&er-i √âlde 
«âricden dimâπa vâ§ıl olan eb«ıre √ârre olur ve ðalîlen √ame™î ve müteker-
rice44 olan mevâ∂i¡den eb«ıre-i bâride dahi dimâπa dâ«il olur. Ve bu eb«ı-
re-i √ârre ne†ûlât-ı mu¡tedile ile ta√lîl olunur eger o eb«ıreden eşyâ-ı ke&îre 
dimâπda mu√tebese olup o kimsede seder ve düvâr mi&lli âfetler ta√ayyül 
olunur ise. Ve ke≠âlik revâyi√-i †ayyibe-i mu¡tedile teşmîm olunmakla dahi 
ta√lîl olunur, gül-âb ve gül yağı ve nîlûfer ve benefşe yağları koklatılır; 
eger başta √arâret-i şedîde i√sâs olunur ise kâfûr ve §andal teşmîm olunur. 
Ve o ¡alîl √ammâma id«âl olunup mâ-ı √ârr ile ve «a†mî ile başı πasl ve 
tahmîm olunur.

Ammâ dimâπda mu√tebese olan eb«ıre bâride olur ise o ¡alîle misk ve 
ðunduz «âyesi koklamak nâfi¡ olur ve ona bu teşmîm kifâyet eder.

Eger dimâπda mu√tebese olan eb«ıre du«âniyye olur ise şedîden ter†îb 
olunmağa mu√tâc olur, ≠ikr ve ta¡dâd olunan edhân ile ve mura††ıbâtla 

43 “»îrî” şebboy dedikleridir ki ona “men&ûr” dahi derler.
44 “◊ame™î” †în-i esved ve “mütekerrice” fâsid ma¡nâsınadır.
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ter†îb olunur ve o mi&lli edhânla ¡alîlin burnu πasl olunur bu †arîð ile ki ¡alîl 
o edhânı istinşâð-ı şedîd ile istinşâð edip farð cânibine dühnü ce≠b eder ve 
ba¡dehu fevðte mu√âfa₣a edip dühn-i müstenşaðı nüzûlden men¡ eder. Ve 
dühnün ðuvveti dimâπa vardıktan sonra fevð cânibinde √ıf₣ ve √abs eyle-
diği dühnün sebîlini ta«liye eder, √attâ o dühn kendi kendiye seyelân eder.

¢ânûn’un bu kelâmından fehm olunur ki istinşâð câiz değildir belki 
kendi √âli üzere terk olunur. Ve bu vech ile dühnü istinşâð o eb«ıre-i du«â-
niyye √all olunca ðadar tekrîr ve tecdîd olunur. Ve ke≠âlik ¡alîlin burnu 
gül suyu ve kabak suyu ve «ilâf suyuyla dahi minvâl-i me≠kûr üzere πasl 
olunur. Ve bu sular teb«îr olunup o ¡alîl o bu«âr üzere müddet-i ke&îre ik-
bâb eder. Ve eger o eb«ıre-i du«âniyyeden âfet ve sû™-i mizâc tevellüd eder 
ise ek&er-i √âlde kibrît du«ânından ve zernî« du«ânından ve sâir bu mi&lli 
du«ânların dimâπda i√tibâsından sû™-i mizâc tevellüd eylediği gibi, dühn-i 
ðar¡ ile kâfûr isti¡mâl olunur, zîrâ kâfûr tebrîd eder ve dühn-i ðar¡ ter†îb 
eder ve √ârr ve yâbis olan du«ânın ma∂arratlarını ¡ale’l-iştirâk def¡ ederler 
bi-iznillâhi ta¡âlâ. Ve ke≠âlik kâfûr dühn-i «ass ile ya¡nî marul dühnü ile 
ve benefşe dühnü ile dahi isti¡mâl olunur ve o ¡alîlin olduğu mev∂i¡e [ve 
mebîtine] «ilâf yaprağı ve reyâ√în-i †ayyibe döşenir.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-◊âdi&i Mine’r-Revâyi√i’†-†ayyibeti: Eger §udâ¡ râ-
yi√a-i †ayyibeden √âdi& olsa o †ayyib râyi√a √ârre ise ve ∂ararı yübûseti 
√asebiyle olmayıp yalnız √arâretiyle ı∂râr eylerse ona râyi√a-i bâride ile 
¡ilâc olunur, me&elâ râyi√a-i misk ve za¡ferândan lâ√ıð olan ∂arar kâfûr ve 
§andal koklatmakla mu¡âlece olunur. Ve ke≠âlik kâfûr şemminden √âdi& 
olan ∂arar misk ve za¡ferân koklatmakla ¡ilâc olunur.

Ve ammâ †ayyib râyi√anın ı∂rârında yübûset ve tecfîfin dahi med«ali 
olur ise o §ûrette miskin ∂ararını def¡in ¡ilâcında kâfûr şemm ettirmekle 
iktifâ olunmaya belki mümkin olur ise edhân-ı ra†be müberriden is¡â† ile 
miskin ∂ararı tedârük oluna ve onunla mu¡âlece kâfiye olur. Ve eger yal-
nız edhân-ı ra†be ile is¡â† kifâyet eylemez ise o zamân edhân-ı me≠kûreye 
kâfûr dahi id«âl olunur. Ve bunların ¡aksinde dahi bu ðıyâs üzere olur ya¡nî 
râyi√a-i mu§addi¡a bâride olur ise veyâ«ûd √ârre olup ter†îb ile mu∂ırr olur 
ise. Her ne ðadar bu me≠kûr nâdirü’l-vuðû¡ ise dahi bulunduğu vaðtte on-
lara dahi a∂dâdı ile mu¡âlece olunup onlara misk ve za¡ferân teşmîm olunur 
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ve o edhân-ı yâbise ile is¡ât olunur ve kifâyet eylemez ise o edhâna misk 
«al† olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-◊âdi&i Mine’r-Revâyi√i’l-Müntineti: Râyi√a-i mün-
tineden √âdi& olan §udâ¡ın ¡ilâcı râyi√a-i †ayyibe teşmîmi ile olur, lâkin 
keyfiyyetleri mü∂âdde olmak şar†ıyla ya¡nî müntine olan râyi√anın √arâreti 
olur ise râyi√a-i †ayyibede bürûdet ola, bâðîler dahi bu ðıyâs üzere ola. 
Eger mu§addi¡a olan râyi√a-i müntinede tecfîf ve yübs olur ise i√tiyâl olu-
nup onun muðâbilinde isti¡mâl olunan râyi√a-i †ayyibenin ru†ûbeti olanla-
rı isti¡mâl olunur, me&elâ zekiyyü’r-râyi√a olan nîlûfer ve benefşe isti¡mâl 
olunur. Ve zekiyyü’r-râyi√a olan «ilâfın dühnü için meziyyet vardır √arâret 
keyfiyyeti ile, e≠âsı olan gerek †ayyibe ve gerek müntine olan râyi√alara 
muðâbil ve muðâvim olur, sâir muðâvimlerden menfa¡ati ek&er olur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-◊âdi&i Mine’l-◊umâr: ◊umâr §udâ¡ının ¡ilâcında ev-
vel-i emrde vâcib olur ki mi¡de tenðıye oluna sikencebîn ile turp tohumunu 
saðy edip ðay™ ettirmekle veyâ«ûd turp ¡u§âresi ve sikencebîni âb-ı fâtir 
ile saðy edip ðay™ ettirmekle veyâ«ûd aðrabâdînde me≠kûr olup ve senin 
ma¡lûmun olan muðayyi™ât-ı leyyine ve muðayyi™ât-ı mütevassı†a isti¡mâl 
edip taðyi™e ve tenðıye ettirilir.

Eger o kimseyi ðay™ ettirmek iðti∂â eylemez ise veyâ«ûd ðay™ iðti∂â edip 
lâkin ettirilen ðay™dan tamâm istifrâπ √â§ıl olmayıp belki mi¡dede mâdde-
den baðiyye kalır ise o zamân eyâricle ishâl olunur, lâkin o eyâric [237b] 
saðmûnyâ ile taðviye olunur mi¡dede ziyâde mek& olmasın için.

Ve eger o kimsede √arâretli mara∂ olup müshilât-ı √ârre isti¡mâli mu∂ırr 
olur ise o zamân ¡alîlin †ab¡ı helîlec-i Kâbülî saðy olunmakla ı†lâð olunur 
veyâ«ûd ı†lâðı olan şarâb-ı fevâkih isti¡mâl olunur.

Ve eger ¡alîlin nefsi bunları kerîhe görüp isti¡mâl eylemezse o ¡alîlin 
†ab¡ı mâ-ı rummâneyn saðy olunmakla ı†lâð olunur, lâkin bu şar† ile ki o 
saðy olunan mâ-ı rummâneyn şa√mı ile [olup] saðmûnyâdan miðdâr-ı ðalîl 
ile taðviye olunup saðmûnyânın √arâretinden «avf olunmaya.

±ikr olunan istifrâπlardan √âil ve √âciz olup hîç birini isti¡mâl mümkin 
olmaz ise o zamân ¡alîl mi¡desinde mevcûd olan şarâb ha∂m olunca ðadar 
tenvîm olunmak lâzım olur. Ve şarâbın ha∂m olduğu ¡alîlin bevli şarâb lev-
ninde olmakla ₣âhir olur. O ¡alîlin ayakları mil√ ile ve benefşe dühnü ile 
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ovulur ve e†râflarına babadya ne†ûlü §abb olunur ve sonra o ¡alîl √ammâma 
id«âl olunup şedîdü’t-tebrîd olmayan dühn-i verd ile başı istiπrâð ve istî¡âb 
olunur ve mercimek ve koruk mi&lliler ile taπdiye olunur. Ve ke≠âlik πıdâ-i 
kernebiyyenin ya¡nî lahana ile taπdiyenin o bâbda «â§§ası vardır, baştan 
bu«ârı men¡ eder.

Ve Câlînûs dedi ki o «umârı olan ¡alîli güğercin palazı ile taπdiyenin 
§udâ¡-ı «umârîyi def¡de «â§§ıyyeti vardır. Şey«-i Re™îs ¡illetini beyân edip 
der ki zirâ güğercin palazı dem-i raðîð tevlîd etmekle şarâbdan tevellüd 
eden bu«ârı baştan men¡ eder.

Ve vâcib olur ki o ¡alîle sen fâkihe-i ðâbı∂a veresin ve içecek şarâbı yal-
nız su kılasın ve â«er şarâb kılmayasın. Lâkin o ¡alîlin mi¡desi ∂a¡îfe olup 
istir«â-i mi¡deden «avf olunur ise sovuk su şürbünü istik&ârdan men¡ eder-
sin ve ona ekşi enâr suyunu ve rîbâs suyunu ve «â§§aten rîbâsın rubbunu ve 
ağaç kavunu ekşisini ve «â§§aten o ekşinin rubbunu saðy edersin ve ayva ve 
elma verirsin. Ve o ¡alîle küzbere-i yâbiseyi o veznde sükker ile sefûf edip 
istifâf ettirirsin. Ve bu mi&lli sefûflar §udâ¡-ı «umârîsi olan ¡alîle nâfi¡dir. Ve 
bunlardan sonra o ¡alîli uyutursun ve teskîn edersin ya¡nî √areketten men¡ 
edersin. Bu nev¡ §udâ¡ın ¡ilâc-ı a§lîsi tenvîm ve teskîn olur, mâ-¡adâ ¡ilâc-
lar bunlara mu¡în olur. Pes bu mu¡âlecâttan sonra yine §udâ¡ √areket üzere 
bâðıye olur ise yine bu mu¡âlecâtı o günde ve ertesi günde tekrâr edersin ve 
onun πıdâsını müberrid ve mura††ıb olan aπdiyelerden kılarsın ve yumurta 
sarısı mi&lli ile πıdâsını tel†îf edersin ve ¡alîlin üzerine ke&îren mâ-ı √ârr 
§abb edersin. Ve bunlardan sonra yine sen o ¡alîli uyutmağa iştiπâl eyle, 
ðâdir olduğun miðdâr tenvîm eyle. Eger o ¡alîlde πa&eyân olup bu mu¡âle-
celer ile πa&eyân def¡ olunduktan sonra yine §udâ¡ bâðî olur ise o mu¡âlece 
olunan edviyenin içinden gül yağını i«râc edip bâðîleriyle tekrâr mu¡âlece 
eyle, zîrâ o zamânda gül yağının ma∂arratı olur. Gül yağını isti¡mâl başı 
taðviye ve bu«ârı baştan men¡ etsin diye idi. Bu πara∂lar √â§ıl olduktan 
sonra √âcet mündefi¡ olur. Pes gül yağı edviyeden o √âlde i«râc olundukta 
onun yerine babadya yağı πarkan isti¡mâl olunur ya¡nî o yağ ile baş i√â†a 
üzere †ılâ olunur dimâπdan eb«ıreyi ta√lîl eylesin için. Eger dühn-i bâbû-
necle dahi §udâ¡ zâil olmaz ise sûsen yağı πâyette mücerrebdir. Ve bunlar-
dan sonra «umâr «iffet bulup in√ı†â† üzere olur ise o zamân sen ¡alîli azar 
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azar yürütürsün veyâ«ûd salıncakta sallarsın. Ve onun πıdâsını o zamân se-
mek-i ra∂râ∂î ve «orûs «u§yesi ve buðûl-i bâride ile matbû« piliç eti kılar-
sın. Ve lâyıð odur ki o ¡alîli bu me≠kûrlar ile taπaddî ¡a…abinde yürümekten 
men¡ oluna belki zamân-ı taπaddîden üç sâ¡at sonra yürütüle. Ve’l-√â§ıl o 
ma«mûra evlâ olan nevm ile veyâ«ûd sükûn-ı †avîl ile ha∂ma munta₣ır olup 
mi¡desini tecfîf edecek ðadar tevaððuf eylemektir, ondan sonra eger o kim-
se ma√rûr ise sikencebîn-i sükkerî isti¡mâl eylemektir, eger o ¡alîl mer†ûb 
ise sikencebîn-i ¡aselî isti¡mâl eylemektir. Ve ondan sonra ayaklarına iðbâl 
ve iltifât edip ta¡ab vermeyecek ðadar meşy-i «afîf ile meşy edip veyâ«ûd 
πayr-i müt¡ib olan â«er vech ile ayaklarını ta√rîk eder. Ve o ¡alîl yalnız sirke 
ve mürrü ekl etmekten ictinâb eder. Eger sirke tenâvül eylemeği muðte∂â 
olur ise o zamân a§nâf-ı «allden √â≠ıð dedikleri sirkeden mâ-¡adâsını ı∂†ıbâ¡ 
†arîði ile ekl eder ya¡nî ekmek mi&lli bir nesneyi πayr-i √â≠ıð sirkeye bulaş-
tırıp ekl eder. Ve o ¡alîl ðalîlen yürütülüp ba¡dehu √ammâm ve âb-zen is-
ti¡mâl ettirilir. Ve â«irü’l-emr yine âcib olur ki ne†ûlât-ı mu¡tediletü’t-ta√lîl 
ile yine ten†îl olunur ve «afîf olan lu√ûm ile sonra taπdiye olunur.

~ıfatu Devâi’l-◊umâr: Bezr-i hindebâ ve bezr-i kerefs ve münaððâ en-
berbâris √abbı ve summâð ve ¡ades-i muðaşşer ve gül ve †abâşîr. Bu mec-
mû¡u a«≠ olunup veznleri berâber kılınır ve cem¡ olunup mecmû¡undan üç 
dirhem miðdârı bir ðîrâ† kâfûr ile ve bir vuðıyye mâ-ı rummân veyâ«ûd 
mâ-ı rîbâs veyâ«ûd ağaç kavunu √ummâ∂ı veyâ«ûd ağaç kavunu √ummâ∂ı-
nın rubbuyla şürb olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-◊âdi&i Mine’l-Cimâ¡i: Cimâ¡dan √âdi& olan §udâ¡ın 
sebebi budur ki cimâ¡ √asebiyle yübûset-i dimâπ √â§ıl olur ve yübûsetten 
§udâ¡ √âdi& olur. Ve onun ¡ilâcı §udâ¡-ı yâbis bâbında ≠ikr olunan mu¡âle-
câttır ki o ¡ilâclar mura††ıbât ile mizâc-ı ru†ûbete meyl ettirildikten sonra 
isti¡mâl olunur. Yâhûd cimâ¡ın §udâ¡ i√dâ& eylediği onun içindir ki bedende 
o kimsenin imtilâsı olur ve cimâ¡ın dahi bedeniyye ve nefsiyye √areketle-
rinden mürekkeb olan √areketi o imtilâ üzere olmakla mevâdd-ı imtilâyı 
i&âre ve ta√rîk eder ve eb«ıre-i «abî&eyi neşr edip başa §u¡ûd eden bu«âr 
§udâ¡ i√dâ& eder.

Pes bedeni mümtelî olup cimâ¡ eyledikten sonra §udâ¡ ¡ârı∂ olan kimse-
lere vâcib olur ki ¡ilâcında fa§d ile başlaya ve sonra ishâl eyleye, eger ikisi 
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dahi vâcib olur ise veyâ«ûd birisi vâcib olur ise.45 Ve bundan sonra edhân-ı 
muðavviye ile dimâπ taðviye olunur, dühn-i verd ve dühn-i âs gibi dimâπı 
muðavvî olan dühnler isti¡mâl ve ke≠âlik o ðavî sular isti¡mâl olunur ki 
onda gül ve âs mi&lli muðavvî devâlar †ab« olunmuş ola. Ve o ¡alîle ha∂mı 
serî¡ ve keymûsu ceyyid olan aπdiyeler i†¡âm olunur ve cimâ¡ ondan men¡ 
olunur. Ve eger cimâ¡ı terk etmek mümkin olmaz ise aç karnına cimâ¡ et-
mekten men¡ olunur.…

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini ¡An ∞arbetin ve Sað†atin ve Tedbîri Men 
Ya¡ri∂u Lehu Za¡za¡atu46’d-Dimâπi ve’ş-Şecceti: ∞arbe ve sað†adan 
√âdi& olan §udâ¡ın mu¡âlecesi bâbında sana vâcib olur ki senin mað§ad-ı 
að§ân veca¡ı teskîn etmek cânibine ola. Ve mâddeyi mev∂i¡-i elemden 
teb¡îde ihtimâm oluna yâ istifrâπla ve mâddeyi «ârice i«râc ile veyâ«ûd 
mev∂i¡-i elemin cânib-i «ilâfına mâddeyi ce≠b etmekle. Ve eger ∂arbe 
ve sað†adan cirâ√at √âdi& olduysa o cirâ√at müdmile olan edviye ile 
mu¡âlece olunur idmâl eylesin için, lâkin mev∂i¡-i cirâ√atte sû™-i mizâc 
oldukça idmâl mümkin değildir belki vâcib olur ki o cirâ√atin nâ√i-
yesinin ve bulunduğu ¡u∂vun mizâcları ta¡dîl oluna ve ba¡dehu idmâl 
mu¡âlecesi isti¡mâl oluna.

Ve ma¡lûm ola ki bu âfetin §â√ibinde √ummâ ₣âhir olsa ve ¡aðlı dahi 
mu«teli† olsa ve teverrüme başlasa evvelâ onun a¡mâlinden vâcib olan bu-
dur ki ðîfâl veyâ«ûd ek√al damarları fa§d olunur ve bununla teverrümden 
men¡ olur. Ve eger o marî∂den imtilâ olup a«lâ† ile bedeni dolu olur ise 
√arâretli √uðneler ile isti¡mâl [238a] olunmak vâcib olur √attâ şa√m-ı √an₣al 
ile dahi i√tiðân olunur. Lâkin √ummâsı olur ise ancak √uðne-i mu¡tedile is-
ti¡mâl olunur. Ve eger √uðne isti¡mâlinden mâni¡ olur ise o vaðtte √ummâsı 
olmayanlar ðûðıyâ √abbı mi&lliler ile istifrâπ olunur. Ve eger √ummâ olma-
yıp lâkin o ¡alîlde √ummâdan eðall bir nev¡ √arâret var ise yine o √abb ile 
istifrâπ olunur ve istifrâπ o √arâret-i ðalîle √asebiyle terk olunmaz, veremin 
∂ararından emn √â§ıl olsun için.

45 “Veyâ«ûd birisi vâcib olur ise” dediği onun içindir ki her ne ðadar vâcib olan ishâl 
ise yine fa§d ve ishâl eder, zîrâ fa§dda istifrâπ-ı küllî vardır «u§û§an beden mümtelî 
ola. Bu bâbda kelâm kirâren mürûr eyledi ve bunda remz ile iktifâ eyledi.

46 “Za¡za¡a” bir nesneyi ta√rîk etmektir. Burada “teza¡zu¡” ma¡nâsınadır ya¡nî dimâπ 
ma√allinden √areket etmek ma¡nâsınadır.
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Ve vâcib olur ki o ¡alîle sen na₣ar eyleyesin. Eger ∂arbe ve sað†adan 
cirâ√at √âdi& olduysa evvelâ o cirâ√at olan ¡u∂vun mizâcını ta¡dîl edip ve 
müdmilâtla cirâ√ata mu¡âlece eyleyesin. ±ikri ðarîben mürûr eylediği üzere 
cirâ√at bulunduğu ma√allin mizâcı ta¡dîl olmadıkça mu¡âlece ile o cirâ√at 
idmâl eylemez. Ve eger o √arâret-i ðalîle dahi yok ise muðavvî olan ∂ımâd 
ile mev∂i¡-i cirâ√ate ∂ımâd edersin. Ve vâcib olur ki o ∂ımâdın suyu mâ-ı 
âs ve mâ-ı «ilâf mi&lli sular ola. Ve onun edhânı ke≠âlik âs ve sûsen ve verd 
dühnleri ola. Ve sâir a«lâ†ı ya¡nî eczâları o edviyeler ola ki onlar ðâbı∂ ve 
la†îf ve yesîren mu√allil ola, gül ve iklîlü’l-melik ve ða§abu’≠-≠erîre ve ba-
badya ve tîn-i Ermenî ve şebb-i Yemânî gibi devâlar olup şarâb rey√ânıyla 
∂ımâd oluna. Ve ba¡∂ı kerre bu eczâların içinde yalnız edhân ile ∂ımâda 
ða§d olunur. Ve o edhânı isti¡mâl eden kimse o edhânı müftiren mev∂i¡-i 
cirâ√ate §abb edip döker, zîrâ o edhânın ðalîlen bürûdetinden veca¡ √âdi& 
olur ve veremin √udû&u dahi «avf olunur. Ve o ¡alîle vâcib olur ki √ammâm 
ve şarâb ve πa∂abdan ve ke≠âlik müba««ir ve müsa««in olan aπdiyelerden 
√a≠er ve ictinâb eyleye. Ve eger ∂arbe ve sað†a mev∂i¡i teverrüme ibtidâ 
eder ise o zamân lâzımdır ki ðab∂ı ðavî olup ve tebrîdi olan nar kabuğu ve 
cüllenâr ve mercimek ve gül mi&lli ðavâbı∂ı isti¡mâl eyleye ya¡nî ðavâbı∂ı 
†ab« edip suyuyla başını πasl ede ve kendi cirmini ∂ımâd eyleye. Ve bun-
dan sonra o edviyeleri isti¡mâl eyleye ki onda ðab∂ ve tebrîdden mâ-¡adâ 
tel†îf dahi ola, mâ-ı serv ve †arfâ ve ayva ve günlük gibi.

Ve eger ∂arbe başta za¡za¡a i√dâ& eylediyse vâcib olur ki sür¡at olunup 
su ile veyâ«ûd bal suyuyla karabaş içireler, zîrâ onunla za¡za¡anın ma∂arra-
tından [¡alîl] emîn olunur bi-meşiyyetillâhi ta¡âlâ.

Ve ma¡lûm ola ki eger ağrı ve elem dimâπın √icâbına vâ§ıl olur ise onda 
«a†ar-ı ¡a₣îm olur. Ve eger ∂arbe ile dimâπdan kan çıkar ise vâcib olur ki 
mümkin olur ise o ¡alîle tavuk beynisi saðy olunup onun üzerine ekşi, nar 
suyu saðy oluna. Ve kaçan bu ¡ilâcla veremi ta√lîl eylesen ya¡nî dimâπdan 
kanın «urûcu kesilse o zamân tavuk beynini te™«îr edersin, üçüncü günden 
sonra ve fa§ddan sonra saðy edersin.

Bu ma…âmda nüs«a mu«teliftir. Ba¡∂ısında “Ve i≠â √allelte’l-vere-
me e««arte min sa…yi’l-edmiπati ilâ ba¡di’&-&âli&i ve ba¡di’l-fa§di ey∂an” 
vâ…i¡ olmuştur. Ve a§l nüs«ada “e««arte” bedeline “ek&erte” vâ…i¡ olmuş-
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tur. Bâ…î terkîb nüs«a-i ûlâ gibidir, lâkin siyâ…-ı kelâmın mu…te∂âsı üze-
re “e««arte” nüs«ası evlâ olmak görünür. Ve Semer…andî’nin Esbâb ve 
¡Alâmât’ta “Ve yu¡†â min edmiπati’d-decâci ba¡de’l-yevmi’&-&âli&i” dediği 
dahi onu te™yîd eder, Allâhu a¡lem.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini ¡An ∞a¡fi’r-Re™si: ∞a¡f-ı re™sten √âdi& olan 
§udâ¡ın ¡ilâcı başta olan sû™-i mizâc tebdîl ve ta¡dîl olunmakla olur. Ve 
re™sin mizâcı başı muðavvî olan o aπdiye-i mu¡a††ara tenâvülü ile olur ki 
onda tel†îf ve ðab∂ ola. Ve §udâ¡ı mu√arrik olan esbâbı terk ile dahi mu¡âle-
ce olunur ya¡nî külliyyâtta mürûr eylediği ðavâ¡id üzere ∂a¡f §udâ¡ın sebeb-i 
münfa¡ilidir.

Ve ba¡∂ı kerre o sebeb-i münfa¡ile muðârin olan sebeb-i fâ¡ili gerek 
√ârre ve gerek bâride a«lâ†-ı rediyyenin mi¡dede ictimâ¡ı olur ve bu §ûrette 
vâcib olur ki o mevâdd-ı müctemi¡ayı müstefriπ olan edviye ile istifrâπ 
eyleyeler, zîrâ mevâdd-ı me≠kûre istifrâπ olunmadıkça mücerred taðviye-i 
re™s müfîde olmaz.

Ve vâcib olur ki istifrâπ-ı mevâddan sonra o ¡alîli taπdiye edip πıdâiy-
yeti her vech ile ma√mûd olan ve ondan ðuvve-i mu√allile tevellüd edip ve 
ha∂mı ðabûl eden πıdâlar verile. Pes bu iki «a§leti câmi¡ πıdâ bulunmaz ise 
ya¡nî hem inhi∂âmı sühûlet ile ðâbil ve hem kendiden ðuvve-i mu√allile 
mütevellid olup bu iki «a§let kendide mevcûd πıdâ bulunmaz ise o zamân o 
iki «a§letten ¡alîlin hangisine i√tiyâcı ziyâde ise o eşedd-i i√tiyâcla mu√tâc 
olduğu πıdâ ile ¡alîli taπdiye evlâ olur. Ve ¡alîli taπdiye vaðtinin evlâsı is-
ti√mâm ¡a…abinde olan vaðt olur. Ve onlara dahi vâcibdir ki aπşiyeleri-
ni tecfîf eden aπdiyeler ile †a¡âmlarını √imâye edip ekl eyledikleri e†¡ime 
e&nâsında kuru hurmâ ve zeytûn ve peynir id«âl eyleyeler, zîrâ bu aπdiye-
ler fem-i mi¡deyi taðviye eder. Ve İbokrât ◊akîm bu ¡alîle mu†laðan şarâb 
şürbüne ru«§at verir, ammâ Câlînûs der ki o ¡alîl şarâbdan su ile memzûcu 
veyâ«ûd rey√ânı raðîð olan şarâbı veyâ«ûd o iki §ınıfı karıştırıp şürb eyle-
sin diye min beyni’l-eşribeti o üç §ınıfı i«tiyâr eder.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini Min ¢uvveti ◊issi’r-Re™si: ◊iss-i dimâπın ðuv-
veti √asebiyle olan baş ağrısının ¡ilâcı budur ki dimâπın √issi teblîd olunur 
ya¡nî √issin ≠ekâsı izâle olunur dimâπın πıdâsı taπlî@ olunmakla. Ve ¡alîle 
min beyni’l-aπdiye √ın†a ve şa¡îr ve la√m-ı baðardan mütte«a≠e olan herâ-
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yis i†¡âm olunmakla eger ¡alîlin ha∂mı ðavî olur ise. Ve eger ∂a¡îfü’l-ha∂m 
ise marul ve ferfa« ve la√m-ı semekten mütte«aze olan πıdâ ile taπdiye 
olunur. Ve ba¡∂ı mu«addirâttan şarâb-ı «aş«âş mi&lli saðy olunur ve ba¡∂ı 
kerre dahi şarâb-ı «aş«âşla başına †ılâ olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini ¡Ara∂an li’l-◊ummayâti ve’l-Emrâ∂i’l-◊âd-
deti: ◊iddetli olan mara∂ın ve √ummânın ¡ara∂ından olan §udâ¡ın kimisi 
mara∂ın iştidâdı vaðtinde ve √ummânın nevbeti vaðtinde [¡ârı∂] olup mara∂ 
«iffet buldukta zâil olur. Ve §udâ¡ın kimisi dahi zâil olmayıp mara∂ın «iffe-
tinden ve √ummânın ðal¡ından sonra dahi bâðî kalır. Ve √ummayâtta ¡ârı∂ 
olan baş ağrısı marî∂de ðalað ve ı∂†ırâb i√dâ& eder, √attâ o §udâ¡ her ne 
ðadar √ummânın ¡ara∂ı ise ðalaðı ve ı∂†ırâbı √asebiyle √ummâyı ziyâde 
eder. Ve o §udâ¡a bevlin def¡aten ebya∂ olması ve bevlin √ımâr bevli gibi 
olması delâlet eder, lâkin o marî∂in bevli √ımâr bevli gibi olması ba¡∂ı ker-
re o §udâ¡ √âlâ mevcûd olduğuna delâlet eder ve ba¡∂ı kerre §udâ¡ muðad-
demâ mevcûd olup √âlâ √all olduğuna delâlet eder. Pes bu iki emrden birini 
ta¡yînde sâir edilleye i√tiyâc olur.

Bu §udâ¡ın ¡ilâcında §avâb olan budur ki zeyt-i ünfâðtan dühn-i verd 
itti«â≠ olunup o dühn ile veyâ«ûd mu¡tâd üzere bulunan dühn-i verd ile 
¡alîlin başı †ılâ olunup istiπrâð olunur. Ve ke≠âlik dühn-i verd ile sirkeden 
o marî∂e la«la«a itti«â≠ olunur. Ve o devâlar eyyâm-ı şitâda ve √ummânın 
leyyini ve «iffeti vaðtinde müftir kılınır ve eyyâm-ı §ayfta ve √ummânın 
şiddetinde müberriden isti¡mâl olunur. Ve o §udâ¡ için arpa ve «aş«âş ve be-
nefşe ve gül †ab« olunup matbû«uyla ten†îl olunmak nâfi¡ olur eger √ummâ 
bu«ârının o §udâ¡a sebeb olduğu √iddeti √asebiyle olur ise. Ve eger √iddeti 
√asebiyle olmayıp belki ke&ret √asebiyle olur ise ≠ikr olunan mu¡âlecâttan 
hîç biri ile ¡ilâc olunmaz belki istifrâπ olunup rıfð ile ta√lîli olan devâlar 
isti¡mâl olunur, me&elâ o zeyt yağı isti¡mâl olunur ki onda nemmâm ve 
a§a’r-râ¡î veyâ«ûd merzencûş ve ¡a§a’r-râ¡î †ab« olmuş ola, eger sen eb«ıre-
nin ta√lîlini re™y ve ta§vîb eder isen. Ve √attâ ba¡∂ı ðudemâ re™y eylediler ki 
o ke&ret-i eb«ıreden √ummâda başı ağrıyan kimseye bâbûnecle †ılâ olunur 
diye. Ve eger şiddet-i veca¡ √asebiyle [238b] mu«addirât ve münevvimât 
isti¡mâline mu√tâc olur isen o edviyeleri dahi isti¡mâl edersin, lâkin √a≠er 
üzere isti¡mâl edersin. Ve ba¡∂ı kerre mevâddın başa irtifâ¡ ve §u¡ûdunu 
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sevîð ve bezr-i ðâ†ûnâ isti¡mâli ibtidâ-i mara∂da men¡ eder. Ve bu sevîð 
ve bezr-i ðâ†ûnâyı marî∂e saðy dahi edersen câiz olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
mevâddın irtifâ¡ı küzbere ve dühn-i verd ile dahi men¡ olunur. Ve bu ¡illette 
ba¡∂ı kerre i√ticâm dahi olunur.

Ve eger bu mara∂da marî∂in e†râfını şeddi isti¡mâl edersen bağlarını √all 
edip çözdüğünde e†râfını ıssı su içine va∂¡ edersin. Ve cemî¡an bu devâlar 
ile o §udâ¡ zâil olmaz ise ma§dû¡un başını tırâş edip babadya ve «a†mî ve be-
nefşe ve √asek ile mu«teli†en ta∂mîd edersin. Ve ba¡∂ı kerre dahi √acâmete 
ve irsâl-i ¡alaða mu√tâc olursun. Ve ba¡∂ı kerre dahi √ummâ ve emrâ∂-ı 
√âdde zâil olduktan sonra §udâ¡ı bâðî kalır, onun ¡ilâcı o ¡alîlin πıdâsını 
tebrîd ve ter†îb ile ve başı gül yağı ve babadya yağıyla taðviye etmekle ve 
her günde iki kerre akşam ve §abâ√ ¡alîlin ellerine ve ayaklarına ıssı su dök-
mekle ve benefşe yağıyla e†râfını mer« etmekle olur ve mara∂ mertebe-i 
in√ı†â†a vardığı ¡alâmâtından ₣âhir oldukta müla††ıfât ile dahi i¡ânet olunur.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Bu√râniyyi: Bu√rânda olan §udâ¡ın mu¡âlecesinin 
beyânı budur ki ¡alîle na₣ar olunur, eger onda πa&eyân ve ta…allüb-i nefes 
ve ¡alîlin şefehlerinde i«tilâc ve baş dönmesi olur ise ve’l-√â§ıl mâddenin 
fevð cânibine teveccühü ¡alâmetleri olur ise ðay™a i¡ânet olunup ona mü-
sa««in sikencebîn ve muðayyi™ât-ı bâride saðy olunur.

Ve eger ¡alîlde ðarâðır olup ve iki yanında nef« olup bi’l-cümle mevâddın 
cânib-i esfele meylinin ¡alâmetleri var ise onun †abî¡atını telyîne mu¡în olan 
devâlar verilip şarâb-ı iccâ§ gibi ve cüllâb içinde neðû¡ kılınan iccâ§ gibi mü≠-
lıðât-ı «afîfeler verilir, velâkin iccâ§ büyüsün iğne ile πarz olunup mevâ∂i¡-i 
müte¡addide &aðb olunup ba¡dehu cüllâb içinde nað¡ olunur veyâ«ûd o ¡alîle 
telyîn için benefşe şarâbı ve temr-i Hindî şarâbı ve şîr-«ışt ve bu mecrâya cârî 
olan müleyyinâttan beş dirhem miðdârı verilip ziyâde verilmez.

Ve eger §udâ¡-ı bu√rânîsi olan ¡alîlin böbrekleri nâ√iyelerinde ve ¡a∂lâ¡-ı 
«ılf altında arkaya mâil &iðal i√sâs olunur ise ve bi’l-cümle mevâddın bevl 
yoluna meyli i√sâs olunur ise o ¡alîle müdrir olan sikencebîn içine bezr-i 
bi††î« ve bezr-i «ıyâr münâ§afeten ilðâ olunup verilir ve ayva dahi yedirilir, 
[zîrâ] bu devâ hem idrâr eder ve hem baştan bu«ârı men¡ eder.

Ve eger bu√rânı §udâ¡î olan ¡alîlin gözüne şu¡â¡ mi&lli nesneler görünüp ve 
gözü önünde √umret ve §ufret mi&lli «ayâlât olup ve müddet-i †avîleden beri 
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burnu kanamamış olur ise o ¡alîl sirke ile ve sirke bu«ârı ile aksırtılır ve bur-
nuna mu«aşşinât nef« olunup burnu müte«al«il kılınır veyâ«ûd ™müfâce™eten 
şemsin şu¡âı onun gözü mu√â≠îsine ve muðâbiline kılınır eger mümkin olur 
ise. Ve bunlardan sonra nab∂a na₣ar olunur. Eger nab∂ı mevci olup ve cildi 
dahi mülâyim olur ise ter döktürücü mu¡arrıðât isti¡mâl olunur gerek o is-
ti¡mâl delk ile olsun gerek şürb ile ve gerek başa ten†îl ile olsun. Ve vâcib olur 
ki o mu¡arrıð ile mu¡tedilen ten†îl oluna, ziyâde √ârr veyâ«ûd bârid olmaya.

Ve eger §udâ¡-ı bu√rânîsi olan ¡alîlin kulağı ardında veyâ«ûd koltuk-
larında veyâ«ûd ürbiyyelerinde ya¡nî uyluğunun kısık ma√allerinde le≠¡e 
müşâbih veca¡-ı i¡yâî olur ise mev∂i¡-i veca¡ üzerine ce≠≠âb olan na¡na¡ ve 
kerefs ile semn-i ¡atîð mi&lli nesneler ∂ımâd olunur ve ba¡∂ı kerre bilâ-şar† 
o ma√allere me√âcim dahi va∂¡ olunur, onun için bu vech ile başta olan 
mevâdd o mevâ∂i¡e nüzûl edip onda teverrüm eder.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’llezî Yed¡â En Yekûne bi-Sebebi’d-Dûdi: ±ikri mürûr 
eylediği üzere ba¡∂ı kerre dimâπda dûd tevellüd edip ondan §udâ¡ √âdi& 
olur diye ehl-i Hind da¡vâ ederler idi. Ve bir ðavm onların müdde¡âlarını 
inkâr edip dimâπda kurt tevellüd eylemez derler idi. Pes ehl-i Hind’in da¡vâ 
eyledikleri §udâ¡ vâði¡ ise o mi&lli §udâ¡ın mu¡âlecesinde vâcib olur ki ev-
velâ bi’l-cümle beden ve «â§§aten dimâπ tenðıye oluna ve sonra eyâric-i 
feyðarâdan miðdâr-ı ðalîl ile isti¡â† olunup her üsbû¡da o se¡û† birkaç kerre 
tekrâr oluna ve netn-i enf mara∂ı bâbında bizim ≠ikr eylediğimiz edviyenin 
küllîsi isti¡mâl oluna ve ba†nda tevellüd eden kurtları ðâtil olan devâların 
dahi küllîsi isti¡mâl oluna, şeftali yaprağının ¡u§âresi ve tût ağacının kökü 
¡u§âresi ve §abır mi&lli edviyeler gibi bi’l-cümle isti¡mâl oluna. Ve bunların 
¡a…abinde ve ardınca dimâπı tenðıye eden se¡û†ât senin bildiğin üzere cüm-
lesi isti¡mâl oluna.

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Kâini bi-¡A…abi’n-Nevmi ve’n-Nu¡âsi: Nevm ve 
nu¡âs ardınca √âdi& olan §udâ¡ın ¡ilâcı budur ki ðarîben beyân olundu-
ğu üzere cemî¡an beden ve re™s tenðıye oluna. Ve bu §udâ¡dan nef¡i olur 
§udπlarını ve cebhesini remâd ve «all ile ∂ımâd eylemek. Ve remâdın ya¡nî 
külün ef∂ali incir ağacının külü olur.

Fî Tedbîri A§nâfi’§-~udâ¡i’l-Kâini bi’l-Müşâreketi: Bu tedbîri beyâna 
kelâm-ı câmi¡ ile ibtidâ edip biz deriz ki dimâπa müşâreketi olan a¡∂âlardan 
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birine müşâreket ile baş ağrısı √âdi& olur ise o ¡u∂v-ı müşârikin mu¡âlecesi-
ne i¡tinâ olunup o ¡u∂vu istifrâπa «â§§ olan edviye ile o ¡u∂v istifrâπ oluna 
ve o ¡u∂vun mizâcı tebdîl ve ta¡dîl oluna. Ve bu tedbîr ile ma¡an onun başı 
muðavviyât ile taðviye oluna başa çıkan esbâb-ı §udâ¡ı ðabûl eylemesin 
için. Ve o taðviye §udâ¡ın zamân-ı ibtidâsında muðavviyât-ı bâride ile ola, 
gül yağı ve sirke gibi. Ve zamân-ı ibtidâdan sonra olan ezminede eger mâd-
de √ârre ve keyfiyyet √âdde olur ise yine dâimâ muðavviyât-ı bâride ile 
baş taðviye olunur. Ve eder mâdde bâride ise zamân-ı ibtidâda ≠ikr olunan 
muðavviyât-ı bârideyi isti¡mâlden sonra zamân-ı ibtidânın mâ-¡adâsı olan 
ezminede muðavviyât-ı bârideden muðavviyât-ı √ârreye intiðâl olunup ba-
badya yağı ve âs yağı ile taðviye olunur veyâ«ûd o dühn ile baş taðviye olu-
nur ki onda servin §amπı √all olunmuş ola veyâ«ûd o dühn servin yaprağı 
ve ¡u§âresi ile ve e&l ile itti«â≠ olunmuş ola.

Pes ¡u∂v-ı müşâriki bu vech ile istifrâπdan sonra gerektir ki sen te™em-
mül ve fikr eyleyesin ki müşâreket √asebiyle ¡ârı∂ olan §udâ¡ √âlâ ¡ara∂ 
olmak üzere bâðî midir yoksa dimâπda o ¡ara∂ temekkün ve teşebbüs edip 
mara∂-ı a§lîye isti√âle eylemiş midir, onu ta¡arrüf edip bilesin ve ke≠âlik 
mâddeyi ve keyfiyyeti dahi ta¡arrüf edip bilesin ki mâdde √ârre ve keyfiy-
yet √ârre midir yoksa ¡aks üzere midir bilesin ve ba¡de’t-ta¡arrüf her birinin 
mu¡âlecesini bildiğin vech üzere kılasın.

Ammâ o §udâ¡ ki sâðta olan âfet √asebiyle dimâπa ¡ârı∂ ola, onun §â√ibi 
i√sâs eder ki sâðından bir nesne başına çıkar. Ve o §udâ¡da vâcib olur ki 
eger o marî∂de imtilâ var ise §âfin dedikleri damar fa§d oluna ve sâðlar 
i√ticâm oluna ve bedeni i§†uma√îðûn47 ile tenðıye oluna. Ve eger o marî∂de 
imtilâ ₣âhir değilse iki sâðları ürbiyyelerine varınca ðadar şedd ve rab† olu-
na ve ayakları mil√ ile «îrî dühnü ile delk oluna. Ve eger ayaklarda o âfetin 
ibtidâ eylediği ma√all bilinir ise o ma√all keyy oluna ve ma√all-i keyye 
müferri√ devâlar va∂¡ olunup tefrî√ ve taðyî√ oluna.

Ve ammâ cemî¡-i bedenden ve a¡∂âlarının birinden eb«ıre te§â¡ud et-
mekle bi’l-müşâreket √âdi& olan §udâ¡ın ¡ilâcı budur ki o eb«ıreyi tevlîd 
eden √ummâ mi&lli mara∂ın devrinden evvel ve nevbetinden muðaddem 

47 Kitâb-ı «âmiste √ubûb yazıldığı mev∂i¡de “i§†uma√îðûn li’l-Kindî” ¡unvânı ile 
yazılıp ve menâfi¡i ve a«lâ†ı ≠ikr olunur.
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o ¡alîle fâkihe i†¡âm olunur. Ve fâkihe bulunmaz ise ona mâ-ı bârid saðy 
olunur her ne ðadar [239a] ¡ale’r-rîð olur ise dahi ≠ikr olunan i†¡âm ve saðy 
terk olunmaz. Ve fevâkih arasından marî∂e ziyâde muvâfıð olan sefercel 
olur ve küzbere ile dahi bu bâbda intifâ¡ olunur ve küzbere bu«ârı §u¡ûddan 
men¡ eder.

Ve kebid müşâreketiyle olan §udâ¡ın ¡ilâcı dahi bu minvâl üzere olur, 
lâkin §udâ¡-ı kebidîye ma«§û§ olur idrâr ile ve kebidin üzerine ∂ımâd ile 
olan mu¡âleceler. Lâkin ∂ımâd ile mu¡âlece o zamân olur ki kebidden başa 
mâdde §u¡ûd etmekle §udâ¡ ¡ârı∂ ola.

Ve min beyni a§nâfi’s-§udâ¡ mi¡denin ve ¡ale’l-«u§û§ fem-i mi¡denin 
∂a¡fı √asebiyle √âdi& olan §udâ¡ın §ınıfı onun için √âdi& olur ki mi¡de fâsid 
oldukta â«er ma√allden vârid olan mevâddı ðabûl eder ve onda olan key-
mûsât dahi fâsid olup §udâ¡a sebeb olur. Ve bu vech ile √âdi& olan §udâ¡ 
«avâda ya¡nî açlıkta √areket eder. Ve onun ¡ilâcı budur ki πıdâsından bir-
kaç loðma koruk suyuna veyâ«ûd rîbâs suyuna daldırıp yutturulur veyâ«ûd 
loðmaları râyi√ası †ayyibe olup ðâbı∂ olan fâkihe rubûbuna πams olunur ve 
«ubzdan veyâ«ûd buğday unundan bulamaç †ab« olunup √abb-ı rummân-
la √umû∂at üzere kılınır ve defe¡âtle mu√amma∂ olan bulamacın isti¡mâli 
istik&âr olunsa fem-i mi¡deyi taðviye eder. Ve bu e&nâda πa&eyân olur ise 
ðay™ ettirilip ve bu ðay™ ile §afrâ i«râc olunur, ¡alîl o zamân istirâ√at eder. 
Ve ba¡dehu bu âfet var iken bürûdet dahi olsa bu eşyâlar râyi√ası †ayyibe 
ve mizâcı √ârre olan efâvîh ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd efâvîhten cüllâb 
itti«â≠ olunup ≠ikr olunan e†¡imenin loðmaları o cüllâba πams ve id«âl olu-
nup yedirilir. Ve eger √umû∂at mi¡desini le≠¡ edip ona muvâfıð olmaz ise 
onun mi¡desine muvâfıð olan loðması cüllâb-ı sâ≠ece veyâ«ûd efâvîh ile 
mübezzer olan cüllâba πams olunup i†¡âm olunur eger efâvîhe i√tiyâc olur 
ise. Ve bu mi&lli §udâ¡a mübtelâ olana vâcib olur ki mübâderet edip §udâ¡ 
a«≠ eylemezden muðaddem birkaç loðma ilti…âm edip bulamaç ve √asv ile 
te√assî eyleye.

Ve kaçan o yediğin †a¡âmın fem-i mi¡deden in√idârını ve ha∂mını i√sâs 
eylese o zamân «ubz gibi ðab∂ı olan πıdâlardan birkaç loðma rubb-ı fevâkih 
ile tenâvül eder veyâ«ûd fâkihenin kendini tenâvül eder veyâ«ûd «ubz ile 
ðasb ya¡nî kuru hurmâ tenâvül eder veyâ«ûd zeytûn ile «ubz isti¡mâl eder.



Tahbîzü’l-Mathûn 123

Ammâ §udâ¡ın mi¡dede olan a«lâ† sebebiyle ¡ârı∂ olan §ınıfının mu¡â-
lecesi budur ki evvelâ mübâderet edip mi¡de tenðıye oluna ba¡dehu 
[tenðıyeden sonra ve] tenðıye e&nâsında la†îf ve ma√mûd, ha∂mı «afîf, key-
mûsu ceyyid olan πıdâlar ile taπdiye oluna ve ba¡dehu mi¡denin keyfiyyeti 
lâyıðına meyl ettirile ve keyfiyyetini ta¡dîl eden edviyede ha∂m ve ta√lîl ve 
ı†lâð dahi ola.

Ammâ ≠ikr olunan ev§âf-ı erba¡ayı câmi¡ πıdâ bulunmasa [bil ki] mev-
cûd olan πıdânın birisi la†îf ve «afîfü’l-ha∂m olup ve bir πayrısı πıdâ-i ma√-
bûb ve ceyyidü’l-keymûs olsa o πıdâ ma√mûd olup dem-i ceyyidi tevlîd 
eden πıdâ-i la†îf olur, «afîfü’l-ha∂m olan πıdâ üzere tercîh ve i«tiyâr olunur. 
Ve o πıdâ ile ¡alîli taπdiye evðâtının ef∂ali √ammâma du«ûlden sonra olan 
vaðtidir. Ve o ¡alîle vâcib olur ki bu«ârlarını taðlîl ve ta«fîf eyleye.

Ve eger mi¡dede olan a«lâ† mirâriyye ise ona sen ¢ânûn’da ≠ikri mürûr 
eden bizim ta¡lîm eylediğimiz mu¡âlece ile ¡ilâc eyle ve dimâπı dühn-i verd 
ve dühn-i âs ile taðviye eyle. Ve eger mi¡dede olan a«lâ† bâride-i balπa-
miyye olup ondan riyâ√-ı şedîde √âdi& olur ise ona aðvâ olan muπayyi™ât 
eyle ve müla††ıfâtla ¡ilâc eyle. Eger onun ile zâil olmaz ise eyâric-i kibârı 
eftîmûn †abî«i ile isti¡mâl eyle.

Ve bu ¡illette menfa¡ati olur §udπda iki şiryânı ða†¡ eylemek veyâ«ûd iki 
§udπ üzere keyy-i «afîf ile keyy eylemek o vech ile ki o keyy başı i√râð 
eylemeye velâkin şiryânları ta∂yîð eyleye. Ve çok kerre olur ki şiryân 
mev∂i¡inden sell olunup ba¡dehu ða†¡ olunur veyâ«ûd keyy olunur. Ve sel-
lin †arîði külliyyâtta mufa§§alan beyân olundu. Ve keyyin a§la√ı ve evlâsı 
şiryânı açıp ve şiryânın kendisini bi’≠-≠ât keyy eylemektir ve keyyin e&eri 
cild üzere vâði¡ olmaya. Ve gerektir ki şiryân keşf olmazdan muðaddem 
âlet-i keyy ya¡nî miselle48 mu√mât ola ve kızdırılıp √â∂ır ve âmâde ola. 
Ba¡dehu şiryân keşf olunup sâ¡atince keyy oluna. Ve bu keyy o zamân √âcet 
olur ki mâddeyi başa §u¡ûddan men¡ ve def¡ eder nesne olmaya.

Ve ammâ edviye ile def¡ mümkin olur ise keyy eylemeğe cesâret olunmaz 
ve «u§û§an eyyâm-ı §ayfta edviye ile mu¡âlece olunur. Ve vâcib olur ki o ¡alîl 
ma∂πa √âcet olan aπdiye ile taπdiye olunmaya belki onun πıdâsı bulamaç 
gibi nesneler olup bilâ-ma∂π ekl eyleye, on gün miðdârı bulamaç ile taπdiye 

48 “Miselle” çuvâl-dûzdur.
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eyleye. Ve eger o mu¡âlece eyyâm-ı §ayfta olur ise o «astanın πıdâsı sovuk 
vaðtte ya¡nî akşam ve §abâ√ vaðtinde verilir. Ve o «astaya vâcib olur ki çok 
söylemeye, ke&ret-i kelâmın ona ma∂arratı vardır. Ve yine vâcib olur ki onun 
şiryânları üzere ðavâbı∂ olan edviyeler va∂¡ ve il§âð oluna ve o ðavâbı∂-
da anzerût ve za¡ferân ola. Ve şiryân üzere va∂¡ olunacak ðavâbı∂ı inşâallâ-
hu’l-müte¡âl aðrabâdînde beyân eyleriz. Ve ba¡∂ı kerre şerâyîn üzere kurşun 
veyâ«ûd ağır ve sengîn çemşir mi&lli ağaç va∂¡ olunup bir bez ile bağlanır, 
√areket-i nab∂iyye ile şiryân damarı √areket edip ta§dî¡ eylemesin için.

Ve bu §udâ¡ı def¡ için olan keyyler altıdır, üç keyy ümm-i re™s üzere olur 
ya¡nî a§l-ı re™s üzere ve hâmeye olur ve ikisi §udπlara olur ve biri mu™a««ar-ı 
re™ste nuðre üzere olur. Ve vâcib olur ki o ma§dû¡ «amrdan her √âl üzere 
√a≠er eyleye.

Ve eger §udâ¡ın sebebi mi¡deden başa eb«ırenin §u¡ûdu olur ise onun 
mu¡âlecâtı şürb-i mâdan √âdi& olan §udâ¡ın mu¡âlecâtında bizim sana beyân 
eylediğimiz cemî¡an mu¡âleceler olur, zîrâ mi¡deden bu«ârın §u¡ûdu ∂a¡f 
√asebiyle olur ve ∂a¡f mi¡denin ecved[-i ¡ilâcı] ðalîlen şarâb-ı rey√ânî saðy 
olunmakla olur, lâkin o şarâb-ı rey√âniyye şürbüne i¡tiyâd eylediği su karış-
tırılıp mi¡deyi o şarâb le≠¡ eylemesin için memzûcen saðy olunur.

Ammâ a§nâf-ı §udâ¡da külye ve merâðð ve ra√im ve bunun em&âli 
a¡∂âlar müşâreketi ile ¡ârı∂ olan §udâ¡lar onların tedbîrinde bizim kitâb-ı 
&âli& evâilinde yazdığımız mu¡âlecât sana kifâyet eder. Ve √ummayâtta 
√âdi& olan §udâ¡ın mu¡âlecâtını √ummayât bâbında inşâallâhu ta¡âlâ beyân 
eyleriz.

Fî ¡İlâci ¿ikali’r-Re™si: Başına ağırlık ve &iðal ¡ârı∂ olan kimseye istifrâπ 
eylemek ve şebyâr isti¡mâl eylemek nâfi¡ olur. Ve eger o &iðal demevî olur 
ise onun ¡ilâcı fa§d ile olur ya¡nî bedenden demi istifrâπ eden damardan 
fa§d olunur ve sonra ¡ırð-ı cebheden dahi fa§d olunur «u§û§an &iðal «alf 
cânibine mâil ise ¡ırð-ı cebheyi fa§dın nef¡i ziyâde olur. Ve ke≠âlik a¡∂â-i 
re™sten olup «uşeşâ dedikleri kulak ardında yumru ve kemik üzerinde olan 
damarlar dahi fa§d olunur ve kulak ardında olan şiryânlar dahi fa§d olunur 
«u§û§an &iðal baştan ðuddâm cânibinde olur ise o fa§dın menfa¡ati ziyâde 
olur. Risâle-i Ebi’l-Fa∂l’da der ki ــ ــ  ــאن  א ــ ا ذ ــ ا ان  ــ ــאن ا ”ا
אء“ אء و א  אوان و א ا אل  אص ا  ذن و  İntehâ ا



Tahbîzü’l-Mathûn 125

Fî ¡İlâci’§-~udâ¡i’l-Ma¡rûfi bi’l-Bey∂ati ve’l-»ûzeti: Başı istî¡âb edip 
i¡tiyâd üzere ¡ârı∂ olan §udâ¡a bey∂a ve «û≠e derler. Bu iki laf₣lardan her 
biri dahi miπfer ma¡nâsına ya¡nî √arbde vi…âye için giydikleri demirden 
olan tâsa derler ki başa giyerler. [239b] O §udâ¡ miπfer gibi başı i√â†a 
eylediğinden ona dahi bey∂a derler ve «û≠e dahi derler.

Ve bu ağrı başı müştemil ve &âbit olur müzmin mara∂dır, küllü sâ¡atin 
ednâ sebeb ile §u¡ûbeti √areket eder, ednâ √areketten ve şürb-i «amrdan ve 
müba««ir olan mütenâvelâttan ve §avt-ı şedîdden heyecân ve √areket eder. 
Ve ba¡∂ı kerre §avt-ı mütevassı†tan dahi hâyice olur, √attâ o §udâ¡ın §â√ibi 
§avttan ve ∂iyâdan ve nâs ile mu«âla†adan buπ∂ üzere olup va√dete ve 
₣ulmete ve râ√at ve istilðâya mu√ibb olur.

Ve o §udâ¡ın a§√âbına mû≠î olan nesneler mu«telif olur, kimine ≠ikr olu-
nan nesneler î≠â eder ve kimine dahi eşyâ-ı â«er î≠â eder. Ve o «asta ₣ann 
eder ki küllü sâ¡atin başına bir dârib mi†raða ile ∂arb eder veyâ«ûd bir câzib 
küllü sâ¡atin başını ce≠b edip çeker veyâ«ûd başını iki şaðð edip parçalar ve 
e≠âsı gözlerinin u§ûlüne ya¡nî ða¡rına vâ§ıl olur.

Câlînûs dedi ki bu ¡illetin câlibi ve sebebi dimâπın ∂a¡fı olur ve √issin 
şiddeti olur ve redî olan «ıl†ı tevlîd eden sebebler olur veyâ«ûd √ârr ve bârid 
olan veremlerin biri olur ve çok kerre sevdâvî ve §ulb olan veremler olur ve 
ek&er-i √âlde o §udâ¡a sebeb olan verem dimâπ √icâblarının üzerinde ve va-
sa†ında olur, lâkin kimisi dâ«il-i ðı√fta olur ve kimisi ðı√fın «âricinde olur.

Ve bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki verem dâ«il-i ðı√fta olan 
√icâbda olsa ağrı ¡ayn cânibinde mümtedd olur ve eger verem «âric-i 
ðı√fta olan πışâda olsa o ma√alle yed ile mess ve mes√ olunsa ağrı i√sâs 
olunur ve o «asta o ma√all üzere el ile ¡unf ile yapışılmağı kerîh görür ve 
müte™e≠≠î olur.

Ve ek&er-i √âlde bey∂a ¡illeti o kimseye ¡ârı∂ olur ki ona muðaddemâ 
emrâ∂-ı sâire i§âbet edip dimâπın kendiye ve √icâb-ı dâ«iliyye vü «âriciy-
yelerine kemâl üzere ∂a¡f gelip √arekât-ı bedenden πıdâiyye ve bu«âriyye 
olan ednâ √areketler ile ve ke≠âlik ednâ √areket-i «âriciyye ile dimâπ mü-
te™e≠≠î olur ve dimâπ ≠ikr olunan ∂a¡ftan nâşî vârid olan fu∂ûlü ðabûl eder.

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ bey∂anın esbâbını beyân eyledikte bu şu«û§a ri¡âyet ey-
lemeyip derler ki başın küllîsini müstev¡ib olup bey∂a tesmiye olunan §udâ¡ 
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gerek ise «âric-i ðı√fta olsun ve gerek dâ«il-i ðı√fta olsun o bey∂anın se-
bebi mi¡de veyâ«ûd re™ste olan bu«ârât veyâ«ûd mirâr olur veyâ«ûd nefs-i 
dimâπda veyâ«ûd √icâblarında olan filiπamûnî olur ve verem-i filiπamûnî 
olduğu §ûrette başta &iðal ve ∂arebân olur ve ba¡∂ı kerre bey∂anın sebebi 
dimâπda ve √icâbda √umret olmakla olur ve o §ûrette başta iltihâb ve le≠¡ 
olur, lâkin &iðal ðalîl olur veyâ«ûd o bey∂a a«lâ†-ı sâireden √âdi& olur. Eger 
√umret ¡alâmetleri olmayıp ve başta &iðal olup ve a«lâ†-ı bâride ¡alâmeti 
mevcûde olur ise pes bey∂a a§nâfının her birisi tedbîr-i münâsibi ile tedbîr 
olunur, lâkin e†ıbbâdan mu√aððıðîn katında bey∂a diye bizim ≠ikr eyledi-
ğimiz şu«û§ üzere olan §udâ¡a derler.

el-¡İlâc: Eger bilirsen ki demde ke&ret vardır ve o §udâ¡ı mu√arrik olan 
demdir, o zamân sen fa§d edersin, ammâ a«lâ†ın bâride olduğunun delâili 
ve ¡alâmetleri var ise ve müddet-i mara∂ †avîle olduysa ve mara∂ın evve-
linde râdi¡ât isti¡mâl etmiş olur isen √âlâ onda sen ne†ûlâtı isti¡mâl eyle ki 
onun miyâhında olan edviyede ta√lîl-i yesîr ve tes«în ola ve ðab∂-ı yesîr 
ola, Mekke ayrığının çiçeği gibi ve babadya ve na¡nâ¡ gibi ve sâir ¢ânûn’da 
bildiğin bunun em&âli edviyeler ola. Ve ∂a¡îf ne†ûlât ile ten†île bed™ edip 
ðavî ile ten†île tederrüc eyle ve o a«lâ†-ı bârideyi müstefriπât ile istifrâπ 
eyle. Ve √abbu’s-§abırı ma§†akî ile isti¡mâl eylemek cidden nâfi¡dir. Ve 
bu √abbu’s-§abırı üç gecede bir kerre isti¡mâle ta¡ahhüd ve iltizâm eyle ve 
istifrâπâtta ðûðıyâyı dahi isti¡mâl eyle eger √abbu’s-§abırdan ðavî müstef-
riπa mu√tâc olur isen. Ve bunlardan sonra «ıyârşenber †abî«ini dört mi&ðâl 
dühn-i «ırva¡ ile isti¡mâl eyle.

Ve ma¡lûm ola ki bu me≠kûrlar ile istifrâπ eyledikten sonra sen nefs-i 
dimâπı ve hem √icâb[ları]ı müstaðillen tenðıyeye ðavî olan bizim sana bil-
dirdiğimiz edviye ile tenðıyeye mu√tâc olursun. Ve o münaððıyâttan olur 
misk ve ¡anber şemûmâtı ki ona kâfûr «al† oluna ve ba¡∂ı kerre onlara §abır 
dahi «al† olunur o edviyelerde taðviye olduğu gibi ta√lîl dahi olsun için. Ve 
o ¡alîle sen ∂ımâdât-ı √ârreti ve ∂ımâdât-ı mu«addireyi ilzâm eyle ve bun-
dan aðdem o ∂ımâdâtı biz sana bildirdik. Ve kaçan mara∂ zamân-ı in√ı†â†a 
bâliπ olsa √ammâmı ve a∂mide-i ðaviyyeleri sen isti¡mâl eyle. Ammâ mara∂ 
mâdâm ki zamân-ı ibtidâda ola ve sen bilesin ki mevâdd √ârredir, tedbîr-i 
dimâπda yazılan mu¡âlecât ile tedbîr eyle ve «ıyârşenber lübbünü bâdem 
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yağıyla mütevâtiren birkaç eyyâm biri biri ardınca saðy eyle ve ba¡∂ı kerre 
mûmiyâyı dühn-i benefşec ile isti¡â† dahi nâfi¡ olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki kaçan bey∂anın müddeti uzayıp †avîle olsa mizâ-
cı bürûdete isti√âle eder her ne ðadar sebeb-i √udû&u mevâdd-ı √ârre olur 
ise.

Ve ma¡lûm ola ki bey∂a-i müzmineyi ancak tes«în ve ta√lîli ðavî olan 
edviyeler ðal¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre ona aðrâ§-ı kevâkib ve şelî&â49 ve devâü’l-
misk ile ve bunlar mecrâsına cârî olanlar ile isti¡â† nâfi¡ olur. Ve bunlardan 
hangisi ile isti¡â† olunur ise kız sütü ile √all olunup ba¡dehu isti¡â† olunur 
«u§û§an veca¡-ı şedîd ola ve seher πâlib ola, o zamân kız sütü ile isti¡â† 
olunmak ziyâde nâfi¡ olur. Ammâ keyy olunmak ve cebhede olan şerâyîn 
fa§d yâhûd ða†¡ olunmak pes bey∂ada bu mu¡âleceler §udâ¡-ı ¡atîðte yazıl-
dığı üzere olur. Ammâ bey∂a a§√âbının πıdâsı müba««ir olmayan bildiğin 
aπdiyelerdir, √attâ tatlı bâdem dühnü ile mercimek dahi i†¡âm olunur. Ve 
ke≠âlik buðûl meraðaları ile dahi taπdiye olunur. Eger ¡alîl mebrûd ise onlar 
ile taπdiyede be™s yoktur bu«ârı ðalîl olmak √asebiyle.

Ve ammâ a§√âb-ı bey∂anın a†liyesi vâcib olur ki o a†liyeden mað§ad-ı 
að§â ta√lîl ve ðalîlen ta«dîr dahi ola ve bu mürekkeb ile o a†liyenin biri olur 
afyûn, dem-i ehaveyn, za¡ferân, §amπ. Bu edviyeler ta«dîre i√tiyâc vaðtin-
de §udπa †ılâ olunur.

Nüs«a-i U«râ: Za¡ferân, mazu, aðrâ§-ı kevkeb. Pes bu edviyeler ile ceb-
he †ılâ olunup istî¡âb olunsa nâfi¡ olur. Bâðîleri için dahi sen aðrabâdîne ve 
edviye-i müfredede olan lev√alara mürâca¡at eyle.

Fî Kelâmin Mücmelin Fi’ş-Şaðîðati: Şaðîða dedikleri ağrı başın bir câni-
binde olan ağrıdır ki heyecân eder. Ammâ Câlînûs ta√dîd edip der ki şaðîða 
başta olan şü™ûndan şân-ı mütevassı†ta olan ağrıdır. Ve ba¡∂ı kerre şaðîða-
nın √udû&una sebeb olan dâ«il-i ðı√ftan olur ve ba¡∂ı kerre ðı√fı «âricden 
mücellil olan πışâdan olur ve ba¡∂ı √âlde §udπda olan ¡a∂alden olur.

Ve ammâ «âricden olan şaðîða ba¡∂ı kerre bir √adde bâliπ olur ki ağrının 
olduğu mev∂i¡e el ile mess ve mes√ olunmağa marî∂ ta√ammül eylemez. 
Ve şaðîða olan ma√alle mevâdd-ı mûlime «âricde olan evrideden veyâ«ûd 
şerâyînden vâ§ıl olur veyâ«ûd dimâπdan ve dimâπın √icâblarından vâ§ıl 

49 “Şelî&â” ma¡âcîn yazıldığı mev∂i¡de ¢ânûn’da me≠kûrdur.
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olur. Ve dimâπdan ve √icâblarından vâ§ıl olan mevâdd ek&er-i √âlde dürûz-
dan vârid olur.

Ve ba¡∂ı kerre şaðîðanın sebebi o bu«ârât olur ki cemî¡-i bedenden mün-
defi¡a olur veyâ«ûd şaðîða hangi cânibde ise o cânibde olan a¡∂ânın birin-
den mündefi¡a olur. Ve ek&er-i √âlde şaðîðanın ¡urû∂u edvâr ile olur ve 
πâlib-i √âlde sebeb-i √udû&u a«lâ† olur. Ve sû™-i mizâc-ı sâ≠ecden √âdi& 
olan şaðîðanın ðadri ve i¡tibârı olmaz.

Ve a«lâ†tan √âdi& olan şaðîða ba¡∂ı kerre a«lâ†-ı √ârreden olur ve ba¡∂ı 
[240a] kerre dahi a«lâ†-ı bârideden √âdi& olur ve ba¡∂ı dahi riyâ√tan ve 
gâhîce bu«ârdan olur. Ve bunların ¡alâmetleri senin ma¡lûmun oldu ki 
mevâdd-ı bârideden √âdi& [olan] şaðîðada başa sü«ûnet i§âbet eylese ağrı 
sâkin olur ve bâride olan şaðîðada temeddüd olur. Ve şaðîða-i √ârrede 
melmeste sü«ûnet olur ve §udπlarda ∂arebân olur ve müberridâtla istirâ√at 
eder. Ve ke≠âlik bâride olan şaðîðada ağrı müştedd oldukta ke-enne üzerine 
bir şey™-i bârid va∂¡ olunmuş gibi i√sâs olunur, ammâ şaðîða-i √ârre vaðt-i 
iştidâdında bir şey™-i √ârr üzerine va∂¡ olunmuş gibi i√sâs olunur.

Şaðîðanın ¡ilâcı budur ki bey∂a ¡ilâcında ta¡lîm olunup bildiğin gibi o 
marî∂ fa§d olunur ve ¡ale’l-«u§û§ cebhe ve §udπ damarları fa§d olunur. Ve 
ishâl ve √uðneler ve mâddeyi cânib-i «ilâfa ce≠b kemâ-yakte∂îhi’l-√âl is-
ti¡mâl olunur ve bunların √udûdu ¢ânûn’da cemî¡an beyân olundu.

Ve şaðîða-yı √ârreye bu devâ nâfi¡dir: §abır hindebâ suyundan nað¡ olu-
nup isti¡mâl olunur. Bu neðû¡ ðarâbâdînde me≠kûrdur. Ve şerbet-i vâ√idesi 
bir vakıyye ile altı vakıyye arasındadır. Ve bu √ârre şaðîðada cebhe ve bu-
run damarlarını fa§d cidden nâfi¡ olur.

Ve eger şaðîða ile düvâr dahi olur ise vâcib olur ki fa§ddan evvel beden 
tenðıye oluna ve tenðıyeden sonra mizâc tebdîl oluna.

Ve eger mâdde √ârre olur ise o «astanın iki §udπlarına afyûn ve luffâ√ 
kökünün kabuğu ve durak otu ve benc ve kâfûr mi&lli mu«addirât va∂¡ olu-
na ve mev∂i¡-i veca¡ ¢ânûn’da ≠ikr olunan senin ma¡lûmun olan müberri-
dâtla tebrîd oluna.

Ve ba¡∂ı kerre küttâbın kitâbet eylediği mürekkeb ile ağrı olan cânibe 
†ılâ olunmağın menfa¡ati olur. Ve a§√âb-ı şaðîðanın cebhesine †ılâ olunacak 
edviyeden olur za¡ferân.
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Ve yine bu âfetten menfa¡ati olur se≠âb ve na¡nâ¡ ve «ubz ve dühn-i zeyt 
ile †ılâ olunmak. Ve ke≠âlik aðrâ§-ı Bûlus ile †ılâ olunmağın dahi menfa¡ati 
olur ve o aðrâ§ aðrabâdînde me≠kûrdur.

Ve ke≠âlik lübb-i πâr ve varað-ı se≠âb ki o iki devâların veznleri mü-
tesâvî ola ve birinin nı§fı vezni miðdârı se≠âb suyu ile bu eczâlar cem¡ 
olunup ∂ımâd olunur, nâfi¡dir.

Ve bundan dahi ziyâde nâfi¡dir ≠erârî√ ya¡nî kuduz böceği ile ðayrû†î 
itti«â≠ olunup mev∂i¡-i eleme va∂¡ olunur ve kabartınca ðadar terk olunur 
veyâ«ûd tefsiyâ dedikleri devâdan ðayrû†î itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. 
Ve bu ∂ımâd muðarri√tir, onda keyy menfa¡ati vardır.

Ve eger mâdde-i bâride cidden şedîdetü’l-berd olur ise ferfiyûn ve «ar-
dal ve âðırðar√â ve bu mi&lli nesneler ile ∂ımâd olunur.

Ve ammâ o şaðîða ki müddeti uzayıp müzmine ola, lâ-ma√âle o şaðîða 
¡alâ-külli √âl bâride olur, sebebi gerek ise √ârr ve gerek ise bârid olsun, pes 
onun ¡ilâcında ðuvvet ile ta√lîl ve tes«îne i√tiyâc muðarrerdir. Ve aðrabâ-
dînde biz o a†liyeyi ≠ikr eyleriz ki kimisi a§nâf-ı §udâ¡ beyninde müşterektir 
ve kimisi şaðîðaya «â§§ olur. Ve sen evvelâ bedeni istifrâπ ve tenðıye edip 
ba¡dehu a†liye isti¡mâl eyledikten sonra veca¡ cânibinde olan §udπun ¡a∂a-
lini parmağın ile veyâ«ûd «ırða-i «aşine ile mara∂ın devri vaðtinde temrî« 
edip ovasın.

Ve bundan sonra veca¡-ı ∂arebânî şedîde olup ta«dîre i√tiyâc olur ise †ılâ 
eyleyesin. Ve ba¡∂ı kerre mev∂i¡-i veca¡ olan cânibde §udπ üzere olan şiryânı 
afyûn ve anzerût ve sâir ðavâbı∂ ile †ılâ eylemeğin menfa¡ati olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi o şiryân üzere ânük ya¡nî kurşun yâhûd mühendem ya¡nî sargılı ve 
ı§lâ√ olunmuş ağaç bağlanır nab∂-ı ðavîden ve ∂arebândan şiryânı men¡ edip 
veca¡ı teskîn eylesin için. Ve bunu bundan aðdem ¢ânûn’da beyân eyledik.

Ve ba¡∂ı müte™a««irîn şaðîða-i müzmine için bir ¡ilâc ≠ikr eyledi ki men-
fa¡ati mücerrebdir ve o ¡ilâc bir hatundan a«≠ ve ta¡allüm olunmuştur. Ve o 
¡ilâc budur: ðı&&â™-i √ımâr ve efsentîn su ve zeyt içinde teherrî edince ðadar 
†ab« olunup suyu ve zeyti ile başından elem ve ağrı olan cânibe o ne†ûl √ârr 
iken ten†îl olunur ve &üflü ile ∂ımâd olunur. Ve her kaçan bu devâ bu vech 
üzere isti¡mâl olunur ise şaðîða sâkin olur gerek ise o şaðîða √ummâya 
muðârin olsun ve gerek ise √ummâya muðârin olmasın.
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Ve şaðîða için olan ∂ımâdlardan bir ∂ımâd menfa¡atte «ardal ∂ımâdına 
mu¡âdil olmaz. Ve kaçan ¡illet uzasa ve †avîle olsa &âfsiyâ ve keber kökü-
nün kabuğu ve ¡un§ul ve ferfiyûn ∂ımâdıyla ta∂mîd olunur, o eczâlar sa√ð 
olunup şarâb-ı rey√ân ile onlardan ∂ımâd itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve 
o ∂ımâd şaðîða için menfa¡ati ¡a₣îme bir ¡ilâc olur.

Ve yine şaðîðaya nâfi¡ mu¡âlecâttandır, evvelâ ¡alîli √ammâma id«âl 
edip zamân-ı ke&îr mâ-ı √ârrın bu«ârı üzere kebb eyledikten sonra dühn-i 
fustuð ile se¡û† eylemek, zîrâ bu mu¡âlece ile veca¡ baştan ¡unuða ya¡nî ¡alî-
lin boynuna nüzûl eder. Ve bundan sonra aðrabâdînde ve kitâb-ı &ânî el-
vâ√ında mu√arrer olan o ağrının nüzûl eylediği ma√allden def¡i bâbında 
olan mu¡âleceleri ilti…ât ve a«≠ edip onunla ¡amel eyle.

Ve bu ma√allde a§l nüs«alarda “ ــ ــ ا ــ ا ر ا ــ ــכ  -vâ…i¡ ol ”وان ذ
muştur, lâkin nüs«a-i sul†âniyyenin kenârına “ ــ ــ ا -yazılıp nüs«a ol ”ا
mak üzere işâret olunmuştur. Ve ₣âhir olan budur ki hâmişe yazılan nüs«a 
§a√î√tir, zîrâ ağrıyı baştan göze indirmek a«a§§ın §alâ√ı için eşrefi ı∂râr 
eylemektir. Ve “Tefirrü min var†atin ve te…a¡u fî-ekberihâ” me&elinin 
mâ-§ada…ıdır.

el-Ma…âletü’&-¿âli&etü Kitâb-ı ¿âli&ten Fenn-i Evvelin 
Ma…âlât-ı »amsinden Üçüncü Ma…âle Dahi Dimâπda 

Olan Vereme ve Mev∂i¡-i Veremin Teferru…-ı İtti§âline 
Müte¡alli…a ve Fu§ûl-i ¡Adîdeyi Mu√teviyedir

Fa§l-ı Evvel ¢arânî†us Beyânındadır

İki noktalı ðâf ile “ðarânî†us” sersâm-ı √ârr ma¡nâsınadır. Ve o mara∂ 
√arâretli bir veremdir ki dimâπın iki √icâblarının birinde olur yâ √icâb-ı 
raðîðte olur veyâ«ûd √icâb-ı πalî₣de olur ve ba¡∂ı kerre dimâπın kendide 
dahi e§a√√-ı aðvâl üzere verem √âdi& olur, velâkin nefs-i dimâπda √âdi& 
olan vereme ðarânî†us ve sersâm tesmiye olunmaz, o ismler ancak √icâb-
larda olan verem-i √ârra ma«§û§ olur.

Ve ba¡∂ı müte†abbib ₣ann ederler ki nefs-i dimâπda verem √âdi& olmaz. 
Ve onların delîli budur ki her nesneler ki ziyâde mülâyim veyâ«ûd ziyâ-
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de katı ola o nesneler temeddüd eylemez ve temeddüd eylemeyen cismler 
teverrüm dahi eylemez, pes dimâπ ziyâde mülâyim ve yumuşak olmakla, 
ke≠âlik kemikler ziyâde katı ve §alâbetli olmakla onlarda temeddüd olmaz 
ve temeddüd olmayan nesnelerde teverrüm dahi olmaz.

Ve ba¡∂ın bu kelâmı «a†âdır, zîrâ dimâπ temeddüd eder leyyin ve lezic 
olmak √asebiyle ve kemiklerde dahi verem √âdi& olur, √attâ Câlînûs dahi 
dimâπda ve kemikte verem √âdi& olduğunu ikrâr ve i¡tirâf eyledi. Ve dişleri 
yazdığımız bâbda bunun beyânı senin ma¡lûmun olur ki her bir cism ki 
taπaddî eyleye, lâ-ma√âle o cism temeddüdü ðabûl eder. Ve onun temeddü-
dü iki vechin biri ile olur yâ nefs-i πıdâ ile olur ve bu temeddüd √asebiyle 
o cism büyür veyâ«ûd onun temeddüdü fa∂la ile olur ve o temeddüd ile 
verem √âdi& olur. Ve dimâπın ve ¡i₣âmın πıdâ √asebiyle temeddüd edip 
büyüdüğünde iştibâh yoktur ve ke≠âlik fa∂la √asebiyle dahi onların tever-
rümünde iştibâh olmaz.

Velâkin dimâπda olan veremler ðarânî†us ve sersâm ismleriyle tesmi-
ye olunmazlar ve ðalîlen ı†lâð olunduğu tecevvüz ve isti¡âre †arîðiyledir, 
[240b] zîrâ sersâm-ı √ârr-ı √aðîðîye he≠eyân ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve √arâret-i 
mu√rıða ¡ârı∂ olur ve ¡avâmm-ı nâs o ¡avârı∂a sersâm tesmiye ederler. Ve 
dimâπda olan verem-i √ârrda dahi bu ¡avârı∂ mevcûde olduğundan ona dahi 
sersâm derler ve «avâ§§ dahi ðalîlen isti¡âre †arîðiyle o ismi nefs-i dimâπda 
olan verem-i √ârra ı†lâð ederler. Ve bunun na₣îri gibi olur sersâm-ı bâride 
nisyân tesmiye olunması, zîrâ sersâm-ı bâride nisyân lâzım gelir ve lâzımın 
ismi verem-i bâride ı†lâð olunur.

Ve sersâma bi-√asebi’l-laf₣ ve’l-imlâ™ müşâbih bir laf₣ vardır ki başka 
bir mara∂ın ismidir ve o laf₣ bersâm laf₣ıdır ki ≠âtü’l-cenbe ı†lâð olunur. 
Ve fenn-i lüπatte ma¡rifeti olmayanlar ₣ann ederler ki sersâm ve bersâm 
ikisi dahi dimâπî olan verem-i √ârra ı†lâð olunur, lâkin o verem şedîd olursa 
ona sersâm derler ve eger «afîf olur ise ona bersâm derler. Lâkin onların bu 
₣annı «a†âdır, zîrâ lüπat-ı Fârsî’de “ser” baş ma¡nâsınadır ve “ber” göğüs 
ma¡nâsınadır ve “sâm” verem ve mara∂ ma¡nâsınadır. “Sersâm”ın ma¡nâsı 
baş veremi ve “bersâm”ın ma¡nâsı göğüs veremi demektir. Pes başta olan 
vereme bersâm tesmiyesi nice câiz olur! 
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Lâkin “¡ar∂”a ya¡nî he≠eyân ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve i√tirâða ı†lâð olunan ser-
sâmın envâ¡ı ve a§nâfı olur, kimisi √ummayâtta olur ve kimisi a«lâ† √ase-
biyle olur ve bunlarda i√tirâð olur ve kimisi dahi bersâma müşâreket ile 
olur ya¡nî göğüste olan √icâb ve sâir ¡a∂alât veremlerine müşâreket ile olur 
ve kimisi dahi me&âne ve ra√im ve mi¡de müşâreketiyle olur. Ve bunlar 
cemî¡an sersâm-ı √a…î…îye ¡ara∂da muvâfı… olmakla mu§annifînin sersâmı 
tavsîf ve ta¡rîfleri i«tilâf üzere bulunur.

Ve fi’l-√aðîða sersâm √icâblarda olan vereme ı†lâð olunur. Ve ba¡∂ı ker-
re √icâblarda olan verem-i √ârra müşâreket ile cevher-i dimâπ dahi tever-
rüm eder ve √icâbdan intiðâl ile dahi cevher-i dimâπ teverrüm eder ya¡nî 
verem-i √icâbın mâddesi dimâπa teveccüh etmekle √icâbın veremi zâil olur 
ve dimâπda verem √âdi& olur. Ve bu √âllerde olan sersâm πâyet redâ™et üze-
re olur, yevm-i râbi¡de ðatl eder, eger yevm-i râbi¡i tecâvüz eder ise necât 
bulur. Ve sersâmdan helâk olanların ek&eri nefes âfeti ile helâk olur.

Ve dimâπın eczâlarının i«tilâfı √asebiyle sersâm dahi mu«telif olur, √attâ 
ba¡∂ı kerre verem dimâπın ki cüz™üne şâmil olur ve ba¡∂ı kerre bi’l-cümle 
dimâπı istî¡âb eder. Ve bi’l-cümle dimâπı i√â†a eden verem-i √ârrın ek&er-i 
√âlde ¡amûdu tecvîf-i evvel ile evsa† arasında ðarâr edip tecvîf-i evsa†a mâil 
olur. Ve o veremin mübdi™i ya¡nî sebeb-i fâ¡ilîsi dem olur veyâ«ûd o §afrâ 
olur ki onun levni §ufret-i §a√î√a veyâ«ûd √umret-i §a√î√a olur veyâ«ûd o 
veremin mübdi™i §afrâ-i mu√teriða olup sevdâya dârib ve mâil olur. Lâkin 
bu ðısm-ı ahîr cidden redîdir ve müşâbih olup benzer ki ek&er-i √âlde bu 
dimâπı müstev¡ib olan verem-i √ârr naðî ve «âli§ olan demden √âdi& olmaz 
ve ke≠âlik «âli§ olan §afrâdan dahi √âdi& olmaz belki dem-i mirârîden √âdi& 
olur. Ve yine müşâbih olur ki bu verem münða∂î ve zâile olmaz illâ ¡arað ve 
ru¡âf ile zâil olur [ya¡nî terlemek ve burnu kanamak ile zâil olur.] 

Ve çok kerre başın taşrasında olan √icâb ve damarlar teverrüm eder, 
√attâ damarların veremleri o πâyete bâliπ olur ki dâ«ilden «ârice nüfû≠ ey-
lediği şü™ûn ve dürûz açılmağa ve münfeti√ olmağa ðarîb olur ve buna ¡ârı∂ 
olan i«tilâ†-ı ¡aðl bükâ ile ∂a√ikten mürekkeb olup sâ¡aten fe-sâ¡at vâði¡ olur 
ve bu √âl ¡alâmet-i rediyye olur. Eger sersâm ≠âtü’r-riyeden intiðâl ile olur 
ise ya¡nî riyede olan veremin mevâddı dimâπa intiðâl edip riyeden verem 
zâil olup ve dimâπda verem √âdi& olur ise o sersâm «ıl†ın kemâl-i √arâretine 
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delâlet eder. Ve ke≠âlik ≠âtü’r-riyenin veremi πayr-i √aðîðî olan sersâma 
dahi intiðâl eylerse yine «ıl†ın ifrâ†-ı √arâretine delâlet eder.

Ammâ sersâm ¡u∂v-ı müşârikten intiðâl †arîðiyle olmayıp müşârikte 
olan mara∂ın ¡ara∂ı olur ise, eger ¡ara∂ olan sersâmda nevâ√î-i re™ste ve 
riyede &iðal dâim olup teşennüc ve ðay™-ı zencârî ¡ârı∂ olur ise o ¡alîl evvel 
sâ¡atte helâk olur ve ¡alâ-mehlin helâk olanların müddet-i mehlleri bir gün 
yâhûd iki gün olur, iki günü tecâvüz eylemez. Ve bu mühlet dahi ¡alîlin 
ðuvveti ziyâde ðavî olduğu vaðtte olur

Ve ðarânî†usun §ı√√at me™mûl olanları o sersâmdır ki √ummâsı vaðtinde 
eylediği he≠eyânı √ummâsı zâile olduktan sonra te≠ekkür eyleyip «â†ırına 
getire. Ve o sersâma himûrîdûs ¡ârı∂ olur ise ya¡nî mað¡ade damarlarından 
kan münfecir olup boşanır ise ¡alâmet-i ma√mûde olur.

Ve müsersem olan kimsenin ya¡nî sersâmı olanların gözleri şâ«ı§a olsa 
ya¡nî gözünü bir †arafa dikip o cânibe na₣ar-ı dâim ile na₣ar eylese ve hem 
mirâr-ı a√mer kusup ve ðuvvetinde dahi ∂a¡f olsa o günden o ¡alîl helâk 
olur. Ve eger ba§arı şâ«ı§ ve ðay™ı mirâr-ı a√mer olan müsersemin ðuvveti 
ðavî olur ise iki günden sonra helâk olur. Ve o kimse ki onun dimâπı nâ√i-
yelerinde verem vardır, onun bevli mâî olsa o kimse vereminden necât bu-
lur ve «alâ§ olur.

Ve çok kerre bevâsîrin seyelânıyla sersâm-ı √ârr ta√allül eder. Ve ba¡∂ı 
sersâm-ı √ârr teberrüd edip lî&erπusa intiðâl eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ser-
sâmdan «alâ§ bulup dıððta veyâ«ûd cünûnda vâði¡ olur. Ve çok kerre dahi 
πayr-i √aðîðî olan sersâm √aðîðî sersâma intiðâl eder.

¢arânî†usa mübtelâ olan meşâyı« ve pîrler o ¡illetten necât ve «alâ§ bul-
mazlar ve kurtulanları nâdir ve ðalîl olur.

Ve ba¡∂ı müte†abbibîn zu¡m ederler ki ðarânî†usa müşâbih olur bir mara∂ 
vardır ki onun √ummâsı olmaz ve √ummânın olmadığı delâlet eder ki onun 
veremi dahi olmaz, lâkin ðalað ve ı∂†ırâbı ve vü&ûbu şedîd olur; o ¡illetin 
§â√ibinde ðarâr ve sükûnet olmaz ve dîvârlara ∂arb ve ta¡n eder, ∂ucreti ve 
∂îð-ı nefesi ve ¡a†aşı ziyâde olur, su içse boğazına durup yutamaz ve yine 
taşra atar ve o mara∂ bu √âletlerin ₣uhûru gününde ek&eriyyâ §â√ibini ðatl 
eder ve ba¡∂ı kerre dört güne varınca ðadar mütemâdî olup ba¡dehu ðatl 
eder. Ve bu ¡illetten bir kimse necât bulmaz belki o kimseye ¡ârı∂ olur ki 
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onun yüzü ve lisânı kara ve siyâh olur ve gözleri «âmide olur ya¡nî sönüp 
nûru gider ve onların √âli melhûfînin √âli gibi olur. Ve bunlardan sonra 
onun √arekâtı mülâyim ve nab∂ı sâðı† olup helâk olur ve çok kerre onların 
helâki i«tinâð ile olur. Ve onları sen görürsün ki bir kerre ¡adv edip koşar ve 
ba¡dehu sâðı† olup düşer ve ölür. Ve ba¡îd olmaz ki bu âfetin dimâπa ¡urû∂u 
dimâπa müşârik olan bir ¡u∂v-ı kerîm-i â«er √asebiyle ola, me&elâ nefes 
için müte¡ayyin olan ¡a∂ale teşennüc-i ¡a₣îm veyâ«ûd fesâd-ı â«er ¡ârı∂ olur 
ve o fesâd «unâð cânibine müteveccih olup dimâπa olup dimâπa vâ§ıl olur 
ve bi’l-müşâreket dimâπa fesâd ¡ârı∂ olur ve ¡aðl mu«teli† olur ve nevâ√î-i 
re™s ve √alð ve §adrı cefâf üzere olup ¡a†aş ziyâde olur.

Fa§l-ı ¿ânî ¢arânî†us A§nâfı Beyninde Müşterek Olan 
¡Alâmetlerdir ki ±ikr ve Beyân Eyleriz

Sersâm-ı √ârr-ı √aðîðînin a§nâfı beyninde müşterek olan ¡alâmetler bu 
me≠kûrlardır: √ummâsı lâzıme vü yâbisedir ki ek&er-i √âlde ₣ahîre vaðtin-
de o √ummâ müştedd olur ve o he≠eyân ki gâhîce ifrâ† üzere vâði¡ olur ve 
gâhîce keslân üzere olup tekellümü kerîh görünüp kelâmını ða†¡ eder ve 
¡aðl dahi mu«teli† olur, ek&er-i √âlde o a«lâ† yevm-i râbi¡e ðarîb zamânda 
olur ve e†râfı ile ¡abes edip oynar ve nefesi mu∂†arib olup [241a] munta₣am 
olmaz, lâkin nefesi ¡a₣îm olur ve şerâsîflerinde fevð cânibine ke&îren te-
meddüd ve gerginlik olur ve a¡∂âda o âfet ile i«tilâc olur, a¡∂â seğirir. Eger 
i«tilâc o âfet i§âbet etmezden muðaddem ¡ârı∂ olur ise sersâmı in≠âr eder.

Ve ba¡∂ı kerre sersâmda nevm mu∂†arib olur ve ı∂†ırâbından ta«lî§ ða§d 
edip ma¡iyyetinde bulunanlar uyartmak için §ay√a ederler ve ba¡∂ı kerre 
uyuturlar ve ba¡∂ı kerre uykuyu terk ettirip seherde kılarlar. Ve ek&er-i √âlde 
«ayâlât ve korkunç düşler √asebiyle uykuları müşevveş olur ve uykudan 
uyanmaları dahi müşevveş olup §ay√a ederek uyanırlar ve uyandıklarında 
veðâhat ve cesâret olur ve πa∂abları dahi müştedd olup mu¡tâd ve ma¡hûd 
olan πa∂ablarından ziyâde olur. Şu¡â¡dan i¡râz edip aydınlığa buπ∂ ederler 
ve lisânları ı∂†ırâb-ı şedîd ile mu∂†arib olur ve lisânları «uşûnetli olur ve 
lisânlarını ¡a∂∂ edip ısırırlar √attâ ba¡∂ı kerre lisânları teverrüm eder. Ve 
çok kerre §avtları dahi munða†ı¡ olur. Ve suya iştihâları olur, lâkin ðalîlen 
şürb ederler, şürb-i mâı istik&âr eylemez ve suya iştihâları dahi ke&îr olmaz. 
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Ve ba¡∂ı kerre berd-i «âricî mevcûd değil iken elleri ve ayakları bilâ-mûcib 
sovur, ammâ bevlleri zürðata ve le†âfete mâil olur. Ve nab∂ları §ulb ve katı 
olur, verem ¡u∂v-ı ¡a§abîde olmak √asebiyle. Ve nab∂ §aπîr olur, damarda 
§alâbet ve ðuvvette ∂a¡f olup mâdde ðuvveti ∂aπ† eylediği √asebiyle. Ve 
nab∂larında ðuvvetten bir şey™ olur, lâkin «a†ara ðarîb oldukta ðuvvet a§lâ 
bulunmaz. Ve onlarda olan yübûset nab∂ı cem¡ ve şedd edip inðıbâ∂ ve 
inbisâ†ın â«irleri esra¡ olur. Ve nab∂larında olan minşâriyyet mevciyyet-
ten «âlî olmaz, zîrâ dimâπ-ı cevher ra†bdır ve ru†ûbetten nab∂a mevciyyet 
√âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre onların nab∂ları ¡arî∂ olur ve √âcet katında ¡a₣îm 
ve mütevâtir olur ve eczâ-i va∂¡da mu«telif dahi olup mürte¡iş olur. Ve bu 
vech ile olan i«tilâf ve irti¡âş πaşyı in≠âr eder, lâkin ba¡∂ı kerre irti¡âştan bir 
nev¡ nab∂ olur ki onu ¡ırðın §alâbeti ve ðuvvetin ðuvveti îcâb eder ve o nev¡ 
irti¡âş πaşy in≠âr eylemez. Ve o müsersemlere ba¡∂ı kerre nab∂ teşennücü 
¡ârı∂ olup teşennüc mara∂ının ¡urû∂unu in≠âr eder.

Ve kaçan sen emrâ∂-ı √âddenin ve √ummayât-ı §a¡benin ¡alâmetlerini 
bilsen ve görsen ve o ¡alâmet §â√ibinin †abî¡atında i¡tiðâl olsa ya¡nî onun 
ðab∂ı olsa o ¡alâmetler sersâmı in≠âr eder ve bu in≠âr mün≠irât-ı ðaviy-
yeden olur, o kimsede sersâm √âdi& olur, ta«allüf eylemez ve ðarânî†us 
teðaddüm eder ðarîben vuðû¡u olan şeyi nisyân etmek üzerine ve bilâ-illet 
ma√zûn olmak ve a√lâm-ı rediyye görmek ve §udâ¡ı çok olmak ve &iðal ve 
imtilâsı olmak üzerlerine ya¡nî bu ¡avârı∂lar ðarânî†us bulunduktan ve √âdi& 
olduktan sonra bulunur, evvel bulunmaz. Ammâ ðarânî†us ¡ârı∂ olmazdan 
muðaddem yüz §aπîr olur ve seher †avîl olur ve nevm mu∂†arib olur. Bu 
¡alâmetler ðarânî†ustan evvel olur.

Kaçan kim mâdde dimâπa teveccüh edip damarlarında deverân ve tera…
ru… ede ya¡nî mâdde cereyân edip gidip gelmeğe başlaya, ≠ikr olunan seher 
†avîl olur ve nevm mu∂†arib [olur.] Ve bu mi&lli âfetler müştedd olur. Ve o 
mevâdd dimâπa ðarîbe oldukta ve mevâddı dimâπ teşerrüb eyledikte evvelâ 
başın ense †arafında ðafâda bir ağrı ₣uhûr eder «u§û§an mevâdd-ı §afrâviy-
yede bu ağrı müte√aððað olur.

Ve dimâπ teverrüm edip sersâm √âdi& oldukta evvelâ onların gözlerine 
yübs-i şedîd ¡ârı∂ olur ve sonra gözleri yaşarmağa başlar ve «u§û§an göz-
lerinin birinde dem¡a ve çapak ziyâde olur. Ve çok kerre vâði¡ olur ki göz 
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damarlarına kızıllık ¡ârı∂ olup √umret-i şedîde ile √umret gelir. Ve ba¡∂ı 
kerre o √umret ¡a…abinde burnundan ða†arât-ı dem damlar. Ve ba¡∂ı ker-
re gözünü ovarlar ve o ovmak ile [ek&er] ebdânda hüdû™ ve sükûna meyl 
olur, ancak e†râfında sükûn olmaz belki elleri ile yine ¡abes edip oynar ve 
&iyâbının zi™birini ya¡nî havını ilti…ât eder ve yolup kaldırır. Ve ba¡∂ı kerre o 
¡alîl gözünü yumar ve gâhîce ta√dîð eder ve §ay√a dahi eder ve gâhîce dahi 
kelâm-ı fa§î√ten kesel üzere olup lisânlarını ta√rîk etmeği murâd eylemez-
ler. Ve ba¡∂ı kerre dahi onlardan bevl teðâ†ur eder, gâhîce o teðâ†uru fehm 
ederler ve gâh olur ki teðâ†uru fehm eylemezler. Ve √ummayâtta bu vech 
üzere olan teðâ†ur-ı bevl sersâm-ı √â∂ıra ya¡nî o √âlde sersâm bulunduğuna 
delîl-i ðavî olur. Ve onlar ebdânlarında olan âlâm ve ekdârı i√sâs ve fehm 
eylemezler ve belki ağrısı olan ebdânlarına ¡unf üzere mess olunsa elemini 
bilmezler.

Ve sersâmların ¡alâmetleri beyânında biz tekellümü ziyâde edip deriz ki 
verem dimâπın cânib-i muðaddeminde olsa ta√ayyülü ifsâd eder ve &iyâbı-
nın ipliğini ve havlarını ve dîvârda olan saman çöpünü bulup ilti…ât eder ve 
√î†ândan bu mi&lli nesneleri yolar. Ve o eşbâ√ ve eş«â§ı ta√ayyül eder ki 
onların vücûdu olmaz.

Ve eger o verem dimâπdan vasa†a mâil olur ise o verem fikri ifsâd eder 
ve ¡amelinde i«tilâ† olur ve he≠eyânı ke&îr olur. Ve verem bu†ûn-ı dimâπdan 
«alf-i re™si vely eden cânibde olur ise √âlâ gördüğünü ve işlediğini unu-
tur, √attâ nisyânı o πâyete bâliπ olur ki bir nesneyi taleb edip ister, önüne 
i√∂âr olunup getirilse taleb eylediğini bilmez. Ve ba¡∂ı kerre bevl etmek 
için ðârûreyi ister ve önüne getirirler ve istediğini bilmez. Ve kaçan verem 
dimâπın küllîsini müştemil olsa bu ¡alâyimin cümlesi ₣âhir olur.

Ve nefs-i dimâπ dahi müteverrim olsa yüzü ve gözü kırmızı olur ve 
gözü cu√û₣-ı şedîde ile câ√ı₣a ve mürtefi¡a olur. Ve mâdde dem ise gözleri 
√amrâ™ olur ve mâdde §afrâ ise gözleri sarı olur eger o §afrâ §afrâ-i §ırfe 
olur ise.

Ve müşâreket ile olan i«tilâ†-ı ≠ihn def¡aten √âdi& olur ve ¡u∂v-ı â«erin 
sû™-i √âline tâbi¡ olup o ¡u∂vun nâibelerinin iştidâdı ile i«tilâ† dahi müştedd 
olur ve «iffeti ile i«tilâ† dahi «afîf olur ve ziyâdesiyle zâid ve noð§ânıyla 
nâðı§ olur.
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Ammâ sersâm-ı dimâπîden √âdi& olan i«tilâ† ðalîlen ðalîlen tedrîc ile 
√âdi& olup lâzım olur, i«tilâ†tan münfekk olmaz.

Ve sersâm-ı √aðîðînin ¡alâmetleri kendiden aðdem √âdi& olup sersâm 
sonra √âdi& olur, ammâ √aðîðî olmayan sersâm bulunmazdan muðaddem 
â«ir-i ¡u∂vda mara∂ √â§ıl olur ba¡dehu ¡alâyim-i sersâm ₣âhir olur. Ve 
§adrda olan √icâb-ı √âciz ve §adrın ¡a∂alât-ı sâireleri müşâreketiyle olan 
sersâmda olan sersâmın ve ≠âtü’l-cenbin ¡alâmetleri ₣âhir olur. O ¡alâmet-
ler bunlardır: İki cenbinde veca¡-ı nâ«ıs olur, teneffüs eyledikçe o veca¡ 
₣âhir olur ve nefesinde ∂îð olur ve nab∂-ı minşârî olur ve evvel-i √udû&unda 
su¡âl-i yâbisi olur ba¡dehu ek&er-i a√vâlde su¡âl-i ra†ba intiðâl eder ve nef& 
olur ve √ummâ-ı lâzımesi olur ve √arâretin ek&eri nevâ√î-i §adrda olur ve 
sersâm-ı √aðîðîde ek&er-i √arâret nevâ√î-i re™ste olur ve şerâsîfte fevð câni-
bine temeddüdün i√sâs olunması ek&er olur. Ve sersâm-ı √aðîðîye ma«§û§ 
olur cümcüme üzere ya¡nî kelle kemiği üzere veca¡-ı πayr-i şâmil i√sâs 
olunmak. Ve ≠ikri mürûr eden ¡alâmetler sersâm-ı √aðîðîde ke&îreten ve 
ðaviyyeten olmaz. Ve nefesi mu«telif olur, merreten ∂a¡îf ve mütevâtir 
olur ve târeten u«râ nefesi ¡a₣îm olur ve πâlib-i a√vâlde nefesi §aπîr-i 
∂a¡îf olur ve ba¡∂ı kerre dahi nefes zefre gibi olur. “Zefre” o nefestir ki 
bir müddet √abs olunduktan sonra «urûc eder. Ammâ √ârr [241b] olan 
ðarânî†usta ancak nefes ¡a₣îm olur.

Ve iki sersâmlar ya¡nî sersâm-ı √ârr ve sersâm-ı bârid i«tilâf-ı ≠ihnin 
ðuvvetinde müşterek olurlar, velâkin â«er ¡u∂va tebe¡iyyet ile olan sersâm 
sersâm-ı √aðîðîden müfâra…at eder o vech ile ki ¡u∂v-ı â«ere tâbi¡ olan ser-
sâm o ¡u∂vun √ummâsına tâbi¡ olur, sersâm √ummânın ðuvvetiyle ðavî ve 
∂a¡fı ile ∂a¡îf olur.

Ve ammâ fem-i mi¡dede olan a«lâ† ile ¡ârı∂ olan sersâm, o sersâmda fem-i 
mi¡dede le≠¡ i√sâs olunur ve onda πa&eyân ve ¡a†aş ve ağızın merâreti olur.

Ve â«er ¡u∂vların evrâmı √asebiyle olan sersâm, o verem olan ¡u∂vun 
a√vâlinden ₣âhir olanlar ile bilinir, zîrâ o ¡u∂vun a√vâli âşikâre olmadıkça 
o ¡u∂vun âfeti i«tilâ†-ı ¡aðla ve sersâm-ı beyyine sebeb olmaz. Bu me≠kûrlar 
bilinsin ve ∂ab† olunsun.

Fî ¡Alâmâti’s-Sersâmi’l-◊akîkî li-Cemî¡i A§nâfihi: Biz deriz ki demden 
√âdi& olan sersâm-ı √aðîðînin evvel ¡alâmeti budur ki ¡avârı∂-ı müştere-
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keden olan ¡alâmetlerin cümlesi ∂a√ik ile ¡ârı∂ olur ve onda ða†arât-ı ru¡âf 
bulunur, nefesi ¡a₣îm olur, gözünde dem¡a ve rema§ olur ve seheri πayr-i 
√aðîðîde olan seherler gibi ifrâ† üzere olmaz ve lisânında «uşûnet olur ve 
lisânının levni evvelâ sevâda mâil √umret olup ba¡dehu sevâd-ı «âli§ olur 
ve lisânı ağırlaşır √attâ tekellümden keslân olur ve kırmızı şeba√lar ta√ay-
yül eder ve yüzünde olan damarlar a√mer olur ve ¡aynı mümteli™e olur ve 
min-πayri √âcetin ðu¡ûd ve ðıyâmı ke&îr ve mütevâtir olur.

Ammâ sersâm-ı √aðîðî §afrâ-i §a√î√adan √âdi& olur ise seheri ke&îr olur 
ve gözlerinde cefâf şedîd olur ve lisânında «uşûnet şedîd olur. Evvelâ lisânı 
sarı olup ba¡dehu esved olur. Ve √ummâsı şedîd olur ve müddet-i †avîle 
gözlerini mes√ eder ve sarı şeyler ta√ayyül eder. Ve a«lâðına sebu¡iyyet 
ve &everân ve şiddet ve «u§ûmete √ır§ üzere olmak ¡ârı∂ olur ve ke-enne o 
¡alîl muðâbil ve muhârib hey™eti üzere olur. Ve burunları ince olur «u§û§an 
†arafları ziyâde ince olur ve cebhelerinin fevð cânibine inci≠âbı ve çekil-
mesi şedîd olur.

Ammâ §afrâ-i mu√teriðadan √âdi& olan sersâm-ı √aðîðî redî ve mühlik 
olur. Ve onun ¡alâmet-i ûlâsı budur ki onun bi’l-cümle ¡avârı∂ı cünûn ve 
∂ucret ile ¡ârı∂a olur ve nefesi ¡a₣îm ve gözleri küdûretli olur ve §ubârâya 
müşâbih olur, ke-ennehu §ubârânın kendisi olur.

Ve ammâ bu sersâmın intiðâllerinin ¡alâmetlerinden eger lî&erπus in-
tiðâlinin ¡alâmeti mevcûde olur ise ondan §ı√√at me™mûl olur; o ¡alâmetler 
bunlardır: Gözler çukurlanır ve dâimâ yumuk olur, ağzının salyası seyelân 
eder, nab∂ı ba†î™ ve leyyin olur.

Ammâ sersâm şıðâðûlusa ve verem-i dimâπiyyeye intiðâl eylese onda 
şıðâðulûs ¡alâmeti ₣âhir olup a√yânen gözlerinin sevâdı πâib olup beyâ∂ı 
₣âhir olur ve ı∂†ıcâ¡dan imtinâ¡ ve ibâ eder, lâkin istilðâdan imtinâ¡ı olmaz, 
karnı şişer ve şerâsîfi mümtedde olup uzar ve a¡∂âsının i«tilâcı [ya¡nî seğir-
mesi] ziyâde olur.

Ammâ sersâmın dıðða intiðâlinin ¡alâmeti gözleri çukurlanır ve √ummâ-
sı hâdiye ya¡nî mülâyim olur ve bedeni ða√l olup arıklanır ve nab∂ı §aπîr 
ve §ulb olur.

Ammâ sersâmın teşennüce intiðâli ¡alâmetlerini inşâallâhu ta¡âlâ biz te-
şennüc bâbında ≠ikr eyleriz.
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Fa§l-ı ¿âli& Sersâm A§nâfının Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Sersâm-ı √aðîðînin bi’l-cümle a§nâfı beyninde müşterek olan ¡ilâclar 
bunlardır: ¢îfâl fa§d olunup dem-i §âli√ ve cidden ke&îr olan dem i«râc 
olunur. Vâcib olur ki mübâderet olunup ¡alîl olan kimse i«tilâ†-ı ≠ihne bed™ 
eylediği gibi eger mâni¡-i ðavî yok ise ≠ikr olunan fa§d oluna ve o fa§dda 
i√tiyâ† üzere olup ¡alîlin √âli ta¡arrüf ve tefa««u§ oluna ki onda πaşy var 
mıdır ve yok mudur biline. Ve πaşye ðarîb √âlet oldukta dem¡ ða†¡ oluna 
velâkin ma¡rifette i√tiyâl olunmak gerektir, zîrâ ifâðat ve πaşyın √âlâtı ve 
¡alâmâtı «afiyye olup biri birinden farð ve temyîz olunmakta √îleye mu√tâc 
olunur velâkin nab∂ ile farð olunur. Kaçan nab∂da irti¡âş ve inhifâz olup 
bilâ-ni₣âm mu«telif olsa √attâ nab∂-ı vâ√id ¡a₣îm ve nab∂-ı â«er §aπîr olsa 
πaşyın ðurbüne delâlet eder.

Ve vâcib olur ki ma√all-i fa§dın sargısı mu√kem ola, √attâ ¡alîlin √arekâtı 
ve ı∂†ırâbâtı ile çözülmeye, zîrâ vaðt-i ı∂†ırâbında ¡ı§âbenin çözüldüğünü 
bilmez ve demin seyelânı πaşye mü™eddî olur. Ve ke≠âlik ¡ı§âbe mu√kem 
bağlanmasa ¡alîlin kendisi «ayâl-i fâsid sebebiyle ¡ı§âbenin √all olunma-
sında ve demin cereyânında nef¡ mülâhaza edip √all eder, ammâ ¡ı§âbede 
isti√kâm oldukta √alli i√tiyâl ile olup ve †arîð-i i√tiyâli bilmediğinden √alle 
ðâdir olmaz.

Ve bu fa§ddan sonra cebhe damarı dahi fa§d olunur eger ¡alîlin ðuvveti 
ðaviyye olup √âl dahi ¡ırð-ı cebhe fa§dını iðti∂â eder ise ve mara∂ dahi ðavî 
olur ise. Ve eger ¡alîlin ðuvveti ∂a¡îfe olup ve fa§d-ı küllîye √âlde müsâ¡ade 
olmaz ise ve el damarında dahi fa§da müsâde yok ise ya¡nî el damarından 
fa§d ile ¡alîl şedîdden ðalað ve ∂ucrette olur ise o zamân cebhe damarını 
fa§d eyle ve √âl-i ibtidâda sirke ve gül yağıyla müberriden ve ke≠âlik sâir 
¡u§ârât-ı bâride ile başına †ılâ eyle. Ve §afrâvî sersâmda ¡ulleyð yaprağıyla 
∂ımâd eylemek ziyâde nâfi¡dir.

Ve onu havâsı mu¡tedil ve zînet ve tasvîrsiz bir beyt-i sâ≠ecde iskân 
eyle, zîrâ zînet ve §ûrette onların vücûdu taðdîri üzere o sersâm ta√ayyül 
ve te™emmülde mûli¡ ve müksir olup e≠âya bâ¡is olur, zîrâ ke&ret-i te™emmül 
dimâπa ve √ucublarına mu∂ırr olur. Ve vâcib olur ki o ¡alîlin meskeninde 
ve ðurbünde nîlûfer ve benefşec ve verd ve kâfûr ve ¢ânûn’da bizim ta¡dâd 
eylediğimiz mi&lli meşmûmât-ı bâride konula ve ona sen ₣arîf olan dostla-
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rını ve sevgili[sini] ve ona şefðatli olan yârânlarını onun §o√betinde eyleyip 
ona taðrîb eyle. Ve ke≠âlik √ayâ edip utandığı kimseleri mu§â√ib eyle, zîrâ 
√ayâ edip utandığı kimsenin yanında ∂ârr olan tahlît ve ı∂†ırâbdan imtinâ¡ 
eder.

Ve sa¡y ve ictihâd edip tenvîm eyle, ne ðadar o tenvîm cebînine ve enfi-
ne afyûn taðrîb etmekle olur ise, eger ðuvveti ðaviyye olup ve afyûn taðrîbi 
mu∂ırr olmaz ise. Eger ðuvveti ∂a¡îf olur ise afyûn taðrîbinden √a≠er eyle, 
zîrâ helâk eder. Ve o ∂a¡îfü’l-ðuvve olanların tenvîminde şarâb-ı «aş«âş 
saðy edip başına marul ile ∂ımâd eyle ve bezr-i «aş«âşı arpa suyuyla saðy 
eyle.

Ve ma¡a-hâ≠â ziyâde §avâb olan budur ki eger vaðtin ta√ammülü olup 
te™«îr mu∂ırr olmaz ise fa§dı te™«îr edip iki gün yâhûd üç gün miðdârı ≠ikr 
olunan tedbîr ile iktifâ eyleyesin ve sonra fa§d eylediğinde demi i«râcda 
mümkin olduğu ðadar mübâlaπa eyleyesin, √attâ bedende bâðî kalan dem 
ile †abî¡at bu√rânâtta müsâra¡ata ve mara∂ ile muhârebeye ðâdir ola ve πı-
dâyı ðafda ya¡nî ta§arrufa ðâdir ola.

Ve bu vech üzere fa§d eyledikten sonra §avâb olan budur ki cidden ley-
yin olan √uðne isti¡mâl oluna, gül yağı mâ-ı şa¡îr ile veyâ«ûd mâ™ ve zeyt 
ile i√tiðân oluna ve leyyin olan √uðnelerden olup ≠ikr olunan √uðne ðavî 
olan √uðneye mu√tâc olur isen onlardan ðavî olanlar ile i√tiðân eyle, lâkin 
√uðne-i leyyine derecesinden «urûc eylemesin. Ve mevâddı min-külli vech 
esfele ce≠b eyle, ayaklara ve o mi&lli †araf-ı esfele ce≠b eyle ve ayaklara 
mâ-ı √ârr §abb eyle ve belki şedd ve ta¡lîk-i me√âcim ile mâddeyi dimâπ-
dan ayağa ce≠b eyle. Ve bu ce≠b √ummânın iştidâdından muðaddem ve 
mu™a««ar olan zamân-ı ibtidâda ve zamân-ı hübû†ta olmak evlâ olur. Ve 
ba¡∂ı kerre vâcib olur ki ibtidâ-i ¡illette kâhiline mi√ceme ilzâm oluna.

Ve sen o ¡alîlin [242a] ibtidâ-i ¡illette πıdâsını πâyette tel†îf etmekle ted-
bîr eyle ya¡nî πıdâsını sikencebîn-i sükkerîye √a§r eyle ve bir gün yâhûd iki 
günden sonra sikencebîn ile mâ-ı şa¡îr-i raðîða πıdâsını nuðl eyle ve ba¡de-
hu mâ-ı şa¡îr-i πalî₣a nuðl eyle ve emr-i πıdâda ðuvvete ve ¡illete mürâ¡ât 
eyle. Kaçan ki ¡illetin a¡râ∂ını şedîde görür isen √âl-i ibtidâda tel†îf-i πıdâda 
mübâlaπa eyle, lâkin se¡û† ðuvvetinden «avf olunur ise mübâlaπa câiz ol-
maz, ðuvveti mu√âfa₣a ve suðû†tan mâni¡ olacak ðadar taπdiye olunur. Ve 
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¡alîli berdi şedîd olan mâ-ı bârid şürbünden ba¡îd eyle, ¡ale’l-«u§û§ √icâb-ı 
√âcizede ve a√şâda verem olur ise mâ-ı bâridden i√tirâz ziyâde lâzımdır.

Ve kaçan sen görürsün ki mara∂ zamân-ı in√ı†â†ta olur, tedrîcle πıdâsı-
nı ziyâde eylersin ve πıdâyı kabak ve sâir bârid sebze ve mâş ve √ubûb-ı 
bârideden kılarsın. Ve bu aπdiyeler isfîdbâc kılınıp i†¡âm olunur veyâ«ûd 
fevâkih-i bâride-i √âmi∂e ile tahmîz olunup verilir. Ve yine in√ı†â† vaðtin-
de mâ-ı bârid içinde veyâ«ûd &elc ile cidden müberred cüllâb içinde neðû¡ 
olmuş «ubz-ı semîd tenâvül eylemek ile intifâ¡ olunur.

Ve vâcib olur ki zamân-ı ibtidâda §ırfeten râdi¡ât ile tedbîr oluna, lâkin 
sersâmın πâile-i ¡a₣îmesi olan §ınıfı ki onda «âric-i re™ste olan damarlar 
√icâba müşâreket ile teverrüm eyleye, o sersâmda i√tiyâc olur ki ibtidâ-i 
ir«âsı ðalîl ve veca¡ı müsekkin olan edviye ile bed™ oluna. Ve zamân-ı ibti-
dâdan sonra ðavâbı∂ verilir ve √uðnelere ilticâ-i şedîd ile ilticâ olunur. Ve 
bunlardan sonra ðab∂ı olmayan ne†ûlât-ı müberride isti¡mâl olunur ve o 
ne†ûlde tenvîm için «aş«âştan şey™-i ðalîl kılınır ve «aş«âş muðâvim olsun 
için ðalîlen babadya dahi id«âl olunur.

Ve kaçan bu mu¡âlecâtla ¡illet nâðı§a olup lâkin he≠eyânı bâðî kalsa me-
meden onun başına lebeni √alb eyle. Eger ¡alîlin ðuvveti ðaviyye ise keçi 
sütünü başına √alb eyle ve eger ðuvveti ∂a¡îfe ise leben-i nisâyı √alb eyle. 
Ve her √albinden bir sâ¡at mürûrundan sonra ne†ûlât-ı mu¡tedile ile πasl 
eyle ki o ne†ûlde benefşe ve meyân kökü ve babadya ve sâir müberridât 
vâði¡ ola ve bunu aðrabâdînde Bukrât ta¡lîm eylemiştir.

Kaçan ¡illet uzayıp bu mu¡âlecâtla zâil olmaz ise veyâ«ûd ¡illet &aðî-
le-i sübâtiyye ise ve ibtidâ √addini tecâvüz edip sükûnu √areketinden ek&er 
ise onun mu¡âlecâtı tebrîdi şedîd olan müberridâttan ve «â§§aten «aş«âş-
tan teb¡îd eyle ve §ûret-i me≠kûrede yedinci günden sonra onun ne†ûlüne 
nemmâm ve fûtenec ve se≠âb ve na¡nâ¡ ¡u§âresi ve iklîlü’l-melik id«âl eyle 
ve başına kettân tohumunun lu¡âbını zeyt ve mâ ile va∂¡ eyle ve bedenini 
dâimâ dühn-i müsa««in ile ta¡rîð eyle.

Ve kaçan sen murâd eylersin ki †ûl-i müddet ile ðuvvet bâðıye olup 
ve yevm-i sâbi¡i ve mâ-fevðını tecâvüzden sonra ¡alâ-√âlihâ mevcûd ve 
ma√fû₣ ola, ona ðalîlen şarâb-ı memzûc saðy eyle. Ve çok kerre sersâm-
dan ðay™ ¡ârı∂ olup ondan intifâ¡ ederler. Ve ba¡∂ılar onlara bârid ra†b 
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dühne su katıp saðy ederler, o saðyle ða≠f vaðtleri sühûletli olur ve hem 
onları ter†îb eder.

Ve kaçan sersâmdan ¡aðlı olmayıp i√sâsları ðalîl olmakla bevl edemez 
ise me&âneleri dühn-i fâtir ile ovulur ve o bâbda menfa¡ati olan dühnün 
ef∂ali zeyt olur veyâ«ûd babadya †ab« olunup suyuyla me&âne ten†îl olunur 
ve bevl edince ðadar me&âne πamz olunup ovulur. Ve bu tedbîre i¡tinâ ve 
ihtimâm edip küllü vaðtin ¡amel eyle ve bevl edecek vaðtlerde me&ânesini 
πamza mübâvemet eyle. Ve bevli mücerred πamz ile icâbet eylemez ise 
≠ikr olunan ne†ûlât ile me&ânesini ten†îl eyle. Ve eger onda ziyâde ta…allüb 
ve ı∂†ırâb olup ta…allübü √asebiyle muta∂arrır olur ise ve ¡ale’l-«u§û§ fa§d 
olunup mev∂i¡-i fa§d mülte√im olmadan ilti√âm olmağa mâni¡ olur ı∂†ırâbı 
olur ise o sersâm §â√ibini ı∂†ırâba mâni¡ ribâ† ile şedd eyleyip bağla. Ve 
¡illet zamân-ı in√ı†â†a bâliπ olup müddet-i in√ı†â†ta bu¡d ve im¡ân olur ise 
ve mara∂ın çoğu gidip ve bâðî kalan ðalîl ise onlara nâðıhların tedbîri gibi 
tedbîr eyle ve salıncakta ta√rîk edip riyâ∂et ettir, rediyye ve √ârre olan eh-
viyeden ba¡îd ve mücânib eyle ve şemsten ve sümûmdan dahi teb¡îd eyle 
tâ ki mara∂ları nüks eylemeye. Ve eger ıssı su ile yıkamak murâd eder isen 
«afîfü’l-√arâret mâ-ı ¡a≠b ile πasl edip tenvîm eyle, zîrâ onları tenvîmde 
menâfi¡-i ke&îre vardır. Ve onlara «afîf olan lu√ûmu i†¡âm eyle. Cemî¡an bu 
me≠kûrlar mu¡âlecât-ı külliyyeler idi. Verem hangi mâddeden √âdi& olur 
ise olsun bu tedbîrlerin cümlesine menfa¡at-i şâmile olur idi.

Ammâ o ¡illet a§nâfından her §ınıfın ¡ilâc-ı ma«§û§ları budur ki §afrâvî 
mâddeden √âdi& olan sersâma ¡ilâcda §afrâyı ishâle √âcet ziyâde olur ve fa§-
da √âcet ðalîl olur. Ve §afrâsı ≠ikr olunan mü≠lıðât-ı la†îfe ve müna……ıyât-ı 
dem saðy olunmakla ishâl olunur. Ve o müshilin eczâsına şâhterec id«âl 
eyle eger bilirsen ki ¡alâ-külli √âl †abî¡at mücîbe olur. Ve ba¡∂ı kerre o müs-
hilde saðmûnyâ dahi ∂amm edersin †abî¡atı mücîbe olacağını ¡alîlin mu¡tâ-
dından bilir isen. Ve §afrâvîyi fa§d eylediğinde πaşye ðarîb olunca ðadar 
kanını akıtmazsın, πaşyden i√tirâz eyleyerek fa§d-ı §âli√ ile fa§d eylersin. 
Ve fa§ddan sonra ishâl eylersin ve edviyesini bârid ve ra†b kılarsın. Ammâ 
demevînin aπdiyesi bâride olur ve ðâbı∂a olmak dahi câiz olur. İshâlden ve 
√uðneden fâriπ olduğun zamân √ı§rımiyye ve rummâniyye ve seferceliyye 
ve tuffâ√iyye mi&lli ðâbı∂a aπdiye verilmek câiz olur.
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Ammâ §afrâvî olanlara bu mi&lli ðâbı∂ πıdâlar §âli√ olmaz. Ve §afrâviy-
yeye ðar¡iyye ve keşkiyyenin kabuğundan i«râc olunmuş arpadan mütte«a≠ 
olanı verilir ve ke≠âlik isfîdbâciyye ve ða†afiyye ve mâşiyye verilir. Ve 
bunlar «all ve sükker ile veyâ«ûd neyşûð veyâ«ûd iccâ§ ile tahmîz olunur 
ya¡nî onların ekşileri bu cins nesneler olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki §afrâvî sersâm ða†afiyyeye ziyâde mu√tâc olur 
ve demevînin ta√lîle i√tiyâcı ek&er olur. Ve §afrâvîde tebrîdden i√tirâzın de-
mevîde olan senin tebrîdden i√tirâzın miðdârı olmasın; §afrâvîde tebrîdden 
i√tirâz-ı küllî ile i√tirâz eyleme ve mâ-ı bâridden √a≠erin ziyâde olmasın. 
Ve §afrâvîde sa¡yin tenvîme ek&er olsun ve münevvim olan ne†ûlât-ı mu-
ra††ıbe ve marul dühnünü ve kabak yağını ve bunlar mi&lli edhânı isti¡mâlin 
ke&îr olsun, onlar ile ke&îren isti¡â† eyle. Ve o §afrâvî ki onun §afrâsı mu√te-
riða ola, onda ter†îbe ¡inâyet ek&er olur ve onlarda sen müberrid ve mura††ıb 
√uðneleri √asbemâ-emken isti¡mâl eyle.

Fi’l-Filiπamûni’l-¡Ârı∂i li-Nefsi Cevheri’d-Dimâπi: Filiπamûnî o ve-
remdir ki onun mâddesi dem-i §ırf ola. Pes ba¡∂ı kerre cevher-i dimâπda 
ek&er-i √âlde ¡ufûnetli demden filiπamûnî √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre olur ki 
o verem kelle kemiklerinde olan şü™ûn dedikleri derzleri ayırır ve dimâπın 
ta√tında münbası† olan cirm-i şebîkeyi müte«al«il eder ve ðarîb olur ki o 
verem √asebiyle baş ayrılıp münşaðð ola. Ve o verem √asebiyle ağrı şe-
dîd olur ve gözler kırmızı olur ve cidden gözleri câ√ı₣a olur ve yanakları 
cidden kırmızı olur. Ve mi¡denin müşâreketi √asebiyle ba¡∂ı kerre onlara 
ðay™ ve πa&eyân ¡ârı∂ olur ve «ilâf-ı mu¡tâd üzere olan istilðâya mâil olur ve 
istilðâsı ni₣âmın «ilâfı üzere olur. Bu vech ile dimâπa ¡ârı∂ olan filiπamûnî 
ek&er-i √âlde üçüncü gün ðâtil olur. Ve üçüncü günü tecâvüz ederse §ı√√at 
me™mûl olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki bu ¡illet cidden §u¡ûbetli değildir. Eger cidden 
§a¡b olsa idi dimâπ mi&lli ðıvâmı raðîð olup eşref olan ¡u∂v ona ta√ammül 
eylemezdi ve sâ¡atince helâk olurdu.

Ve dimâπî olan filiπamûnînin mu¡âlecâtı sersâm mu¡âlecâtı gibi olur. Ve 
lisânın ta√tında olan damarı fa§d eylemek bu âfete nâfi¡ olur [242b] ve men-
fa¡ati şedîde olur, lâkin ta√t-ı lisânda olan damar kolda olan müşterek ya¡nî 
ek√al damarından ve sâir damarlardan fa§d olunduktan sonra fa§d olunur.
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Fi’l-◊umreti ve’l-¢ûba’l-◊ârreteyni Fi’d-Dimâπi: ◊umret o verem-
dir ki §afrâ-i «âli§adan √âdi& olur. “¢ûbâ” demregi ma¡nâsınadır, cevher-i 
dimâπın kendide √umret dedikleri verem ve ðûbâ ¡ârı∂ olur, onların ¡urû∂un-
dan veca¡ ve iltihâb-ı şedîd olur. Lâkin yüzü bârid olur √arâret kâmine ve 
gizli olmak √asebiyle. Ve yüzü sarı ve «u§û§an gözünde §ufret ziyâde olur 
mâdde-i münteşire §afrâ olmak √asebiyle. Bu √âlet ¡ârı∂a olduktan sonra 
def¡aten √arâret ₣uhûr edip yüzü ve gözü kızarır, ammâ agleb-i √âli berd ve 
§ufrete mâil olur ve ağzında yübûset-i şedîde olur ve bu √umrette sübâttan 
bir nesne olmaz. Ammâ filiπamûnîde sübât olur, lâkin √umretin a¡râ∂ı hevl-
nâk ve korkunç ve √ummâsı şedîde olur. Ve ¡ilâcı §ubârânın mu¡âlecesi 
gibi olur. Ve ek&er-i √âlde yevm-i &âli&te ðâtil olur ve yevm-i &âli&i tecâvüz 
ederse necât bulur.

Ve §ıbyânın dimâπına √umret ¡ârı∂ olup yâfû«u ve gözleri çukurlanır ve 
gözleri sararıp cemî¡an bedeni yâbis olur. Ve yumurta sarısı ve gül yağıyla 
müberriden ∂ımâd olunup küllü sâ¡atin tedbîl olunur ve bârid ve ra†b olan 
¡u§ârât ve buðûl ile başa ∂ımâd olunur ve ¡ale’l-«u§û§ kabak ve kavun ka-
buğuyla ve ðı&&â ile mu¡âlece olunur.

Fa§l-ı Râbi¡ ~ubârâ Beyânındadır

Sersâm-ı √ârr-ı §afrâvî ile ba¡∂ı kerre ifrâ† üzere cünûn ¡ârı∂ olur, √attâ o 
müsersem mecnûn-ı mu∂†arib gibi he≠eyân eder ve o sersâm ile olan ifrâ†-ı 
cünûna §ubârâ derler. Sâ≠ec olan ðarânî†usta dahi he≠eyân ve i«tilâ†-ı ¡aðl 
olur velâkin cünûn olmaz. Eger cünûn dahi olursa ona §ubârâ derler. Ve 
yine e†ıbbâ derler ki ke-enne §ubârâ manya ile ðarânî†ustan mürekkebdir, 
nitekim ðarânî†us o mâlî«ûlyâya benzer ki o mâlî«ûlyâ verem ve √ummâ-
dan mürekkeb olur ve çok kerre ðarânî†usun muðaddeminden cünûn olur 
ve sonra onu verem ve √ummâ ta¡…îb eder ve ðarânî†us o zamân §ubârâ olur 
ki onun √udû&u √amrâ™-i nâ§ı¡a olan §afrâ-i §ırfeden veyâ«ûd §afrâ-i mu√te-
riðadan olur, zîrâ bu mâddeler dimâπa evvel vu§ûlünde cünûn i√dâ& eder ve 
onunla ma¡an veyâ«ûd ondan sonra verem dahi i√dâ& eder. Pes ðarânî†usta 
cünûn veremden ¡ârı∂ olur ve subârâda cünûn ve verem mâddeden ma¡an 
¡ârı∂ olur, e√adühümâ â«ere sebeb olmaz, lâkin ba¡∂ı kerre her birisi â«erin 
ziyâde olmasına sebeb olur.
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Ve kaçan §ubârâ ₣uhûra başlasa seheri †avîl olur ve nevmi mu∂†arib 
olur ve nevminde feza¡ eder ve sıçrar ve nefesi kebîr ve mütevâtir olur 
ve nisyânı olup bir şeyden su™âl olunsa cevâbı su™âle muvâfıð olmaz ve 
gözleri kırmızı olur ve hem gözleri mu∂†arib ve &aðîl olur, ke-enne gözleri 
kurumuş ve ðadîd olmuş şa√melere benzer ve ba¡∂ı kerre ≠ikri mürûr ey-
lediği vech üzere gözlerinde §ufret olur ve bu §ûrette ðafâsında temeddüd 
ve veca¡ i√sâs olunur bu«ârın te§â¡udu √asebiyle. Ve ke≠âlik gözlerinin bi-
rinden bi-πayri irâdetin dem¡anın seyelânı olur. Ve kaçan mara∂ ðarâr ve 
isti√kâm eylese √ummâda §alâbet ve §u¡ûbet ve lisânda «uşûnet ve yübûset 
olur ve â«ir-i mara∂da cüfûnun √areketi sâkine olur ðuvvet ∂a¡îfe olmak 
√asebiyle ve √arekât-ı bedeniyyesi √attâ cüfûnunun ya¡nî göz kapaklarının 
√areketleri dahi ∂a¡îfe olur, onda âsâr-ı cünûndan he≠eyândan mâ-¡adâ bir 
nesne kalmaz, onu dahi ¡aczi √asebiyle ðalîlen tekellüm eder. Ve ek&er-i 
iðbâli zi™bir-i &iyâb ve tibn-i √î†ân ilti…âtına mâil olur ya¡nî &iyâblarda olan 
havları ve dîvârlarda olan saman çöplerini yolmağa mâil olur. Ve nab∂ının 
§ıπarı ve ∂a¡fı ve §alâbeti artar yübûset olmak √asebiyle.

Ve ba¡∂ı kerre §ubârâ ma√∂ ve sâ≠ec olmayıp mürekkeb olur, o §ubârâda 
¡alîlin ≠ikrinde ve √arekâtında ve kelâmında a√vâli mu«telife olur merreten 
munta@ıme ve târeten u«râ o nesnelerinde intizâm olmaz.

Ve §ubârânın ¡ilâcı §afrâvî olan sersâmın bi-¡aynihi ¡ilâcı gibi olur, 
lâkin §ubârâda ter†îbe ri¡âyet sersâm-ı §afrâvî ¡ilâcında olan tertîbe ¡inâyet-
ten ke&îren ziyâde olur. Ve §ubârâda vâcib olur ki marî∂in e†râfını şedd ve 
ra†bda ihtimâm oluna.

Fa§l-ı »âmis Lî&erπus Tesmiye Olunan Sersâm-ı Bârid Beyânındadır

Ona nisyân dahi derler, bu mara∂ı olan kimse unutkan olduğu için. 
Lî&erπus o veremdir ki dâ«il-i ðı√fta balπamdan √âdi& olur. Ve bu sersâm-ı 
balπamînin ek&eri cevher-i dimâπın mecârîsinde olur, √icâb ve bu†ûn ve 
cirm-i dimâπda olmaz, zîrâ balπamın cem¡ olup aπşiyeye nüfû≠u ve ke≠âlik 
cevher-i dimâπa nüfû≠u ðalîl olur aπşiyede §alâbet ve cevher-i dimâπda 
lüzûcet olmak √asebiyle, nitekim ≠âtü’l-cenb mara∂ında dahi ek&er-i √âlde 
sebeb-i fâ¡ilî mâdde-i §afrâviyye olur ve mâdde-i balπamiyyenin ≠âtü’l-cen-
be sebeb olduğu nâdir olur, zîrâ §adrın aπşiyeleri §ıfâðî ve §ulb olur, balπam 
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ona nüfû≠ eylemesi ðalîl olur ve belki ðalîlen nüfû≠ eder. Balπamın nüfû≠u 
dahi o balπama §afrâ mu«âla†a etmek √asebiyle olur ve mümkin olur ki 
sersâm-ı bârid ba¡∂ı kerre dahi cevher-i dimâπın kendiye ve √icâblarına 
¡ârı∂ ola.

Ve lî&erπusun ma¡nâsı nisyân demektir. Ve bu ¡illete nisyân etmek lâzım 
olmakla lâzımı ile tesmiye olundu. Bu ¡illetin √aðîðati ≠ikr olunan verem-
lerdir ki nisyân o vereme lâzım gelir. Ve bu ism √asebiyle e†ıbbâdan ðavm-i 
ke&îr «a†â edip ₣ann eylediler ki nisyânın kendisi mara∂dır ve bilmediler 
ki a§l-ı mara∂ veremdir ve nisyân onun lâzımıdır. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dimâπda 
olan verem-i bâridin küllîsine lî&erπus tesmiye eylediler gerek ise o verem 
balπamî olsun ve gerek ise sevdâvî olsun, lâkin ek&er-i e†ıbbâ ve ke≠âlik 
e†ıbbâdan mu√aððıðîn lî&erπus ismini sevdâvî olan verem-i bârid-i dimâπî-
ye ı†lâð eylemeyip o ismi balπamî olan vereme tahsîs eylediler. Ve senin 
için iki nev¡e dahi ı†lâð eylemek câiz olur.

Ve bu ¡illetin mâddesi seder ¡illetinin mâddesine müşâbih olur, lâkin 
lî&erπusta mâddenin isti√kâmı ziyâde olur. Ve bu ¡illet «ıl†-ı balπamîyi 
tevlîd edip tebhîri olan nesnelerden √âdi& olur, onun için soğan tenâvülünü 
ik&âr edenlere ¡ârı∂ olur. Ve to«meden ve ke&ret-i şürbden ve fevâkihi ke&-
ret üzere ekl edenlere dahi ¡ârı∂ olur.

Ve lî&erπusun ¡alâmetleri bunlardır: §udâ¡ «afîf ve √ummâ leyyine olur, 
zîrâ ¡ufûnetli «ıl†tan √âdi& olan vereme √ummâ lâzım gelir, lâkin veremin 
mâddesi bâride olmakla √ummâ «afîfe olur. Lî&erπus bu √ummâ √asebiyle 
sübâttan farð olunur. Sübâtın √ummâsı olmaz, lî&erπusta √ummâ-ı leyyine 
olur. Ve lî&erπusta olan √ummâ ba¡∂ı kerre i√sâs olunmaz ve o zamânda 
onunla &aðîl olan sübât mevcûde olur √attâ ¡alîl gözünü açtığı gibi sâ¡atince 
yine gözünü yumar.

Ve lî&erπus mara∂ı olan kimseye nisyân dahi ¡ârı∂ olur ve nefsi mü-
te«al«il olup cidden ba†î™ olur ve nefesinin küllîsinde yesîren ∂îð olur ve 
büzâð dahi olur ve cüşâsı ya¡nî esnemesi ağzını açıp yumması çok olur. 
Ve ba¡∂ı kerre esnemek mi&lli nesneler için ağzını açar ve oynatır, ağzını 
yummak «â†ırına gelmez, ağzı açık kalır. Ve unutmasa ve ağzını yumma-
ğı ða§d ve irâde eylese tekâsülünden yummaz. Ve onda ınçkırık dahi olur 
mi¡denin şirketi √asebiyle. Ve lisânı ebya∂ olur. Ve cevâbdan ve göz ka-
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paklarını ta√rîk eylemekten keslân üzere olur ve ¡aðlında i«tilâ† olur. Ve 
berâzı ek&er-i √âlde ra†b olur, eger kuru dahi olur ise kuruluğu mu¡tedil olur 
ve bevli √ımâr bevli gibi olur.

Ve ba¡∂ı kerre lî&erπus a§√âbına ra¡şe ¡ârı∂ olur ve e†râfı dahi terler ve 
onlar ðarânî†us a§√âbının «ilâfı üzere olurlar, zîrâ lî&erπus a§√âbı firâşından 
aşağı mün√adir olur, ammâ ðarânî†us a§√âbı tesa¡¡ud ederler yastık üzere ve 
tâ…ât-ı beyte §u¡ûd ederler. Ve lî&erπusta nab∂ ¡a₣îm ve mütefâvit ve ba†î™ 
olur ve zelzelî ya¡nî mürta¡iş ve mütemevvic olur ve ≠âtü’r-riye nab∂ına 
müşâbih olur, lâkin ¡ar∂ ve †ûlü eðall olur ve bu†™u ve tefâvütü ðarânî†ustan 
ek&er ve ezyed olur ve i«tilâfı ðarânî†us i«tilâfından eðall olur, onun için 
ki [243a] ðalbin lî&erπustan te™e≠≠îsi ðarânî†ustan te™e≠≠îsinden eðall olur.

Ve sersâm-ı bâridde “el-vâði¡ fi’l-vast” tesmiye olunan nab∂ ke&î-
rü’l-vuðû¡ olur, zîrâ bârid olan sersâmda ðuvve-i √ayvâniyye eslem olur ve 
√ummâsı eðall olur ðalbden ba¡îd olmak √asebiyle. Ve sübâtı ek&er olur, 
≠âtü’r-riyede eðall olur, zîrâ sersâm-ı bâridde mâdde nefs-i dimâπda olur, 
ammâ ≠âtü’r-riyede mâdde dimâπa riyeden müte§â¡ide olur ve lâ-ma√âle 
dimâπda mütemekkine olan mâdde müte§â¡ide olan mâddeden sübâtı ziyâ-
de i√dâ& eder. Ve bu ≠ikr olunan ¡alâmetler balπamî olan sersâm-ı bâridin 
¡alâmetleri idi.

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ðavli üzere sevdâvî olan verem-i dimâπiyye dahi ser-
sâm-ı bârid ve lî&erπus tesmiye olunur idi. Binâen ¡aleyh sevdâvî veremin 
¡alâmetlerini dahi bu ma√allde ≠ikr lâzım geldi, o ¡alâmetler bunlardır: Sev-
dâvî olan sersâmda veca¡ eşedd olur ve ∂ucret ve he≠eyân olur ve göz açık 
ve mebhûte ya¡nî müte√ayyire olur. Ve sevdâvî lî&erπus dimâπın cevhe-
rinde olur ise sübât eşedd olur ve √arekât ¡usretli olur ve veca¡ın re√âvete 
meyli olur. Ve lî&erπus √icâbda ise veca¡ eşedd olur ve √arekât e«aff olur 
ve onda nisyân √asebiyle ve ¡a∂ale-i mübevvilenin ∂a¡fı √asebiyle i√tibâs-ı 
bevl ke&îr olur.

Ve insânın lî&erπusa §âir ve müsta¡idd olmasının ¡alâmeti başta ke&ret-i 
i«tilâc olur ve çok seğirir ve kesel ve &iðal olur. Kaçan lî&erπusta a¡râ∂ müş-
tedde ve ¡arað cidden ke&îr olsa o ¡illet ðâtil olur çok terlemek ðuvveti isðâ† 
eylemek √asebiyle. Ve kaçan nefeste vüs¡at ve cevdet olup a¡râ∂da in√ı†â† 
olsa ¡alâmet ceyyide olur, me™âli selâmete olur «u§û§an ki bu ¡alâmetler ile 
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kulak ardında verem ₣uhûr eyleye, zîrâ dimâπ emrâ∂ının bu√rânı ek&eriyyâ 
kulak ardında verem i√dâ&ıyla olur.

el-¡İlâc: Eger mâni¡ yok ise evvelâ fa§d edip ba¡dehu √arâretli √uðneler 
isti¡mâl edersin ve mevâddı esfele ce≠b edersin. Ve bir yeleği bal ile «ar-
dala bulaştırıp onunla ¡alîli vech-i ma¡hûd üzere kusturursun ve aydınlık 
odada iskân edersin ve sübâtta istiπrâðtan onu men¡ edersin in†ıbâ«a ibrâm 
ve il√â√ etmekle. Ve evvel-i emrde dühn-i verd ve «all ile mâddeyi men¡ 
ve red¡ edersin ve iki gün mürûrunda dühn-i verd ile «alle cünd-i bîdester 
«al† edersin ve «alli ¡un§ul «alli kılarsın ve ona mâ-ı bârid saðy eylemezsin 
ve saðy edersen dahi ðalîlen saðy edersin ve mâ-ı bârid saðyını her √âlde 
men¡ edersin, lâkin zamân-ı ibtidâda ve zamân-ı intihânın â«irinde «â§§aten 
men¡-i şedîd ile men¡ edersin.

Ve bu tedbîrlerden sonra bedeni zeyt ile ve na†rûnla ve ısırgan tohumu 
ve mâzeryûn tohumu ve büber ve ¡âðırðar√â ve bunlara müşâbih edviyeler 
ile temrî« edip ovarsın ve ta√lîli ðavî olan ne†ûlâtla ten†îl edersin. Ve ke≠â-
lik şemûmât ve ¡a†ûsât ve πarâπır-ı müla††ıfe ve ¢ânûn’da bildiğin edviye-i 
sâireleri isti¡mâl edersin. Ve eger ¡alîlin başı üzere ¡un§ul isti¡mâl eylersen 
ziyâde nâfi¡ olur «u§û§an isti¡mâl eylediğin ¡un§ul tâze ve ra†b ola. Ve ke≠âlik 
mu√ammirât-ı sâireyi dahi isti¡mâl edersin ve «ardal le†û«unu dahi isti¡mâl 
edersin. Ve ¡alîlin e†râfını ya¡nî ellerini ve ayaklarını kızarıp müte™ellim olun-
ca ðadar delk ve πamz edersin. Ve bu delk ve πamzın menfa¡ati ¡a₣îme olur.

Ve o ¡alîl sübâtla müstaπrað oldukta tüylerini medd ve ce≠b edersin ve 
ba¡∂ı tüyünü dahi netf edip yolarsın ve ðafâları nuðresi üzere min-πayri 
şar†in nârdan me√âcim va∂¡ edersin ve ba¡∂ı kerre istifrâπ-ı deme mu√tâc 
olduğunda şar† dahi edersin.

Ve o merzâlardan birine πıdâ versen onun πıdâsını mâ-ı türmüs ve mâ-ı 
√ımma§ ve mâ-ı keşk kılarsın ve onların bu vech üzere πıdâsını verdikten 
sonra ellerini ve ayaklarını birkaç sâ¡at πamz eyle, zîrâ o πamz bu«ârın 
fevðe te§â¡udunu men¡ eder.

Ve ¡illet uzayıp ishâl √âcet olsa ve «u§û§an ¡alîlde ra¡şe ₣uhûr eylese ona 
sen cünd-i bîdesterden bir mi&ðâlin iki &ülü&ünü saðmûnyâdan miðdâr-ı 
ðalîl ile ya¡nî bir dânıðtan eðall ile saðy eyle. Ve eger √ummâsının ifrâ†ın-
dan «avf edersen saðmûnyâyı terk edip yalnız cünd-i bîdesteri isti¡mâle 
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tedbîrini ða§r eyle ve istifrâπdan tebdîl-i mizâcla iktifâ eyle ya¡nî müstefriπ 
vermeyip mizâcı tebdîl eden edviyeyi isti¡mâl eyle.

Ve istifrâπâtın evlâsı √uðne ile olan istifrâπdır. Ve √uðneden πayrı müs-
tefriπe mu√tâc olur isen eyâric-i feyðarâdan bir dirhem, şa√m-ı √an₣al rubu¡ 
dirhem, helîlecden &ülü& dirhem, ma§†akîden bir dânıð ile müshil terkîb 
edip saðy eyle, eger √ummâ şedîdetü’l-√arâret olmayıp bu müshilin o ¡alîli 
ishâl eylemesine i¡timâdın var ise. Eger i¡timâdın yok ise ona √amûle √aml 
eyle veyâ«ûd şiyâf eyle tâ ki iki sebeb cem¡ olup ya¡nî hem saðy ve hem 
müshil ve hem ta√mîl-i √amûle ictimâ¡ edip ishâl eyleye. Ve o ¡alîle tenbîh 
ve teklîf eyle ki √âcetini ða∂âda tekellüf eyleye. Ve o ¡alîle bevl ve berâzını 
nisyân ¡ârı∂ olur ise iki √âliblerini ve ba†nını o matbû«la ten†îl eyle ki onda 
bâbûnec ve iklîlü’l-melik ve benefşec ve sûsen kökü †ab« olmuş ola. Ve 
bevl eylesin için me&ânesini dahi πamz eyle. Ve kaçan ¡illet müntehiye olsa 
onda erâcî√ ve √aml ve isti¡mâl eyle ba¡dehu riyâ∂et-i yesîre isti¡mâl eyle 
ya¡nî salıncakta ta√rîk ve dâbbeye √aml eyle. Ve bunlardan sonra yayan 
yürüt ve nâðıhlarda eylediğin mu¡âlecâtla ¡ilâc eyle.

Fa§l-ı Sâbi¡ Kelle Kemiği İçinde ◊âdi& Olan Mâiyyeti Bildirir

Ba¡∂ı kerre ðı√fın dâ«ilinde mâiyyet müctemi¡a olur ve «âric-i ðı√fta 
dahi mâiyyet müctemi¡a olur ve onun edillesini ve ¡alâmetlerini ðarîben 
beyân eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ. Eger o mâiyyet dâ«il-i ðı√fta olur ise onun 
ma√alli πışâ-i §ulbün fevði olur ve o πışâ-i §ulb üzerinde ictimâ¡ eden sunun 
¡alâmet-i ictimâ¡ı budur ki dâ«il-i ðı√fta &iðal i√sâs olunur ve gözü yummak 
¡usretli olur ve belki gâhîce müte¡a≠≠ir ve mümteni¡ olur ve gözü ru†ûbetli 
olur ve dâima dümû¡u akar ve cereyân eder. Ve bu mi&lli olan âfet √île ve 
¡ilâc ðabûl eylemez.

Fa§l-ı ¿âmin »âric-i ¢ı√fta ◊âdi& Olan Şişleri ve »âric-i ¢ı√fta 
Müctemi¡ Olan Mâiyyeti ve ~ıbyânın ¡U†âsını Ya¡nî ~abîlere 

¡Ârı∂ Olan Aksırıkları Beyân Eder

Ve başın taşrasında olan πışâ-i mücellile √ârre ve bâride olan verem-
lerden her biri ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o πışâda mâiyyet müctemi¡a 
olur «u§û§an §abîlerin «âric-i ðı√flarında mâiyyetin ictimâ¡ı ziyâde olur 
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ve a√yânen kibârda dahi olur. Ve bu ¡illet bir ¡illettir ki ðı√f kemiği ile 
başın derisi arasında mâiyyet cem¡ olur veyâ«ûd o mâiyyet «âric-i ðı√fta 
olan iki √icâb arasında vâði¡ olur. Ve ¡alâmeti budur ki mâiyyetin «âric-i 
ðı√fta ictimâ¡ı ma√alli mün«afi∂ olur ya¡nî çukur olur ve onda ağlamak 
ve uykusuzluk çok olur. Ve bu âfetin §ıbyâna ¡ârı∂ olduğu ek&er-i emrde 
ðâbilenin «a†âsı √asebiyle olur, §ıbyânın yâfû«una eli ile πamz eder ve o 
ma√alli tefrî… eder ve ¡urûðun ağızlarını açar ve derinin altına mâiyyetli 
dem cereyân edip müctemi¡a olur ve ba¡∂ı kerre cârî olan mâdde a«lâ†-ı 
sâire olur. Ve kaçan başın derisinin levni levn-i cild üzere olup fevð câ-
nibine nütû™u ve irtifâ¡ı olsa velâkin üzerine basıldıkta esfele mündefi¡a 
olup çukurlansa delâlet eder ki o mâdde-i müctemi¡a mâiyyet olur ve eger 
cild-i re™sin levni müteπayyir olup ve lemsin √âli mâiyyet √âlinin «ilâfı 
üzere olsa ya¡nî πamz olundukta inπımâza mu†âvi¡ olmasa ve basılmakla 
çukurlanmasa veyâ«ûd onda veca¡ ve le≠¡ i√sâs olunsa o mâdde-i mücte-
mi¡a «âric-i ðı√fta √âdi& olan verem olur.Pes §ıbyânın başında bu mâiyyet 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Ve mu†laðan mâiyyeti olan re™sin a√vâli ta¡arrüf ve tefa««u§ olunur 
ki o re™ste olan mâiyyet ke&îre midir veyâ«ûd ðalîle midir ve o mâiyyete 
ðahr olunup [243b] ðuvvet ile mess olunsa «âricden dâ«ile mündefi¡a olur 
mu veyâ«ûd muðâvemet edip indifâ¡ı ðabûl eylemez mi. Eger mâdde ke&î-
re olup ve def¡i dahi ðabûl eylemez ise mu¡âlece terk olur ve eger mâdde 
ðalîle olup cild ile ðı√f arasında istimsâki ve ðarârı olur ise ona sen şaðð 
ile mu¡âlece eyle yâ ¡ar∂∂an şaðð-ı vâ√id ile şaðð eyle yâhûd iki şaðð ile 
şaðð eyle ki her biri â«eri teðâ†u¡ eyleye veyâ«ûd üç şaðð ile şaðð eyle ve 
her şaððı â«eri ta…†î¡ eyleye. Şaððta bu i«tilâf mâddenin ðılleti ve ke&reti 
√asebiyle olur.

Ve bu şaðð ile mâdde istifrâπ ve i«râc olunduktan sonra mev∂i¡-i şaððı 
şedd ve rab† eyle ve üç gün miðdârı üzerine zeyt ve şarâb va∂¡ eyle ba¡de-
hu bağını çözüp i√tiyâc kalır ise cirâ√atine merhem ve fetîl ile mu¡âlece 
eyle. Eger fetîle ve merheme mu√tâc olmayıp «ay† ve derz kifâyet eder ise 
dürûz-ı sevb il§âð olunduğu gibi dikip il§âð eyle. Ve onun ilti√âmında ba†î™ 
olur ise ya¡nî la√mı geç biter ise e†ıbbâ emr eylediler ki o zamân baş kemiği 
«afîfen cerd olunur ya¡nî etin bitmemesi ¡a₣mın sa†√ında olan nebât-ı la√-
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ma mâni¡ eczâ-i fâsidelerden ise. Ve ¡a₣mın üzerinden o eczâ-i fâsideleri 
rıfð ile kazınıp baş ta†hîr olunur ve mâni¡in zevâli ile tâze etler biter.

Ve «âric-i ðı√fta olan mâiyyet cidden ðalîl olur ise a∂mide ile o «ıl†ı 
ta√lîl eylemek sana kifâyet eder, ammâ başta olan evrâmın √ârr ve bâridini 
melmes ve levn ile ta¡arrüf edip bilirsin ve o vereme il§âð olunan nesnelere 
veremin muvâfaðatı ve mu«âlefetinden dahi bilirsin. Me&elâ üzerine √ârr 
nesne va∂¡ olunsa vereme o nesne muvâfıð olur ise mâddenin ve veremin 
bârid olduğunu bilirsin ve bârid nesne va∂¡ olunsa vereme muvâfıð olması 
ile veremin √ârr olduğunu bilirsin. Ve o veremlerde gerek √ârr ve gerek 
bârid olsun ðı√fı ∂âπı† elem i√sâs olunur ve el ile lems olundukta dahi elem 
i§âbet eder, pes «âric-i ðı√fta olan bu evrâma sersâm mu¡âlecâtının e«affı 
ile mu¡âlece edersin ve ma¡a-hâ≠â mu¡âlecât-ı ðaviyyeler ile ¡ilâc eylesen 
dahi ∂ararından emîn ve sâlim olursun. Ve bu ¡illete √acâmetin nef¡i fa§dın 
nef¡inden ek&er olur.

Ammâ §ıbyâna ¡ârı∂ olan ¡u†âs ya¡nî aksırıklar ¡ilâcında lâyıð olan budur 
ki o ¡illeti olan §abînin mür∂i¡asına arpa suyu veyâ«ûd arpa sevîðının suyu 
saðy olunur eger §abîde ishâl var ise. Ve yine ishâl olduğu taðdîr üzere kav-
rulmuş †abâşîrden bir miðdâr saðy olunur ve kavrulmuş semiz ot tohumu 
saðy olunur. Ve bu ¡illette ishâl-i redî olur, ≠ikr olunan nesneler ile ishâl 
ða†¡ olunmak gerektir. Ve mür∂i¡aya vâcibdir ki ıssı su isti¡mâlinden i√tirâz 
eyleye ve §abînin yâfû«una müberrid benefşec va∂¡ eyleye.

Dokuzuncu Fa§l Sübât-ı Seherî Beyânındadır

Ba¡∂ı e†ıbbâ bu ¡illete şu«û§ ı†lâð ederler, lâkin bu ¡illet şu«û§ değildir 
belki şu«û§-ı cümûd tesmiye olunan ¡illetten bir nev¡dir; sübâta şu«û§ ı†lâð 
olunmaz. Ve biz deriz ki sübât-ı seherî dedikleri ¡illet ¡illet-i sersâmiyyedir ki 
sersâm-ı √ârr ve sersâm-ı bâridden mürekkeb olur, zîrâ sübât ¡illetinin veremi 
balπam ile §afrâdan √âdi&tir. Ve onların heyecân ve √areketine sebeb olan o 
imtilâdır ki onu nehem ya¡nî ekl ve şürbü ve sekri ik&âr tevlîd eder.

Ve bu iki «ıl† ya¡nî balπam ile §afrâ ba¡∂ı kerre mu¡tedil olurlar ve ba¡∂ı 
kerre dahi §afrâ balπama veyâ«ûd balπam §afrâya πâlibe olur. Eger balπam 
§afrâya πâlib olur ise ona sübât-ı seherî derler ve eger §afrâ balπama πâlib 
olur ise ona seher-i sübâtî derler.
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Ve ba¡∂ı kerre olur ki bi’ş-şa«§ mütte√id olan mara∂-ı me≠kûrun birinde 
bir vaðtte balπam §afrâ üzerine πâlib olup sübât ve &iðal ve taπmî∂ i√dâ& 
eder ve su™âl olunsa ona cevâb vermek ağır gelir ve ba¡de-mühletin cevâb 
verir ve çok fikr eyledikten sonra cevâba ta§addî eder. Ve yine o mara∂da 
vaðt-i u«râda §afrânın √ükmü πalebe edip o §afrâ erað ya¡nî uykusuzluk ve 
he≠eyân ve mutta§ılen ta√dîð ya¡nî na₣arı bir ma√alle mutta§ıleten dâim 
kılmağa sebeb olur. Ve biz o kimseyi sübâtta istiπrâða mâni¡ oluruz ve onu 
mütenebbih eyleriz, √âli üzere istiπrâðta terk eylemeziz, zîrâ πalebe-i §afrâ-
dan √âdi& olan sübât §â√ibi tenbîh ile mütenebbih olur.

Ve balπam πalebesinden √âdi& olan sübât &aðîl olur ve tekellüf edip 
gözünü açsa göz kapaklarını imsâke ðâdir olmayıp kendi kendiye kapa-
nır. Ve §afrâdan olan sübâtta ednâ tenbîh ile mütenebbih olur ve he≠eyân 
eder ve √areketi ða§d eder ve gözünü açar, †arf ve taπmî∂i olmaz ya¡nî 
gözünü açıp yummaz belki sersâm a§√âbında olduğu gibi †araf-ı a¡lâsı 
münce≠ib olup göz açık durur ve πayr-i †abî¡î olan istilðâyı iştihâ eder ve 
yüzünde tehebbüc olur ve yüzü «u∂rete ve √umrete mâil olur ve ek&er-i 
a√vâlinde göz kapağı fevð cânibine münce≠ib olur ve πa†† edip uykuda 
hırıldayan kimse gibi horlar ve gözünü açsa a§√âb-ı cümûd u şu«û§un 
fet√i gibi açar ya¡nî fet√i cefn-i a¡lâsının inci≠âbıyla olur, †arf ve πamz 
ile olmaz. Ve nu†ð eylese kelâmının ni₣âmı olmaz ve içtiği su boğazın-
dan aşağı geçmez ve ba¡∂ı kerre burnundan çıkar. Ve ke≠âlik bulamaç ve 
a√sâ gibi izdirâdı sühûletli olan e†¡ime dahi şerað i√dâ& edip boğazından 
geçmez. Ve bu ¡alâmetler seher-i sübâtînin redâ™eti ¡alâmetleridir. Ve 
çok kerre bevl ve berâzın ma¡an i√tibâsı ¡ârı∂ olur veyâ«ûd ikisinden 
dahi ðıllet olur ve ∂îð-ı nefes dahi ¡ârı∂ olur. Ve a√vâlinden çok √âli 
i«tinâð-ı ra√im a√vâline müşâbih olur, lâkin i«tinâð-ı ra√imde vech √âl-i 
§ı√√îsi üzere bâðî olur ve sübâtta bildiğin vech üzere müteπayyir olur. 
Ve i«tinâð-ı ra√imin sâir a√vâli bâbında me≠kûr olur. Ve bu ¡alîle tekel-
lüm için cebr olunur ve fehm için dahi cebr mümkin olur ve ra√iminde 
i«tinâð olanlara tekellüm ve fehm için cebr mümkin olmaz mâdâm ki 
i«tinâð bâðî ola.

Ve bu ¡illet lî&erπusa dahi ¡avârı∂da müşâbih olur, lâkin bunda ya¡nî 
seher-i sübâtîde vech ≠ikr olduğu üzere √âl-i §ı√√at gibi olur, müteπayyir 
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olmaz, lâkin lî&erπusta müteπayyir olur. Ve bu ¡illette seher ¡ârı∂ olur ve 
min-πayri †arfin teftî√-i ¡ayn olur ve bunda √ummâ şedîd olur.

Ve bu ¡illetin ðarânî†usa dahi müşâbeheti olur, lâkin ðarânî†ustan farðı 
budur ki bunda sübât ek&er ve he≠eyân eðall olur ve ðarânî†usta ¡aks üzere 
olur.

Ammâ bu ¡illetin sâir müşâbihlerinden nab∂ √asebiyle farðı budur ki 
bunda sübâtın nab∂ı serî¡ ve mütevâtir olur verem ve √ummevî a«lâ† √ase-
biyle ve bu vechten lî&erπus a§√âbının nab∂ına mu«âlif olur verem ve 
balπam √asebiyle. Mesbûtun nab∂ı ¡arî∂ ve ða§îr olur ve ða§îr olması ¡arî∂ 
olmak √asebiyle olur ve bu vechten ðarânî†us nab∂ına müfârıð ve muπâyir 
olur. Ve bunlardan mâ-¡adâ mesbûtun nab∂ı lî&erπus nab∂ından aðvâ ve 
ðarânî†us nab∂ından a∂¡af olur. Ve mesbûtun nab∂ı mütemeddid ve müte-
şennic ve mütefâvit olmaz, i«tinâð-ı ra√imde bu nab∂lar olduğu gibi belki 
mesbûtta ðuvvet sâðı†a olup nab∂ mütevâtir olur.

el-Mu¡âlecât: Mesbûtun a§nâfı beyninde müşterek olan mu¡âlecesi senin 
ma¡lûmun olan fa§ddır ve ba¡dehu i√tiðândır. Ve i√tiðânın √iddeti ve lîni 
mâdde √asebiyle ziyâde ve noð§ân kılınır. Ve mâddenin keyfiyyeti ≠ikri 
mürûr eden ¡alâmâtla bilinir. Ve mesbûtta olan balπam ve §afrânın mu¡tedil 
olduğu veyâ«ûd balπamın veyâ«ûd §afrânın πalebesi ¡alâmât-ı me≠kûreden 
bilinir.

Ve ðarânî†us a§√âbından πıdâ men¡ olunduğu gibi mesbûttan dahi πıdâ 
men¡ olunur «u§û§an [244a] ik&âr-ı †a¡âmdan √âdi& olan sübâtta πıdâdan 
men¡ ziyâde mühimm olur. Ve sübâtın ik&âr-ı †a¡âmdan √âdi& olan §ınıfın 
¡ilâcında ðay™ dahi isti¡mâl olunup mi¡desi tenðıye olunur.

Ve eger sebeb-i √udû&u sekr olur ise sekri munða†ı¡ olunca ðadar mu¡â-
lece olunmaz ve inðı†â¡dan sonra başı mura††ıb olan edviye ile mu¡âlece 
olunur ve mu¡âlece mura††ıbât-ı re™se ða§r olunur ve â«irü’l-emr «umârın 
â«ir ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.

Ve a§nâf-ı sübâtın ≠ikri sâbıð olan cemî¡an ne†ûlât ve ∂ımâdât ve ¡a†ûsât-
ta iştirâkleri olur ve şürben ve i«tinâðan isti¡mâl olunan senin bildiğin müs-
tefriπât-ı la†îfelerde dahi iştirâkleri olur. Ve bu edviyeler sübâtta ðarânî†us-
ta emr olunduğu gibi olmaz ve ke≠âlik lî&erπusta emr olunduğu gibi dahi 
olmaz belki sübâtta isti¡mâl olunan edviyelerin bürûdeti ðarânî†us edviye-



154 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

lerinin bürûdetinden noð§ân olur. Ve ke≠âlik sübât edviyelerinin sü«ûneti 
lî&erπus edviyelerinin sü«ûnetinden noð§ân olur ve belki sübâtın edviye-
leri bârid olan devâlar ile √ârr olan devâlardan mürekkeb olur. Ve sübâtın 
mevâddında bu §afrâ ve balπamdan hangisi πâlib olur ise πâlibin ¡ilâcına 
muvâfıð olan eczâlar ziyâde kılınır, me&elâ §afrâ ziyâde ise bârid devâlar 
ziyâde kılınır ve balπam ziyâde ise √ârr devâlar ziyâde kılınır. Ve ¢ânûn’da 
bu devâların ≠ikri mürûr eyledi ve §afrâya ne mi&lli edviye ile ¡ilâc olunur 
ve ke≠âlik balπama mu¡âlece hangi devâlar ile olur cemî¡an beyân olundu.

Ve vâcib olur ki sübâtta eger §afrâ πâlib olur ise onun ne†ûlünde söğüt 
yaprağı ve benefşec ve sûsen kökü ve şa¡îr ile babadya ve iklîl-i melik ve 
durak otu id«âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre mesbûta şarâb-ı «aş«âş saðy olunur 
eger o ¡alîle balπam πalebesinden «avf eylemez isen. Ve mesbûta şarâb-ı 
«aş«âş saðyından ma†lûb olan, mesbûtu tenvîm eylemektir. Ve eger sü-
bât mâddesi olan §afrâ ve balπam mütesâvîler olup birinde πalebe yok ise 
bu edviyeler üzere şî√ ve merzencûş ziyâde kılınır. Ve eger balπam πâlib 
ise varað-ı πâr ve se≠âb ve fûdenc ve zûfâh ve cünd-i bîdester ve sa¡ter 
ziyâde kılınır ve a∂mide ve √uðunda dahi √âl bu minvâl üzere olur. Ve bu 
¢ânûn’un ve emr-i küllînin ta√tında münderice olan edviye-i cüz™iyyeleri 
senin için aðrabâdînden a«≠ ve ilti…ât eylemek vardır.

Ammâ bu mara∂ın â«irinde ve zamân-ı in√ı†â†ında ne†ûlât-ı bârideden 
ictinâb eyle ve bildiğin müla††ıfâta iðti§âr eyle ba¡dehu mâ-ı √amîm ya¡nî 
ıssı su ile πasl edip nâðıhlara bildiğin müla††ıfât iðti§âr eyle ba¡dehu mâ-ı 
√amîm ya¡nî ıssı su ile πasl edip nâðıhlara eylediğin tedbîr gibi tedbîr eyle.

Onuncu Fa§l Şeccenin Ya¡nî Başa ¡Ârı∂ Olan Teferru…-ı 
İtti§âlin ve Baş Derisinin İn…ı†â¡ının ve 

Bu Mecrâya Cârî Olan Âfetlerin Beyânındadır

Başta vâði¡ olan teferruð-ı itti§âl ya deri ile la√mın mecmû¡unda olur 
veyâ«ûd ¡a₣mda dahi olup mû∂ı√a veyâ«ûd hâşime veyâ«ûd munaððı-
le veyâ«ûd sim√âð olur. Mû∂ı√a o şeccedir ki deri ve la√m munða†ı¡ 
olup kemik ₣âhir olur. Ve hâşimede kemik dahi kırılıp pârelenir. Ve 
munaððılede kemik kırıldığından mâ-¡adâ onun bir ðı†¡ası ma√allinden 
tahavvül edip «ârice çıkar veyâ«ûd «urde «urde olur. Ve sim√âð fi’l-a§l 
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ðı√fı mücellil olan πışânın ismidir. Pes a§nâf-ı şicâcdan sim√âð o şeccedir 
ki deri ve et kesilir ve o πışâ «âricden görünür. Ve sim√âð a§nâfından bir 
§ınıf vardır ki ona fu†re derler, o §ınıfta sim√âð berelenir ve teverrüm eder 
ve veremi semriyip mantar gibi «ârice çıkar, onun için o şeccenin ismine 
fu†re derler.

Ve şicâcın iki §ınıfı dahi vardır ki birine âmme ve â«erine câyife der-
ler. Âmme o şeccedir ki ümmü’d-dimâπ olan √icâblara bâliπ ola. Üm-
mü’d-dimâπ cevher-i dimâπı mu√î† olan √icâb-ı πalî₣ ve √icâb-ı raðîðlerdir. 
Ve recâ olunur ki §â√ib-i ¢ânûn’un câyifeden murâdı dâmiπa ola. Ve dâ-
miπa o şeccedir ki ümmü’d-dimâπların dahi itti§âli müteferrið olup nefs-i 
dimâπ görüne. Ve câyife o cirâ√attir ki cevfe ve ba†na vâ§ıl ola. Pes bu 
taðsîm başta olan şicâcı taðsîm olmakla câyife-i müte¡ârefi îrâd eylemek bu 
ma√alle münâsib olmaz, binâen ¡aleyh câyife ile dâmiπa murâd olunmak 
müte¡ayyin olur. Ve dâmiπada «a†ar-ı ¡a₣îm vardır, √attâ dâmiπa πâlib-i 
√âlde mühlik olmakla İmâm Muhammed √a∂retleri aðsâm-ı şicâcı ≠ikr ey-
ledikte onu ≠ikr eylemedi. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki: 

Kaçan şecce dimâπın √icâbına ve πışâsına vâ§ıl olsa şecce cânibinde is-
tir«â ve muðâbilinde olan ma√allerde teşennüc √âdi& olur. Ve eger şecce üm-
mü’d-dimâπda müntehiye olup dimâπa vâ§ıl olmaz ise eslem olur ve eger 
ða†¡ ve teferruð-ı itti§âl dimâπa vâ§ıl olur ise √ummâ ve ðay™-ı mirâr √âdi& 
olup felâ√ bulan nâdir olur. Ve bunlardan selâmete aðreb olan iki ba†n-ı 
muðaddemde olan şeccelerden fu†re tesmiye olan şecceye mâil olanlar olur, 
zîrâ sür¡at ile tedbîr ve tedârük olunsa şecce mun∂amm olup bitişir, ammâ 
ba†n-ı mu™a««arlarda olan şeccelerin in∂ımâmı a§¡ab olur. Ba†n-ı evsa† üze-
rinde olan şeccelerin iltiyâmı ba†n-ı mu™a««ardan dahi a§¡ab olur ve √âlet-i 
ûlâsında ¡avd ve rücû¡u ziyâde ba¡îd olur, lâkin şeccesi ðalîle ve yesîre olup 
tedârükünde sür¡at olunur ise o zamân √âlet-i ûlâsına ¡avdet eder.

Ammâ şeccelerin ¡ilâcı budur ki gerektir ki sür¡at olunup evvelâ veremin 
√udû&una mâni¡ olan mu¡âlecelerden re™sin ve dimâπın ta√ammül eyledik-
leri tedbîr[ler] isti¡mâl oluna. Ve o mu¡âlecâtın taf§îli ma†lûb olur ise cild ve 
la√mda olan şeccelerin mufa§§alan ¡ilâcını biz kitâb-ı râbi¡de ðurû√ mu¡â-
lecelerini ≠ikr eylediğimiz ma√allde ≠ikr ederiz, o ma√allden taleb oluna. 
Ve kemiğin inkisâr ve inðı†â¡ını dahi bâbu’l-kesri ve’l-cebrde ≠ikr eyleriz.
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Ve e†ıbbâ için ðı√fta olan munaððıle şeccesi ¡ilâcında iki mezheb vardır. 
Mezheb-i evvel budur ki onun ¡ilâcında o edviyeler isti¡mâl olunur ki on-
ların keyfiyyeti hâdiye ve sâkine olur velâkin veca¡ı ve elemi teskîni ek&er 
ve eşedd olur. Mezheb-i &ânî budur ki o şeccede tecfîfi şedîd olan edviyeler 
isti¡mâl olunur, lâkin bu edviyeleri isti¡mâl o kırılan kemik parçasında ðı√fa 
itti§âl var ise ða†¡ ve i«râc olunduktan sonra ve eger kırılan parça külliyyen 
teferruð edip ba†nda kaldıysa «ârice i«râc olunduktan sonra olur ve münke-
sir olan kemikler «âricden şeccenin üzerine edviye-i ce≠≠âbe ve merâhim 
va∂¡ olunmakla ce≠b olunur ve ba¡de’l-ce≠b üzerine «all ve ¡aselden letûh 
va∂¡ olunur. Ve ikinci mezhebde selâmet-i mezheb evvelde olan selâmet-
ten ek&erdir ve şedîdü’t-tecfîf olan edviye isti¡mâli bu bâbda ¡acîb değildir. 
Câlînûs der ki πışâ ve ¡a₣mın mizâcları yâbislerdir, onların mu¡âleceleri 
vetîre-i u«râ üzere olur Allâhu a¡lem. [244b]

Dördüncü Ma…âle Başta Olan O Emrâ∂ Beyânındadır ki 
Onun Ek&er-i Ma∂arratları ◊iss ve Siyâset Fi¡llerinde Olur 
Ya¡nî ◊avâss-ı »amse-i ªâhire ve ◊avâss-ı »amse-i Bâ†ıne 

Fi¡llerinde Olur. Ve Bu Ma…âlenin Fu§ûlünden:

Fa§l-ı Evvel Sübât Beyânındadır

Sübât ifrâ† üzere olan nevm-i &aðîle ı†lâð olunur. Eger ifrâ† nevmin müd-
detinde ve keyfiyyetinde ma¡an olur ise ya¡nî müddeti †avîl ve hey™eti ziyâ-
de ðavî olup tenbîh ile mütenebbih olması ziyâde §u¡ûbetli olur ise ona 
sübât tesmiye olunur. Ve bu iki vech üzere ifrâ†ı olmayan nevm-i &aðîle 
sübât tesmiye olunmaz.

Ve mu†laðan nevm a§nâfının bir §ınıfının miðdârı ve keyfiyyeti †abî¡î 
olur ve bir §ınıfı dahi &aðîl olur ve bir §ınf-ı â«eri dahi sübât-ı müstaπrað 
olur. Ve bi’l-cümle aðsâm-ı &elâ&eye şümûlü olan nevmin mâhiyyeti er-
vâ√ın âlât-ı √iss ü √areketten mebde™ine ya¡nî dimâπa rücû¡ eylemesidir o 
vech üzere ki âlât-ı me≠kûre ef¡âlini işlemekten mu¡a††al olur, √iss ve √are-
ketten beðâ-i √ayâtta ∂arûrî olan teneffüs fi¡linden mâ-¡adâ ef¡âlini işlemeğe 
ðâdir olmaz. Ve ¡ale’l-ı†lâð nevm-i †abî¡îde rû√-ı √ayvânî πıdâyı ha∂m ve 
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in∂âc için bâ†ına münce≠ib olur ve ona tebe¡iyyet edip rû√-ı nefsânî dahi 
bâ†ına rücû¡ eder. Ek&er-i √âlde ecsâm-ı la†îfe-i mütemâziceden birisi √are-
ket eylese â«erleri dahi ona tebe¡iyyet eder ∂arûret-i «alâ √asebiyle.

Ve ba¡∂ı nevmde dahi ervâ√ın mebde™ine rücû¡u istirâ√at için olur, zîrâ 
mebde™inde müteferrið olan eczâları ictimâ¡ eder ve ta√allül eden cüz™leri 
tekmîl olur ve ∂a¡fı taðviye olunca ðadar mebde™inde eğlenip o müddette 
√iss ve √areket âletleri mu¡a††ale kalır ve istirâ√at olan nevme ðarîb olur.

O nevm ki marî∂e def¡aten ve müşârefeten ¡ârı∂ olur, istiπrâð üzere uyur 
ve râ√at eder. Ve o nevm ki marî∂in sükûnuna delâlet eder, lâkin o mi&lli 
nevm-i †avîl ü müstaπrað e§ı√√âya müşârefe eylese «ayra delâlet eylemez. 
Ve bu mi&lli nevmin müşârefesi devâ ile mevâdd-ı ke&îre istifrâπ edenlerde 
dahi olur ve o uyku nâfi¡ olup istifrâπla zâile olan ðuvveti istirdâd eder.

Ve bir nev¡ nevm dahi ¡ârı∂ olur ki ¡ale’l-ı†lâð †abî¡î olmaz belki rû√-
ta ta√allül ziyâde olur, mevcûd ve bâðî kalan ervâ√ ðalîle olur ve √iss ve 
√areket âletlerine münbası† olmak müteyessir olmaz ve tekmîl-i ðuvvet 
ve tetmîm-i kemmiyyet için mebde™ine rücû¡ eder. Ve bu nevm riyâ∂et-i 
ðaviyye ve ta¡abdan sonra vâði¡ olur. Ve bu nevm ile mâ-ðablinde me≠kûr 
olan nevmin farðı ya¡nî riyâ∂et-i ðaviyyeden ve ta¡abdan sonra olan nevm 
mi&lliler ile edviye √asebiyle vâði¡ istifrâπ-ı ke&îrden sonra vâði¡ olan nev-
min farðı e§ı√√âda olan ta√allül-i †abî¡îye bedel olsun için †abî¡atın πıdâyı 
taleb eylemesi ile dâim ve lâzım olan ishâlden ve nezften sonra †abî¡atın 
πıdâyı taleb eylemesi arasında olan farð gibi olur, nitekim e§ı√√âda †abî¡a-
tın πıdâyı talebi †abî¡î ve dâimî olur; ke≠âlik ta¡abı olmayan nevmi †abî¡atın 
talebi †abî¡î ve dâimî olur ve nezf ve ishâle mülâzım olanların πıdâyı talebi 
¡ârı∂î ve πayr-i †abî¡î olduğu gibi, ta¡ab ve riyâ∂et √asebiyle olan nevmi 
talebi dahi πayr-i †abî¡î olur, zîrâ ta¡abın ervâ√ı ta√lîli ta√lîl-i πayr-i †abî¡î 
olur ve o ta√lîlde bedel mâ-yete√alleli ta√§îl için †abî¡atın nevmi talebi dahi 
πayr-i †abî¡î olur.

¡Ale’l-ı†lâð πayr-i †abî¡î olan nevmin bir §ınıfı dahi vardır ki berd-i «âri-
cîden veyâ«ûd müberridât olan edviye isti¡mâlinden √âdi& olur, zîrâ ≠ikr 
olunan berd cevher-i rû√a münâfî ve münâfir olur, kaçan ebdâna berd i§âbet 
eylese rû√-ı nefsânî âlâtından mebde™ine rücû¡ edip √iss ve √areket fi¡lleri 
mu¡a††ale olur. Ve ke≠âlik mu«addir isti¡mâlinden dahi nevm-i πayr-i †abî¡î 
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√âdi& olur, zîrâ mu«addirât ile rû√-ı nefsânînin mizâcı fâsid olur ve meb-
de™inden ðuvve-i nefsâniyyeyi o mizâcı fâsid olan ervâ√ istifâ∂a eylemez.

Ve ke≠âlik âlâtında dahi tebellüdü √asebiyle inbisâ†ı olmayıp nevm-i 
πayr-i †abî¡î √âdi& olur ve ona «ader tesmiye olunur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi πayr-i †abî¡î olan nevm mura††ıbât isti¡mâliyle olur, 
zîrâ ba¡∂ı mura††ıbât âlât-ı √iss ü √areketi ter†îb eder ve cevher-i rû√u tekdîr 
eder ve rû√un mesâlik ve menâfi≠ini sedd eder ve ¡a§ab ve ¡a∂alin cev-
herlerini südede mü™eddî olan ir«â ile ir«â eder ve bu nevm-i πayr-i †abî¡î 
sekrânın nevmi olur. Ve bu nevme ðarîb olur to«me a§√âbında √âdi& olan 
nevm ve ke≠âlik fem-i mi¡dede e†¡imenin †ûl-i mek&i √asebiyle √âdi& olan 
nevmler. Ve bunların sübâtı ðay™ ile zâil olmaz. Ve sübâtın ek&er-i √âlde se-
bebi bu iki sebebler olur ya¡nî seker ve e†¡imenin fem-i mi¡dede †ûl-i mek&i 
olur eger müsta√kem olur ise.

Ve ba¡∂ı kerre nevme sebeb berd ve ru†ûbetin mecmû¡u olur, lâkin se-
beb-i muðaddim berd olup ru†ûbet mu¡îni olur, nitekim sehere ba¡∂ı kerre 
√arâret ile yübûsetin mecmû¡u sebeb olup sebeb-i muðaddim √arâret olur 
ve yübûset ona mu¡în olur.

Ve bu me≠kûrlardan mâ-¡adâ sübâtın â«er sebebleri vardır, onlardan bi-
risi budur ki √ummânın nevbetleri müştedde olmakla cemî¡an †abî¡at ¡ille-
te mun§arıfe olur ve †abî¡at mâdde ta√tında mün∂aπı† ve mahsûr kalır. Ve 
rû√-ı nefsânî dahi †abî¡ata tâbi¡ olmakla o dahi mâdde ta√tında √a§r olup 
âlette inbisâ†ı olmaz ve ef¡âli mu¡a††ale olup sübât √âdi& olur. Ve «u§û§an 
√ummânın mâddesi balπam olur ise sübâta o mâdde sebeb-i ðavî olur, zîrâ 
balπam bârid ve ra†bdır ve √arâreti ¡ufûnet-i ¡ârı∂a √asebiyledir. Bârid ve 
ra†bda sübât ziyâde olur.

Ve sübâtın ikinci sebebi budur ki a«lâ† rediyye olup mi¡de ve riye ¡illet-
lerinde ve a¡∂â-i sâir ¡illetlerinde i«tilâ†larından muðaddem dimâπa bu«ârât 
tesa¡¡ud edip sübâta sebeb olur. Ve mi¡dede olan kurtlardan ve √abbu’l-kar¡-
dan dahi sübât olur.

Ve sübâtın üçüncü sebebi nefs-i dimâπın ¡a₣m-ı ðı√fın ta√tında veyâ«ûd 
cânibinde veyâ«ûd πışâsında in∂ıπâ† ve in¡i§ârdır. Ve bu √âlât ðı√fa i§âbet 
eden ∂arbeden √â§ıla olup sübâta mü™eddî olurlar. Ve bu†ûn-ı dimâπın han-
gisinin ða†¡ı ve verem √asebiyle olan teferruðu sübâta ziyâde ðavî sebeb 
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olur ise ∂aπ†ı dahi o minvâl üzere sebeb-i ðavî olur. Ve sübâta bu†ûn-ı 
&elâ&e âfâtından hangisinin ðuvvetli sebeb olduğu ðarîben ≠ikr olunur.

Ve dördüncü sebeb veca¡-ı şedîddir gerek ise o veca¡ §udπun ¡a∂alâtına 
i§âbet eden ∂arb-ı şedîdden √âdi& olsun veyâ«ûd fem-i mi¡dede veyâ«ûd 
ra√imde olan e≠âya müşâreket √asebiyle olsun, zîrâ onlara müşâreket ile 
cevher-i dimâπ münkabı∂ olmakla rû√-ı √assâsın mesâliki meşdûde olup 
sübât √âdi& olur.

Ve sübâtın beşinci sebebi ervâ√ın şiddet-i ∂a¡fı olur, ta√allül-i ke&îr 
√asebiyle âlette inbisâ†ı ¡asîr olduğundan için. Kaçan ¡illet-i sübât ¡ârı∂ olsa 
√avâsstan evvelâ bâ†ıl olan √âsse-i ba§ar ve √âsse-i sem¡dir, ona binâen 
ma¡lûm olur ki sübâtta âfet muðaddem-i dimâπda olmak gerektir, zîrâ 
sem¡ ve ba§ara √iss ifâde eden ¡a§abların menbiti muðaddem-i dimâπdır ve 
muðaddem-i dimâπın âfeti ile sem¡ ve ba§ar mu¡a††ale olurlar ve ta√ayyülün 
fesâdı dahi onlara müşâreket eder, lâkin √areket-i ðuvveleri bâðıye kalır, 
zîrâ a¡∂âya √areket ifâde eden ¡a§abların menbiti mu™a««ar-ı dimâπ olur. Ve 
muðaddem-i dimâπda âfet olmakla √arekete ∂arar-ı küllî gelmez, √attâ te-
neffüs a¡∂âlarının √areketi √areket-i §ı√√iyye gibi bâðıye kalır. Pes sübâtın 
√arekete ∂ararı sem¡ ve ba§ara ∂ararı miðdârınca olmaz, ammâ cümûd ve 
şu«û§ dedikleri mara∂ bunun ¡aksi üzere olup cümûdun √arekete ∂ararı √isse 
∂ararından ek&er olur. Ve yine vâcib olur ki mesâlik-i rû√un sübâtta südde-
leri tâmme ve cidden ke&îfe olmaya, teneffüse ∂ararı i§âbet eylemesin için.

Ve sû™-i mizâcdan √âdi& olan sübât evvelâ sû™-i mizâc-ı bâridden ve 
&âniyen sû™-i mizâc-ı ra†bdan √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb ve 
≠âtü’r-riye mi&lli mara∂lar sübâta intiðâl eder. Ve ba¡∂ı nâsın a«lâ†ı müd-
det-i cülûsunda sâkine olup √areket-i mûziyyesi olmaz ve o kimseye nu¡âs 
πâlib olup ı∂†ıcâ¡ eyledikte √arâret-i πarîziyye bâ†ına [245a] çekilip a«lâ†-ı 
sâkineyi ta√rîk eder ve ondan dimâπa eb«ıre §u¡ûd edip ve a«lâ†ın &everânı 
ile nevm onu πaşy ve i√â†a eylemez ve uykusunda istiπrâð olmayıp temel-
mül olur. Ve bu mi&lli √âlât yâbisü’l-mizâc olanlarda ke&îrü’l-vuðû¡ olur 
ve o kimselerde bu √âlât ta«allüf edip πaşeyân-ı nevm ke&îr olsa o kimsede 
mara∂ √udû&unu nevmin istiπrâðı ve πaşeyânı in≠âr eder ve mâ-ı rummân 
mi&lli ¡u§ârâtın mi¡dede mek&i †avîl olur ve bu«ârâtı √abs eder ve sehere 
mâni¡ olur.
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Ve πıdâ tenâvül edip ı∂†ıcâ¡ edenlerin hey™et-i lâyıðalarını bundan aðdem 
biz beyân eyledik, lâkin şimdiki √âlde biz deriz ki arka üzere istilðâyı ik&âr 
eylemek arkaya vehn verip ir«â i√dâ& eder. Ke&ret-i istilðâdan √âdi& olan 
vehn ve istir«ânın ¡ilâcı inti§âb-ı ke&îr olur ya¡nî [dikili] ¡amûd gibi istiðâmet 
üzere çok eğlenmek o vehne ¡ilâc olur.

Ve şemste nevm ile başın muta∂arrır olmasından «avf olunur. Ve 
ðamerde nevm tena««u¡-ı demi mûris olur ya¡nî kan tükürmeğe sebeb olur 
onun için ki şu¡â-ı ðamer a«lâ†ı ta√rîk eder.

Ve «ar«arenin sebebi ða§abe-i riyenin ağzı mun†abı… olur ya¡nî iki şuk-
kaları ve cânibleri biri biri üzerine kapanır ve lüzûcetli ru†ûbetle şukkalar 
biri birine yapışır ve lâ-ma√âle nefes «urûcu taleb edip temzîð eyledikte 
ya¡nî şefeleri ðahr ile ayırdıkta «ar«are √âdi& olur.

el-¡Alâmât: Cemî¡an sübât için ¡alâmetler vardır:
»âricden olan berd-i sâ≠ec sebebiyle ¡ârı∂ olan sübâtın ¡alâmetleri bu-

dur ki evvelâ başa berd-i şedîd «âricden i§âbet edip sübât ardınca √âdi& 
olmaktır. Ve ke≠âlik dâ«ilden i§âbet eden berdin e&erinde ve ¡a…abinde sü-
bâtın √udû&u dahi berde ¡alâmet olur. Ve yüzde ve göz kapaklarında teheb-
büc olmamak ve yüzün levni «u∂rete mâil olmak ve nab∂ mütemeddid ve 
§alâbete mâil ve tefâvütü şedîd olmak berd-i «âricîye delâlet ederler. Ve 
eger sübât afyûn ve benc ve a§l-ı yebrû√ ve bezr-i luffâ√ ve cevz-i mâ&il 
ve fu†r ya¡nî mantar ve mi¡dede tecebbün eden süt ve küzbere-i ra†be ve 
bezr-i ða†ûnânın ke&îri mi&lli mu«addirât şürbünden √âdi& olur ise onların 
her birinin ¡alâmetlerini biz sümûm bâbında inşâallâhu ta¡âlâ beyân eyleriz.

Ve kaçan mesbût olan kimsede â«er ¡ara∂lardan ra√imin i«tinâðı ve e†râ-
fın «u∂ret ve berdi ve lisânın veremi ve râyi√anın taπayyürü olsa ve nab∂ 
dahi sâðı† ve nemlî olup onda tefâvüt olmasa belki nab∂ dûdî ve nemlî gibi 
mütevâtir olsa veyâ«ûd tefâvüt olur ise dahi onun tefâvütü bilâ-ni₣âm ve 
lâ-&ebât olup tefâvütten tevâtüre ve tevâtürden tefâvüte intiðâl eylese, bu 
a¡râ∂lar ile ma¡lûm olur ki o mesbûr ≠ikri ânifen mürûr eden semmiyyetli 
olan edviyelerin birini içmiş veyâ«ûd içirilmiştir. Ve bu a¡râ∂ ve ¡alâmetle-
rin hangisi hangi semmi şürbe delâlet eylediğinin ta¡yîn vechi üzere beyânı 
ve her birinin başka başka mu¡âleceleri sümûm bâbında mufa§§alan beyân 
olunur.
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Ve nâstan ba¡∂ıdır o kimseler ki onlar dediler berd-i sâ≠ecden olan sübât 
mâdde-i ra†bdan √âdi& sübâttan e«aff ve eshel olur, lâkin bu ðavlin §ı√√a-
ti müte√aððað ve müte¡ayyen değildir belki berd-i sâ≠ecin sübâtı mâdde-i 
ra†bın sübâtından ba¡∂ı kerre cidden ðavî olur. Cevher-i dimâπa berd i§âbeti 
ile √âdi& olan sübâtın cemî¡ a§nâfına ve ke≠âlik şürb-i devâdan √âdi& olan 
sübâtın a§nâfına ≠ikr ve fikrin fesâdı tâbi¡ olur.

Ve kaçan sübât sû™-i mizâc-ı ra†bdan √âdi& olsa onun ¡alâmeti budur ki o 
kimsede ¡alâmet-i dem görülmez ve balπamın &iðali dahi olmaz.

Ve sübât mâdde-i ra†bdan ya¡nî balπamdan √âdi& olsa onun ¡alâmeti im-
tilâ ve to«menin ve ke&ret-i şürbün teðaddümü ve nab∂ın leyyin ve mev-
ciyyeti ve ¡arî∂ olması olur. Ve ke≠âlik sübâtın balπamî olduğuna delâlet 
eder sübâtın istiπrâðı ve &iðal ve yüzün ve gözün ve lisânın elvânı ebya∂ 
olması ve başta &iðal ve göz kapaklarında tehebbüc olması ve melmesin so-
vuk olması ve tedbîr-i müteðaddim ya¡nî sübât ¡ârı∂ olmazdan muðaddem 
e†¡ime ve eşribeden balπamı müvellid olanları tenâvül eylemesi ve sinn-i 
şey«û«atta ve belde-i bâridede olması cemî¡an bu ¡alâmetler sübâtın sebebi 
balπam olduğuna delâlet eder.

Ve sübâtın demden √âdi& olduğuna delâlet eder vidâc damarlarının in-
tifâ«ı ve gözlerin ve vecnelerin ve lisânın kırmızı olmaları ve başta √arâret 
i√sâs olunması ve bu mi&lli nesneler ve senin ma¡lûmun olanların cümlesi 
sübâtın demden √udû&una delâlet eder.

Ve dem ile balπam veremde ictimâ¡ eyledikleri gibi müctemi¡a olup ikisi 
ma¡an sübâta sebeb olur ise o sübâtta ðarânî†us ¡alâmeti ve lî&erπus ¡alâmeti 
veyâ«ûd sübât-ı seherî ¡alâmeti ₣âhir olur.

Ve sübât kaçan √ummayâtta te§â¡ud eden bu«ârlardan √âdi& olur ise ve 
«u§û§an ≠âtü’r-riye ve veca¡u’r-riye bu«ârâtından √âdi& olur ise veyâ«ûd 
mi¡de bu«ârından √âdi& olur ise bu mesbûtların ¡alâmetlerinin beyânı budur 
ki mi¡de bu«ârından √âdi& olan sübâttan muðaddem seder ve düvâr ve tanîn 
ve «ayâlât bulunur. Ve o sübât açlıkta «iffet üzere olur ve vaðt-i imtilâda 
ziyâde olur. Ve riye nâ√iyesinden ve §adrdan te§â¡ud eden eb«ıre sebebiyle 
olur ise o sübât √âdi& olmazdan muðaddem veca¡-ı &aðîl veyâ«ûd nâ√iye-i 
§adrda veca¡ ve ∂îð-ı nefes ve öksürük ve ≠âtü’l-cenb a¡râ∂ı ve ≠âtü’r-riye 
a¡râ∂ı mevcûd olur.
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Ve ke≠âlik sebeb-i sübât olan eb«ıre kebidden te§â¡ud eden bu«ârlar olur 
ise emrâ∂-ı kebidin delâili sübâttan aðdem o mesbûtta mevcûde olur. Ve 
i&bât eden eb«ıre ra√imden müte§â¡id ise emrâ∂-ı ra√imin delâili sübâya 
teðaddüm eder.

Ve ∂arbenin hâme üzere ve §udπ üzere vuðû¡undan sübât √âdi& olur ise 
o dahi delâili ile bilinir.

Ve sübât ile sektenin farðı budur ki mesbût olan kimseye bir nesneyi 
tefhîm mümkin ve tenbîh ile mütenebbih olmağı ðâbil olur ve √arekâtı i√sâ-
sından ziyâde selîs olur. Ammâ sükûtta √iss ve √areket cemî¡an mu¡a††al 
olur ve mesbûtun √iss ve √areketi ma¡an mu¡a††ale olmaz.

Ve ∂a¡f-ı ðalb √asebiyle πaşy ¡ârı∂ olan kimsenin mesbûtla farðı budur 
ki mesbûtun nab∂ı aðvâ ve §a√î√ olan kimselerin nab∂ına ziyâde müşâbih 
olur ve πaşy a§√âbının nab∂ı a∂¡af ve a§leb olur ve πaşy tedrîcle az az vâði¡ 
olur ve πaşy §â√ibinin levni §ufrete ve mevtâ levnine müteπayyir olur ve 
elleri ve ayakları sovuk olur. Ammâ mesbûtun levni redâ™ete müteπayyir 
olmaz belki §ı√√atte olan levninden mesbûtun levni a√sen olur.

Ve ra√iminde i«tinâð olan hatunlar ile mesbûtenin farðı budur ki müm-
kindir ki mesbût tekellüf ile tekellüm eyleye ve fehm-i «i†âb eyleye. Ve 
ra√iminde i«tinâð olanların tekellüf ile fehmi mümkin olur velâkin elbette 
tekellümü mümkin değildir. Ve mesbûtun √areketi ve «u§û§an boynunun 
ve başının ve ayaklarının √areketleri sühûletli olur. Ve i«tinâð-ı ra√imi 
olanların i√sâsı ve göz kapaklarının açması sühûletli olur. Ve i«tinâð bir se-
bebdir ki def¡aten vâði¡ olur ve πâlib √ükmünü icrâ eder ve sonra münða∂î 
olup §ı√√ate teveccüh eder veyâ«ûd ðatl eder, çok uzatmaz. Ammâ sübât 
mümtedd olur ve istiπrâða du«ûlü tedrîcle olur ve nevm-i &aðîl ile bidâye 
eder. Velâkin sübâtın dahi sebebi berd-i «âricînin def¡aten i§âbeti olur ise 
veyâ«ûd devâ-i müberrid şürbü olur ise o sübâtın √udû&u dahi def¡aten olur. 
Ve bu a√kâmlar √ükm-i ða†¡î olduğu ma¡lûm buyurula.

Fî ¡İlâci’s-Sübâti ve’n-Nevmi’s-¿aðîli’l-Kâini Fi’l-◊ummayâti: A¡∂â-i 
bedenden bir ¡u∂vda mara∂ olup o mara∂a ¡ara∂ olmak üzere sübât √âdi& 
olsa ve kendi mara∂-ı a§lî olmasa onun mu¡âlecesinin †arîði budur ki ma-
ra∂-ı a§lîsi olan ma√alli tenðıye edecek fa§d ile ¡u∂v ifti§âd olunur ve tedbîr 
olunup o ¡u∂vdan mara∂ izâle ve dimâπ dahi taðviye olunur ki √attâ dimâπ 
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[245b] a¡∂â-i sâireden vârid olan mevâdd-ı mû≠iyeyi ðabûl eylemeyip 
ðuvveti √asebiyle def¡ eyleye.

Ve mesbûtun nevmini def¡ için evvelâ «all-i ke&îr ile yalnız dühn-i 
verd isti¡mâl olunur ve taðviye-i dimâπ dahi ða§d olunur ise muðavvî olan 
¡u§ârât-ı fevâkih ile isti¡mâl olunur. Ve bunlardan sonra müberrid olan ne†ûl 
ile ten†îl olunur ba¡dehu dimâπda mu√tebes mevâdd kalır ise mu√allilâta 
intiðâl olunur. Ve bunların küllîsi ¢ânûn’da senin ma¡lûmun oldu.

Ve √ummayâtın ibtidâ-i devrinde ¡ârı∂ olan sübât için vâcib olur ki mü-
bâderet olunup ¡alîlin e†râfı rab† oluna ve onda aksırtıcı mu√arrik-i ¡u†âs 
nesneler isti¡mâl oluna, sirkenin kendi ve sirkenin bu«ârı ve buğu dâimâ 
koklatıla ve başı dühn-i verd ve «all-i ke&îr ile istiπrâð ve istî¡âb oluna 
veyâ«ûd koruk ve enâr ve sâir ðavâbı∂ nesnelerin miyâhı ile baş istiπrâð 
oluna. Ve mu«addirât şürbünden √âdi& olan sübât ¡ilâcında şürb eylediği 
mu«addire ¡ilâc olan devâlar ile mu¡âlece olunur ve o mu«addirin tiryâðı 
isti¡mâl olunur. Ve her mu«addirin tiryâðını biz kitâb-ı «âmiste inşâallâhu 
ta¡âlâ beyân eyleriz.

Ve berd-i «âricîden √âdi& olan sübât mu¡âlecesinde tiryâð ve me&-
rudî†ûs ve devâü’l-misk verilir ve se≠âb ve ðunduz √ayâsı ve ¡âðırðar√â 
ile matbû« olan miyâh ile ¡alîlin başı ten†îl olunur. Ve başı bân ve nârdîn 
dühnlerine cünd-i bîdester dahi katılıp temrî« olunur. Ve ke≠âlik dühn-i misk ve 
dühn-i ðus†a yine ðunduz √ayâsı «al† olunup mesbûtun başı temrî« olunur. 
Ve başına bu ∂ımâd dahi va∂¡ olunur, o ∂ımâd iki cüz™ ðunduz √ayâsı ve 
bir cüz™ ada soğanı ve miðdâr-ı ðalîl miskten itti«â≠ olunur. Ve ona dâimâ 
misk koklatılır ve tes«în-i dimâπda ≠ikr olunan edviyeler bilâ-rıfð ¡unf ile 
isti¡mâl olunur.

Ve πalebe-i demden √âdi& olan sübâtın mu¡âlecesinde vâcib olur ki 
ðîfâlden fa§da mübâderet oluna ve sâð √acâmet oluna veyâ«ûd §âfin fa§d 
oluna ve √uðne-i leyyineler isti¡mâl oluna ve πıdâ tel†îf oluna ve mâ-ı 
√ımma§ isti¡mâl oluna.

Ve bilâ-mâdde sû™-i mizâc ra†b-ı sâ≠ecden √âdi& olan sübât mu¡âlecesin-
de vâcib olur ki o ∂ımâdât isti¡mâl oluna ki ðunduz √ayâsı ve Mekke ayrı-
ğının çiçeği ve ðus† ve cevzü’s-serv ve übhül ve ferfiyûn ve ¡âðırðar√âdan 
mütte«a≠ ola ve πıdâsı tecfîf oluna. Ve edhân ve ne†ûlâttan ictinâb oluna 
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ve onların isti¡mâlini mûcib olur ise isti¡mâlinde i√tiyâ† oluna, zîrâ edhânın 
ter†îbi ba¡∂ı kerre edviyenin ðuvvetine πâlib ve ¡ameline mâni¡ olur meger 
ki edviye şedîdü’l-ðuvvet ola, o zamân dühnün ter†îbi edviye ðuvvetine 
πâlib olmaz. Ve vâcib olur ki baş temrî« ve tahmîr oluna ve misk koklatıla.

Ammâ sübâta sebeb olan sû™-i mizâc ra†b-ı balπam ile olur ise vâcib olur 
ki evvelâ balπam √uðne-i ðaviyyeler ile istifrâπ oluna ve ¡alîli kusturmak 
için i√tiyâl oluna. Ve sübâta sebeb olan balπam ek&er-i √âlde mi¡de balπam-
ları olur. Ve vâcib olur ki muða††ı¡âtla mi¡de dahi balπamdan tenðıye oluna, 
mücerred dimâπın tenðıyesi ile iktifâ olunmaya ve bu müna……ıyât-ı mi¡deyi 
inşâallâhu ta¡âlâ ≠ikr eyleriz. Ve o mesbûtta ðaviyye olan ne†ûlât-ı mün∂ice 
ve se¡û†ât ve πarπarât ve ¢ânûn’da mürûr eden sâir edviyeler dahi isti¡mâl 
olunur. Ve sübâtın mu¡âlecâtından olur mesbûta πammı mûcib olur nesne-
ler göstermek ve işittirmek, zîrâ bu mara∂ mi&lli fikri ∂a¡îf ve fehmi câmid 
eden a¡râ∂ın küllîsine πammın nef¡i olur, zîrâ πamm nefsi ta√rîk eder ve 
¡alîli §alâ√a redd eder. Ve bu mara∂da müştehire olan mu¡âlecâttan olur bu-
run deliklerine ðalðand ile †ılâ eylemek ve yüzünü sirke ile mes√ eylemek 
ve esfelde olan ¡u∂vlarını şedd eylemek ve mu¡attisât isti¡mâl eylemek.

İkinci Fa§l Ya…a@a ve Seher Beyânındadır

Yaða₣a √ayvânda bir √âlettir ki rû√-ı nefsânî √iss ve √areket âletleri-
ne dökülüp o âletleri isti¡mâl eyledikte √âlet-i me≠kûre √âdi& olur. Ammâ 
seher ≠ikr olunan yaða₣a miðdâr-ı †abî¡îden ifrâ† üzere ziyâde olmasıdır. 
Ve seherin bi-√asebi’l-mizâc olan sebebi rû√un nâriyyetinden √arâret ve 
yübûsetin ¡ârı∂ olmasıdır, zîrâ bu mizâcda olan ervâ√ dâimâ «ârice √areket 
eder ve rû√un «ârice √areketi nevme mü∂âdde olur, zîrâ nevm rû√un dâ«ile 
√areketinden ¡ibârettir. Ve √areket seheri îcâb eylediği mûcibât-ı sâireden 
eşedd ve aðdem olur.

Ve ba¡∂ı kerre seher bûraðiyyeti olan ru†ûbetin dimâπda i√tibâsından 
dahi olur. Ve veca¡ ve πamma mü™eddî olan efkâr √asebiyle dahi olur. Ve 
ba¡∂ı kerre seher ∂av™ ve mebîtin münevver olmasıyla ¡ârı∂ olur. Kaçan se-
here müsta¡idd olan kimse o mi&lli müstenîr ma√allerde iðâmet eylese ona 
seher ¡ârı∂ olur. Ve sû™-i ha∂mdan ve imtilâdan ve baðla mi&lli müneffi« 
ve a«lâ†-ı müşevveşeyi müvellid ve a√lâm-ı müfzi¡ayı mürâî olan aπdiye 
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isti¡mâlinden ve tenâvülünden dahi √âdi& olur. Ve √ummayâtta bu«ârât-ı 
lâ≠i¡a vü yâbisenin dimâπa te§â¡udundan ve veca¡dan dahi seher ¡ârı∂ olur. 
Ve meşâyı«a ¡ârı∂ olan seher meşâyı«ın a«lâ†ında bûraðiyyet ve mülû√iy-
yet olup cevher-i dimâπın yübûseti √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre dahi nâ√i-
ye-i dimâπda sevdâdan √âdi& olan şişler ve sere†ân √asebiyle olur. Ve e†ıb-
bâ dediler ki bir kimsenin seheri müştedd olup ba¡dehu o kimseye su¡âl ¡ârı∂ 
olsa o kimse ölür. Ve biz bâbu’n-nevmde lâyıð olanları bildirdik.

el-¡Alâmât: Bilâ-mâdde sû™-i mizâc-ı yâbisten √âdi& olup √arârete dahi 
muðârin olmayan seherin ¡alâmeti √avâssın ve re™sin «iffeti ve ¡aynın ve 
mun«urların ya¡nî burun deliklerinin kuru olması ve başta √arâret ve bürû-
detten birinin i√sâs olunmaması olur. Ve bilâ-mâdde √arârete muðârin olan 
yübûsetten ¡ârı∂ seherin ¡alâmetleri ≠ikr olunan ¡alâmet-i yübûsetin iltihâb 
ve √urðat ile vücûdu olur. Ve ba¡∂ı kerre o ¡alâmetler ¡a†aşa ve a§l-ı ¡aynda 
i√tirâða dahi muðârin olur.

Ve a«lâ†-ı bûraðiyyetten √âdi& olan seherin ¡alâmetleri burun deliklerin-
de yaşlık bulunmaz ve göz çapaklanmak ve cüz™î &iðal i√sâs olunmak ve 
uykudan sür¡at ile tenebbüh ve vü&ûb edip belinlemek olur. Ve ke≠âlik se-
herin bûraðî olduğuna tedbîr-i müteðaddim ve sinn ile dahi istidlâl olunur.

Ve sâkin olduğu ma√allin münevver olduğundan ve πıdâ-i mütenâvel-
den √âdi& olan seherin ¡alâmetleri o şeylerin vücûdu olur.

Ve verem-i sevdâvî √asebiyle olan seherin ¡alâmâtı kirâren mürûr eden 
sevdâ ¡alâmetleri olur ve veca¡-ı efkâr-ı gâmme ya¡nî πammı mûris fikrler 
olur.

Ve √ummayâtta olan seherlerin ¡alâmâtı o esbâbın vücûdu olur.
el-¡İlâc: Sebebi yübûset olan seherin mu¡âlecesi budur ki o ¡alîle mu-

ra††ıb πıdâlar i†¡âm olunur ve «â§§aten √ammâm-ı mu¡tedil isti¡mâl olunur. 
Eger ba¡de’l-isti√mâm o ¡alîl uyumaz ise delâlet eder ki o ¡alîlin bedeni 
mu¡tedil değildir ve mizâcı dahi ceyyid değildir, henüz o ¡alîlde yübûsetin 
πalebesi ve a«lâ†-ı rediyyenin izdihâmı vardır; √ammâm onu i&âre ve ta√rîk 
etmekle nevme mâni¡ olmuşlardır. Pes vâcib olur ki o kimse fikri ve ta¡abı 
ve cimâ¡ı hecr ve terk eyleyip râ√at ve sükûnu isti¡mâl eyleye ve ≠ikri mürûr 
eylediği üzere başını mura††ıb olan edhân ile devâm üzere istiπrâð eyleye 
ve başına leben √alb eyleye ve ne†ûlât-ı sâbıðaları dahi isti¡mâl eyleye ve 
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ke≠âlik edhân-ı me≠kûreleri istinşâð ve isti¡â† edip ve kulağına dahi tað†îr 
oluna. Ve «u§û§an bu vücûh ile isti¡mâl olunan dühn-i nîlûfer olmak ziyâde 
menfa¡atli olur ve ¡ale’l-«u§û§ o dühnü isti¡â†la isti¡mâl sâir vücûh isti¡mâ-
linden enfa¡ olur. Ve esfel-i ðademi delk eylenek dahi nâfi¡dir.

Ve seherin √arârete muðârin olan yübûsetten √âdi& olan §ınıfının mu¡â-
lecesinde ≠ikr olunan edviyeler üzere kabak cürâdesi ve baðlatu’l-√amðâ 
ve lu¡âb-ı bezr-i ðâ†ûnâ ve ¡a§a’r-râ¡î ve √ayyu’l-¡âlem ve bunlara müşâbih 
devâlar ziyâde isti¡mâl olunur. Ve münevvimâttan le≠î≠ ve raðîð olup iz¡âcı 
ve îðâ¡ı dahi &aðîl olmayıp [246a] mezci mütesâvî olan πıdâlar isti¡mâl olu-
nur. Ve bu mi&lli πıdânın münevvim olması ðabîlinden olur, mâ-ı cârînin 
«arîr ve §avtı ve riyâ√-ı hâbbenin «afîf ve sadâsının münevvim olduğu.

Ve veca¡dan ¡ârı∂ olan seherin ¡ilâcı teskîn eden tedbîrler olur ki a§nâf-ı 
evcâ¡ın her bir §ınıfı müsekkin olan edviyeler bâbında me≠kûrdur.

Ve √ummayât ile olan sehere ek&er-i √âlde diyâðûd ya¡nî devâ-i «aş«âş 
saðy olunmakla tenvîm olunur. Ve vâcib olur ki o seherin §â√ibi yüzünü 
πasl eyleye ve ne†ûlât isti¡mâl eyleye ve dühn-i «aş«âş ve dühn-i «ass ile 
cebhesi ve §udπunu taπrîð eyleye. Ve √asvına ya¡nî yediği bulamaca «aş«âş-ı 
ebya∂ın bezri karıştırılır. Ve ba¡∂ı kerre nüs«ası aðrabâdînde me≠kûre 
olan mu«addirât ile tütsü verilir. ~udâ¡-ı √ârr bâbında ≠ikr olunan aðrâ§-ı 
za¡ferân «aş«âş ¡u§âresinde veyâ«ûd «aş«âş yâhûd marul ile †ab« olunan 
gül suyu içinde o ður§ √all olunup cebhesi üzere †ılâ olunsa nâfi¡ olur.

Ve seher için mücerreb devâlardandır ki selî«a ve afyûn ve za¡ferân a«≠ 
olunup gül yağıyla √all olunduktan sonra burna mes√ olunur.

Ve yine sehere nâfi¡ ve mücerreb devâlardan olur «aş«âş kabuğu ve a§l-ı 
yebrû√ ile iki §udπlara †ılâ eylemek ve onları şemm eylemek. Ve bu edviye-
lerden burçak √abbesi miðdârı a«≠ olunsa nevm-i mu¡tedil ile tenvîm eder. 
Ve eger dimâπa te§â¡ud eden eb«ıre πalî₣a olur ise cebhe iklîlü’l-melik ve 
babadya ve meybu«tec ∂ımâd olunur, a§√âb-ı √ummayâtı ve πayrıları ten-
vîm eder.

Seheri olan kimsenin e†râfını elem verici rab† ile rab† eylemek ve önüne 
sirâc va∂¡ eylemek ve ona ifâ∂a-i √adî& ve icâde-i kelâm olan mevâ∂i¡e √u∂ûr 
ile emr olunur ve ba¡dehu bağları √all olunup ve sirâcı kaldırılır ve söz söy-
leyenlere def¡aten sükût ile emr olunur ve bu sanî¡ ile o ¡alîl tenvîm olunur.
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Ve ru†ûbet-i bûraðiyye ve mâli√adan √âdi& olan seher mu¡âlecesinde 
vâcibdir ki o ¡alîl √irrîf ve mâli√ olan aπdiyelerden men¡ oluna, semek-i 
ra∂râ∂î ile taπdiye oluna ve lu√ûm-ı la†îfeden mütte«a≠ olan ðalîlü’l-mil√ 
şûrbâce i†¡âm oluna ve √abbu’ş-şebyâr ile istifrâπ oluna ve ¡a≠be olan edhân 
ile müftiren ¡ale’d-devâm ¡alîlin başı istiπrâð ve istî¡âb oluna.

Ve ru†ûbet-i bûraðiyye ve mâli√a √asebiyle olan seher şey«û«atta ¡ârı∂ 
olsa onun ¡ilâcı güç olur, lâkin lâyıð olan budur ki o sebebden seheri 
olan meşâyı« ancak bu ne†ûlü isti¡mâl eyleye, suda sa¡ter ve babadya ve 
uð√uvânı †ab« edip matbû«uyla başını ten†îl eyleye. Ve her gece bu ne†û-
lü isti¡mâl eylese tenvîm-i √asen ile tenvîm eder ve â«er edviyeye √âcet 
kalmaz. Ve ke≠âlik dühn-i uð√uvân ve dühn-i îresâ ve dühn-i za¡ferân ile 
istinşâð eyleye.

Ve ba¡∂ı kerre seher ifrâ† üzere olup ðuvvetinin ta√allülü «avf olunur ise 
bir ðîrâ† miðdârı afyûndan tenvîm eylemek için saðy olunur. Seherinde ≠ikr 
olunan ifrâ†ı olmayanların riyâ∂etleri ve ta¡abları ve isti√mâmları tenvîme 
kifâyet eder. İstihmâm edip sonra taπaddî eylemezden muðaddem müseddid 
olan eşribe şürb edip ardınca fi’l-√âl tenvîm eder ve nevmi i¡tidâl üzere olur.

Üçüncü Fa§l Âfât-ı ±ihn Beyânındadır

Dimâπ ef¡âline i§âbet eden ∂ararın a§nâfı iki sebeb ile √âdi& olur ve o 
a§nâf üç ¡alâmet ile bilinir:

Kaçan bir kimsenin √issi selîm olup nevm ve yaða₣ada eşyânın şeba√la-
rını ta√ayyül-i §a√î√ ile ta√ayyül eyledikten sonra o muhayyel zâil olup bir 
müddet ≠ühûl vâði¡ olsa, eger muðaddemâ ta√ayyül eylediği şeyi mücedde-
den görüp veyâ«ûd va§fını işittikte ta√ayyül-i sâbıðını ve §ûret-i zâilesini 
tekrâren i√∂âra ðâdir olmasa delâlet eder ki onun âfeti mu™a««ar-ı dimâπda 
olup ≠ikrinde âfet vardır.

Ve eger bu vech ile onda âfet olmayıp velâkin tekellümü lâyıð ve müs-
ta√sen olmayan nesneleri söyleyip ve me™mûl olmayan ve recâ olunmayan 
me†âlibi recâ ederse ve §an¡atı lâyıð olmayan ef¡âli işlerse ve i√tirâz olun-
mayacak nesnelerden i√tirâz ederse ve re™y ve tedbîr olunması mu¡tâd olan 
nesnelerde re™yden ¡âciz olur ise bu me≠kûrlar fikrde âfet olduğuna delâlet 
eder ve o âfet dimâπdan ba†n-ı evsa†ta olur.
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Ammâ ≠ikri sâbıð olan âfetler bulunmayıp ≠ikr ve fikri kemâ-kân mev-
cûd olsa velâkin biraz ma√sûs olan eşyâlar ta√ayyül eylese ve &iyâbdan 
zi™bir ilti…ât edip devşirse ve kâ≠ibe eş«â§ ve âteşler ve sular görse ve bu 
mi&lli «ilâf-ı vâði¡ ve «âricde olmayan eşyâ™ rü™yet eylese veyâ«ûd nevm 
ve yaða₣asında o kimsenin gördüğü eş«â§ın eşbâ√ını ta√ayyülü ∂a¡îf olsa o 
dimâπın âfeti ba†n-ı muðaddemde ve ðuvve-i «ayâlde olur.

Bu ¡alâmetlerin iki türlüsü cem¡ olur ise verem iki ba†nda olduğuna ve 
üç türlüsü cemî¡an mevcûde olur ise verem üç ba†nı mu√î† olduğuna delâlet 
eder.

Ve ba¡∂ı kerre ≠ikrde âfet olup ona müşâreket ile fikre dahi âfet ve ðu§ûr 
terettüb eder. Ve noð§ân-ı fikrin âfet-i ≠ikre müşâreketi gerek ise ma¡an 
√âdi& olsun ve gerek ise evvelen ≠ikre âfet i§âbet edip ba¡dehu fikre âfet 
i§âbet eylesin her √âlde fikrin ≠ikre müşâreketi ≠ikrin fikre müşâreketinde 
eshel ve ehven olur ya¡nî âfet-i a§liyye fikrde olup ≠ikrin âfeti şirkî ve ¡ara∂î 
olduğundan eshel olur.

Ve âfât-ı ≠ihn noð§âna meyl ile olup onda teşevvüş olmasa o âfet bürû-
det sebebi ile √âdi& olduğuna delâlet eder. Teşevvüş ve ı∂†ırâba meyli olan 
âfet-i ≠ihn √arâretten √âdi& olur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ zu¡m eylediler ki âfet-i 
≠ihnin ba¡∂ı kerre noð§âna meyli cevher-i dimâπın kemmen noð§ânı √ase-
biyle olur ve ba¡∂ın bu zu¡mları ba¡îd olmaz. Ve bi’l-cümle ≠ihn âfetlerinin 
mebde™-i esbâbı yâ nefs-i dimâπdan olur veyâ ¡u∂v-ı â«erden olur ve ba¡∂ı 
kerre ∂arbe ve sað†a mi&lli emr-i «âricî âfete sebeb olur.

el-Mu¡âlecât: Âfet-i ≠ihnin mu¡âlecâtında vâcib olur ki bizim ¢ânûn’da 
≠ikr eylediğimiz u§ûl ve ðavâ¡ide ta¡vîl ve i¡timâd oluna ve kitâb-ı &ânîde 
mersûm olan edviye-i re™s lev√asından âfât-ı ≠ihne nâfi¡a olan edviyeler 
te™emmül ve a«≠ ve ilti…ât oluna ve aπdiyelerden mu∂ırr olan πıdâlar te™em-
mül olunup terk oluna.

Dördüncü Fa§l İhtilât-ı ±ihn ve He≠eyân Beyânındadır

Âfât-ı ≠ihn beyninden ≠ihnin i«tilâ†ı ve he≠eyân âfetlerinin sebebleri 
nefs-i dimâπdan olur ise o sebeb «âlî olmaz ki yâ mirre-i sevdâ veyâ«ûd 
mültehib olan dem-i √ârr veyâ«ûd mirre-i §afrâ veyâ«ûd √amrâ olur ya¡nî o 
«ıl†-ı mu√tedd olur ki onun levni kırmızı olur veyâ«ûd nefs-i dimâπda olan 
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sebeb bilâ-mâdde √arr-ı sâ≠ec veyâ«ûd bu«âr-ı √ârr olur ve dimâπda √âdi& 
olan bu«âr mi&lli sebeb ile ¡ârı∂ i«tilâ†-ı ≠ihn ve he≠eyânın me™ûneten ¡ilâcı 
«afîfe olur veyâ«ûd sebeb-i i«tilâ† yübs-i dimâπ olur ki o yübs seher ve fik-
rin teðaddümünden ve sâir müceffif-i dimâπdan √âdi& olur.

Ve esbâb-ı i«tilâ†ın sebebi cemî¡an beden veyâ«ûd ¡u∂v-ı â«er olur ise 
o ¡u∂v-ı â«er yâ mi¡de veyâhud fem-i mi¡de veyâ«ûd merâðð veyâ«ûd 
ra√im veyâ«ûd √ummayât mi&lli ¡illetlerde cemî¡-i beden olur. Ve bu vücû-
hun küllîsinde o ¡u∂vlardan dimâπa keyfiyyet-i sâ≠ece vâ§ıl olur, nitekim 
el veyâ«ûd ayak parmaklarından biri teverrüm eylese keyfiyyet-i sâ≠ece 
§u¡ûdu âşikâre olur veyâ«ûd o ¡u∂vlardan dimâπa vâ§ıl olan mirreden 
mu√tedd ve müte¡affin balπamdan mürtefi¡ olan √arâretli bu«âr olur.

Ve i«tilâ†-ı ¡aðlın eslemi ∂a√ik ve sükûnet ile ¡ârı∂ olan i«tilâ†tır. Ve 
i«tilâ†ın ziyâde redîsi ∂ucret ve ı∂†ırâb ve iðdâmla olan i«tilâ†tır.

el-¡Alâmât: Ma¡lûm ola ki bir kimsenin ağrısı ziyâde şedîd olup onu 
o kimse i√sâs eylemeyip ağrısı olduğunu bilmese o kimsede i«tilâ†-ı ¡aðl 
olduğuna delâlet eder. Ve √ummayâtta ðârûrenin ≠ehebî olduğu dahi ba¡∂ı 
kerre i«tilâ†a delâlet eder. Ve sevdâdan olan i«tilâ†la πamm ve sû™-i ₣ann ve 
mâlî«ûlyâ ¡alâmetleri olur ki bâbında onları biz ≠ikr eyleriz. [246b] 

Ve eger sevdâ §afrâviyye olur ise o i«tilâ† §â√ibinde sebu¡iyyet ve iðdâm 
olur. Ve eger sevdâ demeviyye olur ise o kimsede i«tilâ†la ∂a√ik ve †arab 
olur ve çok terler.

Ammâ sebebi §afrâ olan i«tilâ†ta iltihâb ve √arâret ve ∂ucret ve sû™-i 
«uluð ve ı∂†ırâb-ı şedîd ve nâr ve şerâre-i nâr ta√ayyülü ve lisânda √urðat 
olur. Ke≠âlik §ufret-i levn ve iltihâb-ı re™s olur. Ve cebhenin derisinde imti-
dâd ve πu™ûr-ı ¡ayn ve karşısı olan cânibe ve&be dahi olur.

Ve mirre-i √amrâ sebebinden olan i«tilâ†ta bu ≠ikr olunan a¡râ∂ ba¡∂ı 
kerre şedîde ve §a¡be olur. Ve ek&er-i √ummayâtta ve «u§û§an vebâiyye 
olan √ummâlarda ¡ârı∂ olan i«tilâ†-ı ¡aðl mirre-i √amrâ sebebiyle olur. Ve 
√ârr ve yâbis sû™-i mizâc-ı sâ≠ec √asebiyle olan i«tilâ†la &iðal olmaz ve 
ðavânînde me≠kûr olan mevâdd ¡alâmetleri dahi olmaz.

Ve mu√tedd ve müte¡affin olan balπamdan √âdi& i«tilâ†-ı ¡aðl ile rezânet 
ya¡nî ağırlık olur ve elleri ile kaşlarını küllü vaðtin ref¡ eder ve başında 
ağırlık olur. Ve balπamın cevheri bârid olmak √asebiyle sübâtları olur ve 
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o balπamdan ihtidâd ve √arâret-i ¡afine olmak √asebiyle i«tilâ†-ı ¡aðlları 
olur ve onlar tuttukları nesneleri salıvermezler. Ve ba¡∂ı kerre onlar kendiyi 
devâbb ve kuş sanırlar.

Ve cümle-i kelâm budur ki eger i«tilâ†-ı ¡aðl ¡ârı∂ olup o i«tilâ† √arâ-
ret-i yâbiseden ise sehere delâlet eder. Ve √arâret-i ra†beden ¡ârı∂ olup o 
√arâret ru†ûbet-i demden veyâ«ûd ¡ufûnetli balπamdan olur ise ona sübât 
delâlet eder. Ve o i«tilâ† ki bir ¡u∂vdan müte§â¡id olan bu«âr ile √âdi& olur, 
o ¡u∂vun √âlinden ma¡lûm olur ve bu«âr cemî¡an bedenden müte§â¡id olur 
ise bedenin √âlinden ma¡lûm olur bi’l-cümle bedeni müştemil olan √um-
mayâtta olduğu gibi, pes vâcib olur ki cemî¡an bedenden dimâπa vârid 
olan e≠â keyfiyyet-i sâ≠ece midir veyâ«ûd ma¡a’l-mâdde midir ta√arrî ve 
ta¡arrüf oluna. Ve bunların bi’l-cümle ¡alâmetleri bâb-ı §udâ¡da mürûr ey-
ledi fe-te≠ekker.

el-Mu¡âlecât: ±ikr olunan i«tilâ†-ı ≠ihnin sevdâvî olup mâlî«ûlyâ ile 
olanların ¡ilâcı mâlî«ûlyâ bâbında ≠ikr olunur.

Ve dem sebebi ile olan i«tilâ†ın ¡ilâc ve tedbîrinde vâcib olur ki mübâde-
ret olunup fa§d oluna ve demi ta¡dîl ve tebrîd ve ðıvâm-ı †abî¡îsine istirdâd 
ve ı§lâ√a sür¡at oluna.

Ve §afrâdan ve √amrâdan olana mübâderet olunup istifrâπ ve tebdîl-i 
mizâc oluna ve o istifrâπ iðti∂âsı üzere yâ cemî¡-i bedenden veyâ«ûd yalnız 
baştan ola ve ¢ânûn’da me≠kûr olan tebrîdât ve ter†îbât isti¡mâl oluna ve 
başını tırâş edip a∂mideler isti¡mâl oluna. Eger o âfet-i i«tilâ† ziyâde ve 
müştedd ve ðavî olur ise manya tedbîri ile tedbîr oluna.

Ve √arâretli olan i«tilâ†-ı ≠ihni ı§lâ√ eder o ðayrû†î-i müberrid ki dü-
hn-i verd ile sirkeden terkîb olunup yâfû«una va∂¡ oluna veyâ«ûd o ðayrû†î 
dühn-i benefşec ile sütten itti«â≠ oluna, lâkin süt ðayrû†î[si] ile √ummâ 
olmaz ise mu¡âlece olunur veyâ«ûd gül yağı ve «aş«âş ile ∂ımâd olunup 
bu«ârâtın dimâπa in¡itâfından i√tirâz olunur.

Ve eger i«tilâ† âfetinde seher dahi olur ise cemî¡an a†liye ona πayr-i 
nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre ∂ımâd olunmak dimâπda olan bu«ârı √abs edip 
ma∂arrat ziyâde olur ve isti¡ât olunsa o dahi bu«ârı dimâπa ce≠be sebeb 
olur belki vâcib olan budur ki seherî olan i«tilâ†a √uðne-i leyyine ile 
mu¡âlece oluna.
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Ve ¡u∂v-ı â«er şirketiyle olan i«tilâ†ta başı taðviye ve tebrîd eden edvi-
yeler isti¡mâl olunur ve mâddesi cânib-i «ilâfa ce≠b olunur. Ve külliyye ve 
cüz™iyye olan ðavânîn-i mâ∂iyede cemî¡an bu me≠kûrlar beyân olundu.

Ve eger i«tilâ†la ∂a¡f ve ¡alâmât-ı verem olmaz ise vâcib olur ki o i«tilâ†ın 
§â√ibine la†me-i şedîd ile ∂arb oluna. Ve ba¡∂ı kerre yalnız ∂arb olunmak 
kifâyet etmeyip sav† mi&lli âlet ile ∂arb olunur ve bu ∂arbe ile ¡aðlı ve&be 
edip yerine ¡avdet eder. Ve ba¡∂ı kerre keyye mu√tâc olup başına haçvârî 
keyy olunur eger ≠ikr olunan mu¡âlecâtın nef¡i olmaz ise. Ve i«tilâ†-ı ≠ihne 
nâfi¡ olan edviyelerden olur ru™ûs ve ekâri¡ †ab« olunup başına onun †abî«i 
§abb olunmak ve bu ¡illete çok kerre menfa¡ati olur. Birkaç eyyâm fâşerâyı 
yalnız veyâ«ûd &imâr-ı â«er veyâ«ûd √alâvî içinde ihfâ ve setr edip içirmek 
ve bu devâ ek&erine sebeb-i mu¡âfât olur.

Beşinci Fa§l Ru¡ûnet ve ◊um… Beyânındadır

İhtilât-ı ≠ihnle ru¡ûnet ve √umð ikisi dahi ¡aðlın âfetleridir ve ikisinin 
dahi sebeb-i fâ¡ilîleri ba¡∂ı kerre bu†ûn-ı dimâπdan ba†n-ı evsa†a olur, lâkin 
ikisi arasında farð budur ki i«tilâ†-ı ≠ihnde ef¡âl-i fikriyye müteπayyire olur 
ve ru¡ûnet ve √umðta fikrde taπayyür olmaz belki noð§ân veyâ«ûd bu†lân 
olur. Ve bu ru¡ûnet ve √umð §â√ibinin fikri «arefiyye ve §abeviyye olan 
fikrlere müşâbih olur. Ve ðarîben bu âfâtın aðsâmı üç §ınıfa mün√a§ır olup 
taπayyür ve teşevvüş ve noð§ân ve bu†lân olduğunun ≠ikri mürûr eyledi.

Ammâ ru¡ûnet ve √umðun sebebi yâ o bürûdet-i sâ≠ece veyâ«ûd bürûdet 
ile yübsün mecmû¡u olur ki onlar bu†ûn-ı dimâπdan ba†n-ı evsa†ı †ûlü’l-ey-
yâm ve müddet-i ke&îre müştemil ve müstev¡ib ola veyâ«ûd bu âfetin sebe-
bi ma¡a’l-balπamiyye bürûdet olur. Ve o bürûdet ve balπamiyyet dimâπda 
olan ev¡iyelerin tecâvîfinde olur ve √arâret fikrin sebeb-i fâ¡ilîsi olmakla 
noð§ân-ı fikr mi&lli ma¡nâlardan ¡ibâret olan ru¡ûnet ve √umða sebeb olmaz 
ve belki onun sebebi ≠ikr olunan vücûh-ı berde mün√a§ır olur.

Ve bu ¡illet dimâπı tes«în ve ter†îb ile mu¡âlece olunur eger sebebi 
olan bürûdet yübûsete muðârin olur ise veyâ«ûd dimâπda olan mevâddı 
ta√lîl ile olup edviye-i kibâr ile istifrâπ olunur ve sikencebîn-i ¡un§ulî 
ve turp tohumu ile ðay™ ettirilir, sebebi olan bürûdet ile eger mâdde dahi 
mevcûde ise.
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Ve vâcib olur ki ðalbe tenbîh eylemekte «â§§ıyyeti olan edviyeye tevec-
cüh olunup devâü’l-misk ve me&rudî†ûs ve müferri√ât ve bu mi&lli ðalbi 
taðviye ve îðâ₣ eden nesneler isti¡mâl oluna. Ve bu mi&lli devâların vücûh-ı 
isti¡mâli ðavânînde ≠ikr olundu. Bu mev∂i¡de ta†vîl-i kelâm eylemek bize 
lâyıð ve vâcib olmaz.

Ve vâcib olur ki müdâvât olunan ahmak aydınlık odada iskân olunup 
vaðti ile uyutula ve vaðtiyle uyandırıla ve πıdâsı tel†îf ve taðlîl oluna ve mizâ-
cı yübûsete ve demi le†âfete ve ðıllete ve ¡adâlete ve sü«ûnete meyl ettirile. 
Ve sü«ûnet-i demi bir √âlde kılına ki teba««ur ve πaleyânı şedîd olmayıp 
belki √ârr ve la†îf ola. Ve bu ≠ikr olunan tedbîr ≠ihni ≠ekî ve §âfî eder.

Ve aπdiye ve eşribe ile imtilâdan ziyâde ≠ihne düşman yoktur ve yü-
bûset dahi ≠ihne ∂arar verir. Velâkin yübûsetin ≠ihne ∂ararı noð§ân ciheti 
ile olmaz, lâkin dimâπda ervâ√ın √areketi ifrâ† üzere olup serî¡ olup ≠ekâsı 
πâlib olmakla olur ve ona cerbeze tesmiye olunur, ≠ihne mu∂ırr olan nesne-
lerdendir. Ve yübûsetin bir ∂ararı dahi budur ki yâbis olan dimâπda ervâ√ 
cidden ðalîle olup ednâ √areket ile ta√allül eder.

Altıncı Fa§l ±ikrin Fesâdı Beyânındadır

Fesâd-ı ≠ikr ru¡ûnetin na₣îri olur, lâkin fesâd-ı ≠ikr dimâπın mu™a««arın-
da olur ve ru¡ûnet evsa†ta olur, zîrâ fesâd-ı ≠ikr mu™a««ar-ı dimâπın ef¡âlin-
den ≠ikr fi¡linin noð§ânına veyâ«ûd cemî¡an bu†lânına ı†lâð olunur.

Ve fesâd-ı ≠ikrin sebeb-i evvelîsi Câlînûs katında berd-i sâ≠ec veyâ«ûd 
yübûsete muðârin berd olur. Ve bu iki mizâcın biri dimâπa ¡ârı∂ olsa eşyâ-ı 
mer™iyyenin ve sâir ma√sûsâtın §uveri onda mün†abi¡a ve mürtesime olmaz, 
binâen ¡aleyh ≠ikri dahi olmaz veyâ«ûd sebeb-i fesâd berd ma¡a’r-ru†ûbet 
olur ve o ru†ûbet ile her [ne] ðadar §uveri mün†abi¡a olur ise o §uveri √ıf₣a 
ðâdir olmaz.

Ve eger sebeb-i fesâd yübûset ile olur ise ona seher [247a] delâlet eder ve 
o mizâc umûr-ı mâ∂iyeyi √ıf₣a ðâdir olmaz ve umûr-ı √âliyye vü vaðtiyyeyi 
√ıf₣ eder.

Ve eger sebeb ru†ûbet olur ise ona sübât delâlet eder ve bu mizâcda olan 
elbette umûr-ı mâ∂iyeyi √ıf₣ eylemez ve umûr-ı √âliyye vü mâziyyeden 
ziyâde √ıf₣ eylemek me™mûl olur.
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Ve eger sebeb berd-i sâ≠ec olur ise seder ve «ader olur.
Ve ba¡∂ı kerre fesâda sebeb √arâret ve yübûsetin mecmû¡u olur ve onun-

la i«tilâ†-ı ≠ihn bulunur. Ve o √arr ve yübsün mev∂û¡u yâ nefs-i dimâπın 
cüz™ü veyâ«ûd ba†nı veyâ«ûd ev¡iyeleri olur.

Ve gâhîce sebeb-i fesâd §udπlarda olan i«tilâ†-ı rediyye veyâ«ûd §udπun 
sû™-i mizâcı olur, onun redâ™eti dimâπa vâ§ıl olup ≠ikri ifsâd eder. Bu sebe-
bi ba¡∂ı müteðaddimîn ≠ikr eylemiştir ve bu sebeb mücerreb ve müşâhede 
olunmuştur.

Ek&er-i √âlde nisyânın ve fesâd-ı ≠ikrin sebebi berd ve ru†ûbetten olur 
ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπın evrâmından ale’l-«u§û§ bârid olan veremden 
√âdi& olur. Ma¡lûm ola ki kaçan §a√î√ olan kimseye nisyân ¡ârı∂ olsa em-
râ∂-ı dimâπiyyeden §ar¡ ve sekte ve lî&erπus gibi bir ðavî mara∂ i§âbetini 
in≠âr eder.

el-¡Alâmât: Bunların ¡alâmetleri ≠ikri sâbıð ðavânînde me≠kûrdur, bu 
mev∂û¡da onları tekrâr eylemeziz.

el-Mu¡âlecât: Sebebi √arr ve yübs olan fesâd-ı ≠ikrin mu¡âlecesi sühûlet-
lidir ve mirâren o mu¡âlece mürûr eyledi. Ammâ yübs-i mücerredden olan 
fesâdın mu¡âlecesi budur: ¡Alîl i¡tidâli ve ter†îbi olan aπdiye ile πıdâlandı-
rılır ve riyâ∂et dahi ettirilir, başı nâ√iyesi «ırða-i «aşine ile delk ve πamz 
olunmakla ellerini ve ayaklarını ta√rîk eylemek ile ðuvvetli olmayan sâir 
riyâ∂etler ile tervî∂ olunur. Ve o riyâ∂etin miðdârı ¡alîli acıktırıp miðdâr-ı 
πıdâsı ziyâde olacak ðadar de¡a ve sükûna ve nevme ve √ammâma mü™eddî 
olacak ðadar kılınır. Ve o ¡alîl ≠ikri sâbıð olan ∂ımâdât-ı müsa««ine ile 
ta∂mîd olunur ve bilâ-şar† başına me√âcim va∂¡ olunur ve edviye-i mu√am-
mire isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ðafâsı üzere ardında iki ma√allden key-
ye dahi mu√tâc olur. Ve o †abî« dahi isti¡mâl olunur ki onda babadya ve 
iklîlü’l-melik ve keçi paçası ve ayakları †ab« olmuş ola. Ve edhândan dü-
hn-i sûsen ve nercis ve «îrî dühnleri isti¡mâl olunur.

Ve fesâd-ı ≠ikrin sebebi bürûdet ve ru†ûbeti olan mâdde olur ise ≠ikri 
mürûr eden bildiğin devâlar ile evvelâ mâddeyi in∂âc edip ba¡dehu istifrâπ 
eyle ve ¡alîli münevver ve rûşen olan meskende iskân eyle ve o istifrâπâtın 
e«affını isti¡mâl eyle, eyâric ve şa√m-ı √an₣al ve cünd-i bîdester isti¡mâl 
edip tedrîcle eyâricât-ı kibârı isti¡mâl eyle. Bunlardan sonra sû™-i mizâc-ı 
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√ârr √udû&undan emîn olur isen ma¡cûn-ı belâdur isti¡mâl eyle, zîrâ ma¡-
cûn-ı muðavviyât ≠ihnde cümlesinden aðvâdır ve ifâde-i √ıf₣da menfa¡ati 
πâyete bâliπadır. Ve ke≠âlik sâir müsahhinâttan mu√ammirât ve πarâπır ve 
şemûmât mi&llileri ma¡lûmun olduğu vech üzere isti¡mâl eyle. Ve ru†ûbeti 
tecfîften isti¡câl etmeyip tedrîcle tecfîf eyle ve senin tecfîfin ru†ûbet-i a§liy-
yeyi ifnâ eylemesinden √a≠er ve ictinâb eyle, zîrâ ru†ûbetin fenâsı bürûdete 
mü™eddî olur ve bürûdet dahi nisyâna müeddî olur.

Ve o ¡alîle vâcib olur ki sekerden ve rüzgârdan ve imtilâdan i√tirâz ey-
leye ve √ârr ve bârid olan sulardan biri ile dahi iπtisâl eylemeye, zîrâ mâ-ı 
√ârrın ir«âsı ve mâ-ı bâridin ta«dîri ve rû√-ı √âssı ı∂rârı olur. Ve eger onda 
imtilâ √âdi& olur ise tedbîri tel†îf olunur.

Ve vâcib olur ki müsekkite ve mü&a……ıle ve mu«addire ve müba««ire 
olan aπdiyeden ictinâb oluna.

Ve şarâbdan imtilânın cidden ∂ararı olur. Ve şarâbın ðalîli ¡alâ-ðavlihim 
nefse neşâ† verir, rû√u taðviye ve tezkiye eder ve ifrâ† üzere su içmekten 
iπnâ eder. Ve şürb-i mânın ke&reti o mi&lli ¡alîle ziyâde ∂ârr olmakla ondan 
iπnâ eylemek menfa¡at-i ¡a₣îme olur ve ke&ret-i ðaylûleden dahi muπnî olur.

Ve fesâd-ı ≠ikri olanlara cemî¡an ke&ret-i nevm mu∂ırr olur ve ¡ale’l-«u§û§ 
imtilâ üzere nevm ziyâde mu∂ırr olur. Ve ke≠âlik ifrâ†-ı seher dahi rû√u √all 
ve i∂¡âf eder ve dimâπı eb«ıre ile doldurur. Ve bu ¡illete eğir mürebbâsı ve 
dâr-ı fülfül mürebbâsının menfa¡ati tecribe olunmuştur ve bu iki mürebbâ-
nın √ıf₣ı ziyâde eylediği müşâhede olunmuştur.

Ve bu devâ dahi mücerrebdir, §an¡atı budur: Kündür, su¡d, fülfül-i ebya∂, 
za¡ferân, mürr. Bu eczâlar mütesâviyetü’l-me…âdîr a«≠ olunup ¡asel ile ma¡-
cûn kılınıp küllü yevmin birer dirhem ðadar tenâvül olunur.

Bu devâ dahi mücerrebdir: Fülfül-i ebya∂, za¡ferân mütesâviyetü’l-me…
âdîr a«≠ olunup küllü yevmin birer dirhem isti¡mâl olunur.

Ve bu dahi mücerrebdir: Fülfül, kemmûn iki cüz™, sükker-i †aberzed üç 
cüz™ bu dahi ma¡cûn olunup küllü yevmin bir dirhem miðdârı tenâvül olunur.

Ve bu devâdan dahi bir mi&ðâl miðdârı alınmak ¡ale’r-rîð saðy olunma-
ğın menfa¡ati müşâhede olunmuştur: Kündür üç rubu¡, fülfül bir rubu¡. Ve 
bir nüs«a dahi budur: Kemmûn beş cüz™, fülfül bir cüz™ ve vecc iki cüz™, su¡d 
iki cüz™, helîlec-i esved iki cüz™ ve ¡asel-i belâdur bir cüz™, ¡asel-i na√l ≠ikr 
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olunan mecmû¡ eczânın iki katı ola. Ve vâcib olur ki kitâb-ı &ânî elvâ√ından 
¡ilel-i re™s edviyeleri resm olunan edviye-i müfrede lev√asına dahi mürâ-
ca¡at oluna. Ve bir beytte iskân oluna ki onda §uver ve temâ&îl ola.

Ammâ o fesâd-ı ≠ikr ki evrâm-ı dimâπ √asebiyle ¡ârı∂ ola, onun mu¡âle-
cesi ðarânî†us ve lî&erπus ve sübât-ı seherî mu¡âlecesi olur.

Yedinci Fa§l Fesâd-ı Ta√ayyül Beyânındadır

Fesâd-ı ta√ayyül sâir ef¡âl-i siyâsiyyenin bi-¡aynihâ esbâbıyla ¡ârı∂ olur 
ve ¡alâmetleri dahi onların ¡alâmâtı olur velâkin fesâd-ı ta√ayyülde âfet 
muðaddem-i dimâπda olur. Ve fesâd-ı ta√ayyülden murâd vücûdu olmayan 
nesneleri ta√ayyül eylemektir veyâ«ûd ma¡dûm olan nesneyi görmektir. 
Bu vech ile fesâd-ı mirârın muðaddem-i dimâπda πalebesindendir veyâ«ûd 
bilâ-mâdde sû™-i mizâc-ı √ârrın muðaddem-i dimâπa πalebesindendir.

Ve fesâd-ı ta√ayyül ba¡∂ı kerre dahi ta√ayyülün noð§ânıyla olur, umûr-ı 
ta√ayyüliyyeyi idrâk ve ta√ayyülden ðuvvet ∂a¡îfe olur, a√lâm ve rü™yâ-
sı ðalîleten vâkı¡a olur ve onu dahi nisyân edip unutur ve i√sâs eylediği 
ma√sûsâtın §uveri ne keyfiyyette olduğunu unutur ve ta√ayyül edemez.

Ve fesâd-ı ta√ayyülden bu nev¡in sebebi bi-¡aynihi fesâd-ı ≠ikrin sebe-
bi olur velâkin fesâd-ı ≠ikrin ek&er-i √âlde √udû&u berd ve ru†ûbetten ve 
ðalîlen yübûset ile olur. Ve bu nev¡ fesâd-ı ta√ayyülün ek&er-i √udû&u yü-
bûsetten ve ðalîlen berd ve ru†ûbet ile olur.

Ve ta√ayyülün âleti ya¡nî muðaddem-i dimâπ mülâyim ve yumuşak 
olur ma√sûsâtın §uverinin intıbâ¡ı sühûletli olsun için. Ve ≠ikrin âleti ya¡nî 
mu™a««ar-ı dimâπ §ulb ve katı olur, onda mersûm olan §uver serî¡an zâile 
olmasın için.

Ve ≠ikrin fesâdı ma√sûsâtın ma¡ânîsinde olur ve terkîbi √asebiyle olur. 
Ve fesâd-ı ta√ayyül ma√sûsâtın temâsilinde ve §uverinde olur. Ve beynle-
rinde bu vech ile farðları ¡ilm-i †abî¡îden ma¡lûm olur.

Bu ¡abd-i fa…îr mütercim der ki ma…âm âşikâr olsun için onun a√vâlini 
≠ikr eylemekte be™s yoktur. ◊avâss-ı «amse-i ₣âhire müte√a……a… olduğu gibi 
bâ†ında dahi beş ¡aded √avâss vardır ki ¡inde’l-hukemâ bu dahi müte√a…-
…a…tır. Ve bâ†ında olan √avâss yâ kendisi müdrike olur veyâ«ûd müdrike 
olan √âsseye mu¡în olur. Ve müdrike olan iki …ısmdır: Birisi ma√sûsâtın 
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§uverini ve mi&âlini idrâk eder veyâ«ûd ma¡ânî-i cüz™iyyeleri idrâk eder. Ve 
müdrikeye mu¡în olan dahi yâ √ıf₣da mu¡în olur veyâ«ûd ta§arrufta mu¡în 
olur. Ve √ıf₣da mu¡în olan dahi yâ §uveri müdrik olan √âsseye mu¡în olur 
veyâ«ûd ma¡ânî-i [247b] cüz™iyyeyi müdrik olan √âsseye mu¡în olur.

Ve cemî¡an √avâss-ı bâ†ıne beş √âsse olur. ~uver-i ma√sûsâtı √iss eden 
…uvvet dimâπın ba†n-ı evvelinin mu…addeminde olur, adına √iss-i müşterek 
derler. Ve ona mu¡în olan …uvvet ≠ikr olunan ba†n-ı evvelin mu™a««arın-
da olur ve adına «ayâl derler. Ve ma¡ânî-i cüz™iyyeleri idrâk eden …uvvet 
ba†n-ı &âli&in mu…addeminde olur ve ¡inde’l-ba¡∂ ba†n-ı evsa†ın mu™a««a-
rında olur, o …uvvetin adına vâhime derler. Onun fi¡li budur ki me&elâ Zeyd 
ile ¡adâveti olan kimse Zeyd’i görse Zeyd’in §ûret-i ma«§û§ası √iss-i müşte-
rekte resm olduğu gibi Zeyd’de olan ma¡nâ-yı ¡adâvet dahi …uvvet-i vehmde 
mürtesime olur. Ve bu …uvve-i vehmin idrâkâtını √ıf₣da mu¡în olan …uvvet 
ba†n-ı &âli&te ve ba¡∂ılar katında ba†n-ı &âli&in mu™a««arında olur.

Ve …uvve-i müdrikelere ta§arrufta mu¡în olan √âsse-i «âmise vasa†-ı 
dimâπda olan dûde olur ya¡nî ≠ikri teşrî√-i dimâπda mürûr eylediği üzere 
ba†n-ı evsa†ta ta√te’l-ezec ve fev…a’l-âtiyeteyn dûde mi&âlinde zerdler var 
idi, onların evâsıtında olanlar olur. Ve bu …uvveti gâhîce ¡a…l isti¡mâl eder, 
o cihetten adına müfekkire derler ve gâhîce ¡a…la mu«âlif olan nesnelerde 
vâhime isti¡mâl eder, me&elâ mevcûd olmayan πûl mi&lli nesnelerde ta§ar-
ruf eder, o cihetten adına müte√ayyile derler. Ve bu …uvvetin fi¡li ta√lîl 
ve terkîb olur, gâhîce §ûreti §ûretten veyâ«ûd ma¡nâyı ma¡nâdan ve §ûreti 
ma¡nâdan ve ma¡nâyı §ûretten ta√lîl eder ve gâh olur ki §ûreti §ûret ile ve 
ma¡nâyı ma¡nâ ile ve §ûreti ma¡nâ ile ve ma¡nâyı §ûret ile terkîb eder.

İ≠â ¡arifte hâ≠â §â√ib-i ¢ânûn’un fesâd-ı ta√ayyülden murâdı √iss-i 
müşterekte ve «ayâlde vâ…i¡ olan âfettir ve fesâd-ı ≠ikrden murâdı vâhimede 
ve √âfı₣ada ve muta§arrıfede olan âfettir. Biz yine tercümeye şürû¡ edelim:

Ve bu fesâd bürûdet ve ru†ûbetten veyâ«ûd yübûsetten √âdi& olduğuna 
delâlet eden edillenin cümlesinden aðvâ olan delîl nevm ve seher √âli ve 
gözün ve burnun ra†b veyâ«ûd yâbis olduğu ve lisânın levni ve ru†ûbeti 
veyâ«ûd cefâfı olur. Ve eger ¡illet-i ta√ayyülde fesâd olup lâkin o fesâd 
ta√ayyülün noð§ânı √asebiyle olmasa o fesâdın sevdâdan veyâ«ûd §afrâ-
dan veyâ«ûd mizâc-ı √ârr-ı müfredden √âdi& olduğunu bundan aðdem her 
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birinin me≠kûr olan edille ve ¡alâmetleri ile bilirsin. Ve bunların mu¡âle-
câtı ¡ilel-i mâziyenin mu¡âlecâtı gibidir, lâkin vâcib olur ki mu¡âlecât-ı sâire 
mebâdî-i √issin nâ√iyesine olur ve delk ve me√âcim «â§§aten muðaddem-i 
dimâπa olur ve sen bildiğin mûcibince ¡amel eyle.

Sekizinci Fa§l Manya ve Dâü’l-Kelb Beyânındadır

Manya o cünûna derler ki sebu¡un ya¡nî yırtıcı √ayvânların fi¡line onun 
fi¡li müşâbih olur ve müsâdefe eylediği kimselere î≠â eder. Ve dâü’l-kelb 
manyadan o nev¡dir ki o nev¡in §â√ibinin πa∂abı la¡ib ve ¡abese mu«teli† 
olur ve ke≠âlik î≠âsı isti¡†âf ile ma«lû† olur ya¡nî öperken ısırır, onun için 
ona dâü’l-kelb derler, zîrâ kelbin †ab¡ı bu minvâl üzere olur.

Ma¡lûm ola ki cünûn-ı sebu¡îye fâ¡il olan mâdde mâlî«ûlyâyı fâ¡il olan 
mâdde cevherinden olur, zîrâ cemî¡an bu iki âfetin fâ¡ili sevdâvî mevâdd 
olur lâkin o iki sevdânın §ınıfları biri birlerine muπâyir olur. Cünûn-ı se-
bu¡îyi fâ¡il olan sevdâ §afrâdan mu√teri… veyâ«ûd ziyâde redî olan sevdâ 
olur. Ve mâlî«ûlyânın fâ¡ili olan sevdâ sevdâ-i †abî¡înin ke&reti veyâ«ûd 
balπamdan ve dem-i ¡a≠bden muhterið olan sevdâ olur. Ve balπam-ı mu√-
teriðten cünûn √âdi& olmaz. Ve ek&er-i √âlde mâlî«ûlyânın √u§ûlü ev¡iye-i 
dimâπda sevdânın √u§ûlüyle olur ve manyanın √udû&u sevdânın muðad-
dem-i dimâπın cevherinde olması ile olur, nitekim ðarânî†usta dahi sevdâ 
cevher-i dimâπda olur. Ve mâlî«ûlyâda sû™-i ₣ann ve fikr-i fâsid ve «avf 
ve sükûn olup ı∂†ırâb şedîd olmaz. Ammâ manyanın küllîsinde ı∂†ırâb-ı 
şedîd ve ve&be ve ¡abes ve sebu¡iyyet olur ve na₣arı na₣ar-ı insâna benze-
mez, yırtıcı √ayvân bakışlı olur. Ve ðarânî†usta dahi cünûn olmakla man-
ya ðarânî†usa müşâbih olur lâkin farðları budur ki manyada ek&er-i √âlde 
√ummâ olmaz, ammâ ðarânî†us √ummâdan «âlî olmaz.

Ve dâü’l-kelb ≠ikri mürûr eylediği üzere manyadan bir nev¡ olur. Ve 
dâü’l-kelbde mu¡âşeret-i şedîde ve ülfet-i ekîde olup musâra¡ası müâ¡ade 
ve muvâfaða ile olur ya¡nî dostluk ederken §ar¡ ve î≠â eder. Dâü’l-kelbde 
sû™-i i¡tikâd olmaz ve ke-enne manyayı îcâb eden mevâdd-ı sevdâviyyenin 
küllîsi demeviyyeye aðreb olur 

Ve manyanın ek&er-i √udû&u fa§l-ı «arîfte olur, zîrâ o fa§lda a«lâ†-ı re-
diyye olur ve fa§l-ı rebî¡ ve fa§l-ı §ayfta dahi ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve rî√-i 



178 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

şemâlde cefâf olmakla o rî√in hübûbunda manyanın heyecânı ve &everâ-
nı olur. Ve çok kerre manya a§√âbına bevâsîr ve devâlîden biri ¡ârı∂ olup 
manya ¡illetini ta√lîl ve izâle eder. Ve manya √udû&unun ¡a…abinde gâhîce 
istiskâ ¡ârı∂ olup ru†ûbeti ile o dahi manyayı def¡ eder.

Ve ¡ale’l-«u§û§ manyanın sebebi kebidin √arâreti ve yübûseti ola. Ve 
çok kerre manya mi¡de müşâreketiyle olur ve manyanın o ðısmına kusmak 
şifâ olur.

el-¡Alâmât: Manyanın iki türlü ¡alâmeti vardır. Bir türlüsü cemî¡an man-
ya a§nâfı beyninde müşterektir ve â«er türlüsü başka başka §ınıflarının 
¡alâmetleridir. Cümle a§nâfı beyninde müşterek olan ¡alâmetler bunlardır: 
Manya a§√âbının ef¡âl-i siyâsiyyesi ve ef¡âl-i √arekiyyesi ≠ikri mürûr ey-
lediği vech üzere müteπayyire olur ve o kimselerde manyayı in≠âr eden 
¡alâmetlerden bulunur, √arâret-i dimâπıyla kâbûsun ¡urû∂u gibi ve ayak-
ların dem ile mümtelî olup kırmızı olması gibi ve hatunların memelerinde 
demin mün¡aðid olması gibi, zîrâ ≠ikr olunan bu üç ¡alâmetler demin fâsid 
olduğuna delâlet eder ve manyayı in≠âr eder.

Ve içlerinde ¡alâmet-i ûlâ ya¡nî kâbûs ma¡a-√arâreti’d-dimâπ ba¡∂ı kerre 
√âlâ demin fesâdına ve ba¡∂ı kerre dahi √ârr-ı πarîzîsi ðavî olmayan ¡u∂v-
da demin gelecek zamânda fâsid olacağına delâlet eder, zîrâ √ârr-ı πarîzîsi 
ðavî olmayan ¡u∂vun demi dimâπa mû≠î olan bir nev¡ fesâd ile fâsid olur. 
Pes vâcib olur ki dem tedbîr-i ceyyid ile tedbîr oluna.

Ve manyanın â«irinde ¡alâmet-i ûlâ ya¡nî kâbûs ma¡a-√arâreti’d-dimâπ 
√âdi& olsa ba¡∂ı kerre manyanın in√ilâline delâlet eder, devâlînin ¡urû∂u 
manya in√ilâline delâlet eylediği gibi.

Ve çok kerre manya emrâ∂-ı √âddede ¡ârı∂ olup bu√râna delâlet eder. 
Ve eger bu√rânın cevdetine ve §alâ√ına delâlet eder ¡alâmet-i u«râ mevcûde 
ise o manyanın zamân-ı müstaðbelde bu√rân-ı ceyyid i√dâ&ına delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre manya ¡illeti olan kimsede ¡illet müştedde olur ve o işti-
dâd manyanın bu√rânına delâlet eder.

Ve bu ¡alâyimler a§nâf-ı manya beyninde müşterek olan ¡alâmetler idi, 
ammâ sevdâ-i mu√teriðadan √âdi& olan manyanın ¡alâmeti budur ki o ¡il-
lette cünûn-ı sebu¡î olur ve fikr-i fâsid olur ve sükûnu ve sükûtu bir müd-
det mütemâdî olur ba¡dehu √areket edip tekellüme ibtidâ eyledikte teπâfül 
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eder ya¡nî gâhîce söyler ve aralıkta sükût edip mütefekkir olur, bir kelâmın 
ardına düşmez ve kelâmının üzerine varılıp tekrâr ettirilse ondan «alâ§ ve 
onu iskât mümkin olmaz. Ve sevdâvî manyada beden şedîden na√îf olur 
ve levni sevâda emyel olur ve a√lâmı redî olur ve korkulu düşler görür. 
Ve ba¡∂ı kerre bir şey™-i √âmi∂ ðay™ eder ki arz üzere vuðû¡unda o ðay™ın 
redâ™etinden düştüğü yerin [248a] toprağı πaleyân eder. Ammâ onun sevdâ-
sı §afrâdan mu√teriða olan sevdâ olursa ondan √âdi& olan manya a§√âbının 
şerre intiðâli serî¡ ve ke≠âlik şerrden sükûnu dahi serî¡ olur ve şerri ≠ikri ve 
√ıðdının miðdârı §ınf-ı evvel miðdârı üzere olmaz ve sükûnu ðalîl ve √are-
keti ve ∂ucreti ve ı∂†ırâbı ke&îr olur.

el-Mu¡âlecât: Manya a§√âbında a«lâ†ın imtilâsı olur ise fa§d olunur. 
Bevl ile ve sâir ¡alâmet ile.bedende mirâr olduğu bilinir ise na₣ar olunur; 
eger mirâr-ı ma¡lûme sevdâviyye olan §afrâ ise eftîmûn veyâ«ûd helîlec 
†abî«leriyle mâdde istifrâπ olunur ve eger mâdde §ırf sevdâ ise sekiz dirhem 
miðdârı yalnız eftîmûn ve sikencebîn ve √acer-i lâciverd ile istifrâπ olunur.

Ve bundan sonra başa na₣ar olunur, eger başta demevî ve sevdâvî imtilâ 
var ise lisânın altında olan damardan fa§d ile mâdde istifrâπ olunur ve ke≠â-
lik dâimâ bu √abb ile istifrâπ olunur, o √abbın §ıfatı budur: eyâric bir cüz™ 
ve eftîmûn ve karabaş birer cüz™, saðmûnyâ nı§f cüz™, helîlec bir cüz™. Bu 
edviyeler a«≠ olunup ondan √abb-ı kibâr itti«â≠ olunur. Ve istifrâπ-ı küllî-
den sonra ya¡nî cemî¡-i bedenden leyâlî-i müteferriðada istifrâπ olunduktan 
sonra bu √abbdan iki dirhem miðdârı her gece isti¡mâl oluna.

Ve yine bu ¡illete bu √abbın menfa¡ati olur ve bunun nüs«ası: eftîmûn, 
besfâyec beşer dirhem, √acer-i Ermenî bir dirhem, mil√-i Hindî, şa√m-ı 
√an₣al dört dirhem, helîlec, emlec, √âşâ, «arbað-ı esved her birinden üçer 
dirhem, türbüd yirmi dirhem, sikencebîn-i ¡aselî ile bu eczâlar ma¡cûn kı-
lınır ve sikencebîn ile saðmûnyâ dahi isti¡mâl ve πarπara olunur. Ve √ab-
bu’ş-şebyâr isti¡mâlinde ifrâ† olunmaz belki bir müddet isti¡mâl olunur ya¡nî 
o √abb ile «iffet √â§ıl olduğu ðadar isti¡mâl olunur ve kaçan sû™-i mizâc-ı 
√ârre mü™eddî olduğu i√sâs olunsa √abbu’ş-şebyâr isti¡mâli ða†¡ olunur.

Ve bu √abblar ile dimâπın dahi istifrâπı tekmîl olduktan sonra ne†ûlât 
ve πayr-i tedâbir ile dimâπı tebrîd ve ter†îb olunur ve ba¡∂ı günde beş def¡a 
ten†île mu√tâc olunur ve kelle ve paça †abî«i ile ¡alîlin başı ten†îl olunur ve 
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başına süt √alb olunur ve kaymak ile ∂ımâd olunur. Ve senin ða§dın ter†î-
be tebrîde ða§dından ek&er olsun, lâkin ter†îbi olan edviyenin küllîsi bârid 
olur, bürûdetsiz mura††ıb devâ bulunmaz. Pes lâyıð olur ki §ûret-i me≠kû-
rede bârid devâlar isti¡mâl olundukta bâbûnec ile ma«lû†en isti¡mâl oluna.

Ve ba¡∂ı kerre tenvîm için diyâðûd dahi isti¡mâl olunur ve onlara ter†îb 
[eylesin] için tatlı enâr suyu saðy olunur. Eger telyîn ða§d edersen mâ-ı 
rummân-ı √ulvü şarâb-ı iccâ§ ile veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr ile saðy edersin. Ve 
ke≠âlik tenvîm için «aş«âş †abî«iyle ten†îl eyle velâkin a§veb olan «aş«âş 
ile miðdâr-ı ðalîl babadya †ab« olunmaktır. Ve başına leben √alb olunur. Ve 
o ¡illete edhânın menfa¡ati olur.

Ve kaçan sen ≠ikr olunan ne†ûlât ve se¡û†ât-ı mura††ıbeyi ve edhânı is-
ti¡mâl eylesen der-¡a…ab ¡alîli ¡alâ-√âlihi tenvîme i√tiyâl edip ne†ûlât-ı mü-
nevvimeyi isti¡mâl eyle, ¡ale’l-«u§û§ dühn-i «ass mi&lli sübâta mü™eddî olan 
edhân isti¡mâl eyle ve arpa suyu gibi mura††ıb olan eşribeyi saðy eyle ve 
sikencebîn mecrâsına cârî olanları ve teltîf ve tecvîf ve ta…†î¡i olanları ona 
saðy eyleme. Ve †ab¡ında §alâbet rü™yet olunur ise onda √uðne isti¡mâl olu-
nur, bu«âr başına §u¡ûd eylemesin için.

Ve vâcib olur ki onların içtikleri sulara yabanî râziyâne kökü ve tohumu 
karıştırıla ve kermetü’l-bey∂â ya¡nî fâşerâ saðy olunmak nâfi¡dir ve her gün 
bir mi&ðâl fâşerâ saðy olunur, eger şürb eylemez ise †a¡âmına dess olunup 
bilmeden yedirilir.

Ve ¡alîlin √ayâ ve heybet eylediği kimseler karşısına iclâs olunur. Ve 
fa«i≠leri ve sâðları dâimâ bağlanır cânib-i esfele bu«âr münce≠ib olsun 
için. Eger kendi kendiyi ihlâk eder diye «avf olunur ise o manyası olan 
¡alîl rab†-ı şedîd ile mu√kem bağlanıp bir ðafes içine o mecnûn va∂¡ olunup 
ürcû√at gibi mürtefi¡ bir mi¡lâðtan asılır.

Ve vâcib olur ki onların aπdiyeleri her √âlde ra†b olan πıdâlar ola velâ-
kin neşâ mi&lli ru†ûbeti südde i√dâ& eden ra†b πıdâlar isti¡mâl olunmaya, 
zîrâ o mi&lli müseddid olan πıdâ-i ra†bı isti¡mâl cidden mu∂ırr olur. Ve o 
¡alîle ke&îrü’l-idrâr olan nesneler dahi verilmez, zîrâ ke&ret-i idrâr dahi on-
lara mu∂ırr olur. Ve i√tirâzı vâcib olan sâir mu¡âlecâtı mâlî«ûlyâ mu¡âle-
câtında i√tirâzı lâyıð olanlardır ki inşâallâhu ta¡âlâ mâlî«ûlyâ bâbında biz 
onları ≠ikr eyleriz.
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Ve kaçan manya ¡illeti zamân-ı in√ı†â†a bâliπa olsa mâ-ı ke&îr ile müm-
tezic olan şarâb saðy olunmakta be™s-i †ıbbî yoktur. Ve bu mi&lli şarâbı 
şürb eylemek ¡alîli ter†îb ve tenvîm eder. Ve müsa««ine olan eşyâ-ı √ârre 
isti¡mâlinden i√tirâz etmek sana lâyıð olur.

Dokuzuncu Fa§l Mâlî«ûlyâ Beyânındadır

ªunûnun ve fikrin mecrâ-yı †abî¡îsinden fesâda ve «avfa ve redâ™ete 
taπayyürüne mâlî«ûlyâ ı†lâð olunur. Ve bu taπayyürün sebebi mizâc-ı sev-
dâvîdir ki o mizâc rû√-ı dimâπı dâ«ilden va√şette kılar ve ₣ulmeti √asebiyle 
ifzâ¡ eder, nitekim ₣ulmet-i «âriciyye ervâ√ı va√şette kılıp ifzâ¡ eylediği 
gibi. Ve «u§û§an mizâc-ı sevdâvîde olan bürûdet ve yübûset rû√u i∂¡âf eder, 
nitekim mizâc-ı şarâbda olan √arâret ve ru†ûbet rû√a mülâyim ve muðavvî 
olur.

Ve mâlî«ûlyâ ∂ucret ve teve&&üb ve şerâret ile terkîb olunsa mâlî«ûlyâ-
dan o ¡illet intiðâl eylemiş olur ve ona manya tesmiye olunur. Ve bu ¡illete 
mâlî«ûlyâ tesmiye olunduğu mu√teriða olan sevdâ √asebiyle √udû&undan 
içindir.

Ve mâlî«ûlyânın sebebi dimâπın nefsinde veyâ«ûd dimâπın «âricinde 
olur: Ve nefs-i dimâπda olan sebeb yâ bilâ-mâdde bârid ve yâbis mizâc olur 
ve cevher-i dimâπa o mizâc vürûd edip &aðîl eder ve nûrânî olan rû√un o se-
bebden ₣ulmete mâil olur veyâ«ûd dimâπda olan sebeb ma¡a’l-mâdde sû™-i 
mizâc olur ve o mâdde ba¡∂ı kerre dimâπın ¡urûðuna sâir ma√allden §âire ve 
vâride olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡urûð-ı dimâπiyyede olan πıdâ sevdâya isti√âle 
edip ve o isti√âle bir kerre i√tirâð ile olur ve â«er kerre te¡akkür ile olur.

Ve ek&er-i √âlde ¡urûðun i«tilâ†ı te¡akkür ile sevdâya isti√âle eder 
veyâ«ûd mâdde-i mû≠iyeyi cevher-i dimâπ teşerrüb eder, o mâdde damar-
larda ma√bûse ve dimâπda müteberrî olmaz. Ve ba¡∂ı kerre mâdde kem-
miyyeti ve keyfiyyeti √asebiyle dimâπa î≠â edip bu†ûna mun§abbe olur. 
Bu†ûndan murâd cevher-i dimâπı √âvî olan tecâvîf olur.

Ve mâlî«ûlyâ çok kerre §ar¡dan intiðâl eder, ammâ sebeb dimâπda olma-
yıp «âric-i dimâπda olsa o sebeb hangi ¡u∂vda ise dimâπda âfet-i «ûlyâ ona 
müşâreket ile olur, zîrâ o ¡u∂vdan dimâπa «ıl† ve bu«âr-ı mu@lim te§â¡udu 
mâlî«ûlyâ i√dâ& eder.
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Ve dimâπın müşâreketi ba¡∂ı kerre cemî¡-i bedene olur, bi’l-cümle bede-
ne mizâc-ı sevdâvî πalebe edip dimâπ dahi bedene müşâreket eder.

Veyâ«ûd yalnız †ı√âle müşârik olur o vaðtte ki †ı√âlde sevdâ mu√tebise 
olur ve tenðıyesine ðavî olmaz veyâ«ûd †ı√âlin ðuvve-i câzibesi ∂a¡îfe olup 
demden sevdâyı tenðıyeden ve ce≠beden ¡âciz olur.

Veyâ«ûd mâlî«ûlyânın sebebi √arâret-i kebidin şiddeti olur.
Veyâ«ûd o sebeb merâðð olur. Ve merâðð bir πışâdır ki a√şâ cemî¡an 

onun cevfinde olur ve a√şâyı mu√î† olan &erb ve §ıfâð πışâlarının merâðð 
fevðinde olur. Ve bu üç ¡aded πışâlar âlet-i teneffüs ile âlet-i πıdâ arasını 
fâsıl olur, onun için bu πışâlara √icâb-ı √âciz derler aπdiyenin πaleyânı ile 
√âdi& olan eb«ıre ve ed«ınenin ðalbe vu§ûlüne √âil ve √âciz olduğu için. 
Pes dimâπda mâlî«ûlyâ ¡urû∂u merâðð müşâreketi ile olduğunun vechi 
budur ki merâðða vâ§ıl olan πıdânın fu∂ûlü [248b] veyâ«ûd em¡âda √âdi& 
olan eb«ıre menâfi≠den nüfû≠ ederek merâðða vâ§ıl olup onda ≠ikr olunan 
fu∂ûl veyâ«ûd eb«ıre terâküm ve ictimâ¡ eder. Ve o rediyyü’l-keyfiyyet 
ru†ûbetlerin ictimâ¡ıyla merâððın a«lâ†-ı sâiresi dahi mu√teriða olup ba¡∂ı 
kerre merâððta verem i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre dahi verem i√dâ& eylemez 
ve iki taðdîr üzere dahi a«lâ†-ı mu√teriðadan √â§ıl olan sevdâ-i πayr-i †abî¡î-
nin mu@lime eb«ıreleri dimâπa §u¡ûd edip dimâπda âfet i√dâ& eder. Ve bu 
vech ile √âdi& olan dimâπın âfetine nef«a-i merâððıyye tesmiye olunur ve 
mâlî«ûlyâ-yı nâfi« ve mâlî«ûlyâ-yı merâðıyâ ismleri ile dahi tesmiye olu-
nur. Ve bu vech üzere a«lâ†-ı merâððın i√tirâðına sebeb Câlînûs katında 
ek&er-i √âlde bâbu’l-kebid tesmiye olunup muða¡¡ar-ı kebidde olan dama-
rın teverrümü olur ve o veremin √arâret-i ¡ufûniyyesi merâððta cem¡ olan 
a«lâ†ı i√râð eyleyip «ûlyâ-i merâðıyâ ¡ârı∂ olur. Ve Rûfus der ki a«lâ†-ı 
merâððı i√râð eden √arâret kebidin ve em¡ânın √arâretidir ki √arâret-i kebid 
ü em¡â kaçan müştedd olsa a«lâ†-ı merâðð mu√terið olup vech-i me≠kûr 
üzere mâlî«ûlyâ merâððı √âdi& olur.

Ve bir †âife dahi mâlî«ûlyânın sebebi mi¡de ile kebid ve em¡â-i sâire 
arasında vâ§ıl olup mâsârîðâ tesmiye olunan «urde damarlara vâkı¡a olan 
süddeler olur diye ≠âhib olurlar, zîrâ mi¡dede ve em¡âda √â§ıl olan keylûs 
mu√tebes olup kebide ve ¡urûða nüfû≠ eylemeyip i√tibâs ile fâsid olup o 
âfete mü™eddî olur.
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Ve ba¡∂ılar dahi icmâl üzere derler ki bu âfet ek&eriyyâ √ummâ ve ¡a†aşı 
ve ðay™-ı mirârî olmayan verem sebebiyle √âdi& olur ve veremde †ûl-i müd-
det πıdâ bilâ-†ab« ¡alâ-√âlihi bâðî kalıp bu âfet √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre 
mâddenin sebeb-i tevellüdü mi¡de mi&lli ¡u∂v-ı â«erde olup mebde™i dimâπ 
olur, me&elâ mi¡dede verem-i √ârr olur, onun √arâret-i ¡afînesi ve bu«ârı 
a«lâ†-ı dimâπı i√râð edip o a«lâ† âfeti i√dâ& eder. Ve ra√imin veremi ve sâir 
dimâπa müşârik olan ¡u∂vların evrâmı dahi bu ðıyâs üzere mâlî«ûlyâ âfetini 
i√dâ& eder.

Ve ≠ikr olunan esbâb beyninden bilâ-mâdde berd ve yübs olan sebeb 
dimâπda ðalbe müşâreket ile √â§ıl olur ve ba¡∂ı kerre ðalbe bilâ-mâdde 
veyâ«ûd ma¡a-mâddetin berd ve yübs mizâcı ya¡nî mizâc-ı sevdâvî ¡ârı∂ 
olur. Ve ona müşâreket ile iki §ûrette dahi dimâπa berd ve yübs mizâcı 
bilâ-mâddetin ¡ârı∂ olur, zîrâ ðalb rû√-ı √ayvânînin mebde™idir. Ve rû√-ı 
√ayvânînin dimâπda olan rû√-ı nefsânîye itti§âli olmakla ðalbe ¡ârı∂ olan 
sevdâvî mizâca dimâπ müşârik olur. Ve dimâπın berd ve yübsü ba¡∂ı kerre 
dimâπı tebrîd ve yübûsetli edici â«er sebebler ile dahi √âdi& olur, yalnız 
ðalbe müşârekete «â§§ olmaz, lâkin her √âlde ðalbe müşâreketin med«ali 
olmak lâzım ve belki esbâb-ı mürekkebenin mu¡@am-ı eczâsı ðalbin mizâc-ı 
sevdâvîsi olur ve onun için bu mara∂ın ¡ilâcında ¡ilâc-ı dimâπla ¡ilâc-ı ðalb 
ma«lû† olmak lâzım olur.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan dem-i ðalb raðîð ve §âf ve cilâlı ve müferri√ olsa 
dimâπda olan fesâda muðâvemet edip izâle eder. Ve bu √âl iðti∂â eder ki 
dimâπın fesâdı ₣âhir olsa ðalb dahi fâsid ola belki ek&er-i √âlde evvelâ ðalb 
fâsid olup dimâπın fesâdı ona müşâreket ile olmak emr-i ¡acîb ve müsteb¡ad 
olmaz. Ve ibtidâ-i √âlde dimâπ fâsid olsa ðalb dahi ona müşâreket ile fâsid 
olur ve o fesâd ile rû√-ı √ayvânî mu@lim ve mû√iş olup rû√-ı nefsânîyi dahi 
mu@lim kılmakla mâlî«ûlyâ âfeti √â§ıl olur. Bu §ûrette dahi her ne ðadar 
«ûlyânın sebebi dimâπda olur ise lâkin isti√kâmı ðalbde olan sebeb ile olur 
ve dimâπın ona i¡âneti olur.

Ve ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı mâddiyenin â«irinde ve «u§û§an mevâdd-ı √âr-
reden √âdi& olan emrâ∂ın â«irinde «ûlyâ √âdi& olur ve o mâlî«ûlyâ marî∂in 
mevtine ¡alâmet olur. Ve o √âlde olan insân mevti ve mevtâları çok ≠ikr 
eder.
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Ve’l-√â§ıl sevdânın a§nâfı ke&îr olur, ba¡∂ı kerre kebidde tevellüd eder 
iki vechin biri ile. Ek&eriyyâ kebidde dem-i muhterik olup sevdâ-i πayr-i 
†abî¡î olur ve ðalîlen ðuvvet-i mümeyyizede ∂a¡f olup fa∂layı temyîz ede-
mez ve def¡e dahi ðâdir olmaz ve dem fa∂la ile ma«lû† kalıp sevdâ olur. 
Ve sevdâ-i πayr-i †abî¡înin bir §ınıfı dahi †ı√âlde tevellüd eder ve sebeb-i 
tevellüdü iki vechin biri olur: Evvelki vech budur ki dem kebidde mu√terið 
olur ve †ı√âl dem-i muhterikin remâdiyyetini ce≠b ve imti§â§ edip †ı√âlde 
o remâdiyyet-i mû≠iye sevdâ olur. İkinci vech budur ki †ı√âle gelen πıdâda 
mevcûd olan fa∂lı †ı√âl mefraπına def¡ eylemekten ¡âciz olup o fa∂la sev-
dâ-i mû≠iyeden olur.

Ve ba¡∂ı kerre sevdâ kebid ve †ı√âlin mâ-¡adâları olan ¡u∂vlarda tevellüd 
eder yâ o ¡u∂v-ı â«ere vârid olan πıdâ mu√terið olmakla veyâ«ûd o vârid 
olan fa∂lı def¡den ¡u∂v ¡âciz olmakla olur, zîrâ fa∂l-ı πıdâ ile ma«lû†an kalsa 
la†îfi ta√allül eder ve ke&îfi te¡akkür edip sevdâ olur. Ve πıdânın fa∂lı sevdâ 
olduğunun sebebi budur ki ba¡∂ı kerre o fa∂la müberrid veyâ«ûd müceffif 
bir nesne mülâsık olup onu ziyâde tebrîd ve ta√mîd veyâ«ûd tecfîf etmekle 
sevdâya isti√âle eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi müvellidât-ı sevdâ olan aπdiye 
tenâvülü sebeb olur.

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ re™y ederler ki mâlî«ûlyâ cânn ðavminden vâkı¡ olur, 
sebeb-i fâ¡ilîsi cinndir derler. Ve biz fenn-i †ıbbda ondan ba√& eylemeziz, 
zîrâ cinnden olduğu taðdîr üzere πıdâda cinn ta§arruf edip demi sevdâya 
i√âle ederler. Ve mâlî«ûlyânın sebeb-i ðarîbi sevdâ olur ve e†ıbbânın aðvâli 
tâmm olur, ammâ o sevdânın sebeb-i fâ¡ilîsi cinn olup veyâ«ûd πayr nesne 
olduğundan fenn-i †ıbbda ba√& olunmaz.

Ve mâlî«ûlyânın esbâbının ziyâde ðavî sebebi πammın ve «avfın ifrâ†ı 
olur.Ve bilinmesi vâcib olan nesnelerdendir ki mâlî«ûlyâyı fâ¡il olan sevdâ 
yâ sevdâ-i †abî¡î olur veyâ«ûd o balπam olur ki o balπam tekâ&üf √asebiyle 
veyâ«ûd ednâ i√tirâð ile sevdâya isti√âle eder velâkin balπamdan isti√â-
le eden sevdânın mâlî«ûlyâ i√dâ&ı ðalîl ve nâdir olur veyâ«ûd mâlî«ûlyâ-
nın sebebi olan sevdâ şiddet-i i√tirâð yok iken mücerred in†ıbâ« veyâ«ûd 
tekâ&üf ile demden √âdi& olan sevdâ olur. Ammâ «ıl†-ı §afrâvînin i√tirâðı 
πâyete bâliπ olsa onun sevdâsı yalnız mâlî«ûlyâ i√dâ& eylemez belki manya 
ile mâlî«ûlyâ ma«lû† olur.
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Ve a§nâf-ı sevdâdan herhangi §ınıf dimâπdan ≠ikr olan mev∂i¡de vâði¡ 
olsa mâlî«ûlyâyı i√dâ& eder lâkin kimisi yalnız mâlî«ûlyâyı ve kimisi «ûlyâ 
ile manyayı ma¡an i√dâ& eder. Ve mâlî«ûlyânın eslemi ¡aker-i demden √âdi& 
ve «ûlyâsı müferri√ olandır.

Ve çok kerre mâlî«ûlyâ bevâsîr ve devâlî ¡urû∂u ile ta√allül eder ve 
bî∂ ve simâna ya¡nî levni ve beşeresi ebya∂ olup semiz olanlara mâlî«ûlyâ 
¡urû∂u ðalîl olur. Ve buğday enli ve arık olanlarda ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve 
ðalbi cidden √ârr olup dimâπı ra†b olanlarda dahi vuðû¡u cidden ke&îr olur, 
zîrâ ðalbin √arâreti sevdâyı tevlîd eder ve dimâπın ru†ûbeti sevdâyı dimâπın 
ðabûlüne sebeb olur.

Kaçan bir kimsenin lisânı el&aπ olup kendisi √adîd ve bed-zebân ve 
na₣arı şedîd ve lisânı «afîf olup tîz tîz tekellüm eylese ve yüzü kırmızı 
ve sâir beşeresi buğday enli ve mehzûl ve «u§û§an göğüslerinde esved ve 
πalî₣ tüyler olup damarları geniş ve dudakları πalî₣ olsa pes bu ¡alâmet-
ler kendide mevcûd olanlar mâlî«ûlyâ i§âbetine ziyâde müsta¡idd olurlar, 
zîrâ bu ¡alâmetlerin ba¡∂ısı √arâret-i ðalbe delâlet eder ve ba¡∂ısı ru†ûbet-i 
dimâπa delâlet eder. Ve ≠ikri ânifen mürûr eylediği üzere √ârrü’l-ðalb ve 
ra†bu’d-dimâπ olanlar o âfete müsta¡idd olurlar. [249a] Bi-√asebi’z-₣âhir 
balπamî olanlarda dahi vuðû¡u ke&îr olur.

Ve mâlî«ûlyâ âfeti ricâlde çok olur ve hatunlarda ef√aş olur. Ve sinn-i 
kühûlet ü şey«ûhatta ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve fa§l-ı şitâda az olur ve §ayf ve 
«arîf fa§llarında çoğalır. Ve ba¡∂ı kerre fa§l-ı rebî¡de dahi ke&îren √areket ve 
heyecân eder, zîrâ rebî¡ a«lâ†ı ta√rîk edip dem ile «al† eder.

Ve ¡illet çok kerre edvâr ile heyecân eder ya¡nî sevdânın heyecânı devr 
ile olduğu √âlde mâlî«ûlyânın heyecânı dahi devr ile olur.

Ve mâlî«ûlyâya müsta¡idd olan kimselere kaçan «avf ve πamm ve se-
her ¡ârı∂ olsa veyâ«ûd o kimselerden seyelân-ı dem ve ðay™-ı sevdâ ve bu 
mi&lli nesneler mu¡tâd iken zamân-ı i¡tiyâdda mu√tebese olsa ona mâlî«ûl-
yâ serî¡an i§âbet eder.

¡Alâmâtü’l-Mâlî«ûlyâ ve A§nâfuhu: Mâlî«ûlyânın ibtidâ-i √udû&unun 
¡alâmeti ₣ann-ı redî ve bilâ-sebeb «avf ve sür¡at-i πa∂ab ve «alvete mu√ab-
bet ve a¡∂âsında i«tilâc olmak ve düvâr ve devî olur ve «u§û§an merâðıyâ 
olan mâlî«ûlyâda devî ve düvâr ve sâirleri ziyâde olur.
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Ve isti√kâmında ¡alâmeti tefezzu¡ ve sû™-i ₣ann ve πamm ve va√şet ve 
kerb ve kelâmında he≠eyân ve şebað olur, zîrâ bu ¡illette riyâ√-ı bâride 
olmakla mücâma¡ata iðbâl ziyâde olur ve «avf dahi bi-cümleti a§nâfihi o 
¡illetin isti√kâmına sebeb olur ya¡nî «ûlyâsı müsta√kem olan kimselerin 
kimisi vücûdu olmayan eşyâdan ve kimisi mevcûd olanların «avf olun-
mayacaklarından «avf ederler ve «avf eyledikleri nesnelerin √add ü √a§rı 
olmaz √attâ ba¡∂ıları başımıza semâ sâðı† olur diye «avf ederler ve kimisi 
beni yer yutar diye «avf eder ve kimisi dahi cinnden veyâ«ûd sul†ândan 
veyâ«ûd lu§û§tan «avf eder ve yanına bağlı ve maðhûr sibâ¡ id«âl olun-
maktan ittiðâ ve √a≠er eder. Ve ba¡∂ı kerre bu «avflarda umûr-ı mâziyenin 
te™&îri olur, me&elâ ba¡∂ı kimselerin «asf ile helâk olduğunu müşâhede 
veyâ«ûd istimâ¡ eder ve mâlî«ûlyâya o müşâhede mu¡în olur. Ve bunlar 
ile ma¡an ba¡∂ı kerre √u∂ûrunda mevcûd olmak üzere vücûdu olmayan 
nesneleri ta√ayyül eder. Ve ba¡∂ı kerre kendilerini bey ve paşa olmak 
üzere ta√ayyül ederler. Ve yine kendilerini sibâ¡ ve şeyâtîn ve †uyûr ve 
âlât-ı §ınâ¡at ta√ayyül ederler.

Ve kimisi ∂a√ik eder, ¡ale’l-«u§û§ «ûlyâsı dem sebebiyle olanların ∂a√i-
ki πâlib olur, o sebeb ile «ûlyâsı olanların «ûlyâsı le≠≠ete ve fera√a müte¡al-
lið olur. Ve kimine dahi bükâ πâlib olur «u§û§an sevdâ-yı ma√∂ √asebiyle 
olan «ûlyâ a§√âbına bükâ ziyâde πâlib olur. Kimisi mevte mu√abbet ve 
kimisi mevte buπ∂ eder.

Ve bu âfet a§nâfının arasında nefs-i dimâπda olanların ¡alâmeti ifrâ†-ı 
fikr ve devâm-ı vesvâs ve şey™-i vâ√ide dâimâ na₣ar ve dâimâ ar∂a na₣ar 
olur. Ve ona başın levni ve yüzün ve gözün levni ve baş tüylerinin sevâdı ve 
ke&âfeti ve seherin ve fikrin teðaddümü ve şemse ve şems mi&lli nesnelere 
ta¡arru∂un ya¡nî muðârenetin teðaddümü ve dimâπiyye olan emrâ∂-ı sâire-
nin sebðat ve teðaddümü cemî¡an ¡alâmet olur.

Ve dimâπa müşârik olan a¡∂â-i sâirelerin âfetlerinin bizim ≠ikr edece-
ğimiz ¡alâmâtı mevcûde olmamak mâlî«ûlyânın dimâπa ma«§û§ olduğuna 
¡alâmettir. Ve mâlî«ûlyâ âfetinin dimâπa ¡urû∂u ¡u∂v-ı â«er müşâreketiyle 
olduğu √ad& olunup o ¡u∂v-ı â«er mu¡âlece ve tenðıye olundukta nef¡i ₣âhir 
olmamak dahi âfetin dimâπa «â§§ olduğuna delâlet eder. Ve ke≠âlik a¡râ∂ın 
cidden şiddeti dahi ¡illet dimâπa «â§§ olduğuna delâlet eder.
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Ammâ âfet-i «ûlyâ cemî¡an beden müşâreketiyle olduğuna bedenin 
sevâdı ve helâseti ya¡nî na√îf olması ve †ı√âl ve mi¡deden istifrâπı mu¡tâd 
olanların i√tibâsı ve idrâr ile mað¡addan «urûcla ve †am& ile istifrâπ olu-
nacak nesnelerin i√tibâsı ve bedende tüylerin ke&reti ve tüylerin şiddet-i 
sevâdı ve †am&ın ke&reti ve kitâb-ı &ânîde bildiğin müvellidât-ı sevdâ olan 
aπdiye tenâvülünün teðaddümü ve √ummayât-ı müzmine vü mu«teli†e 
¡a…abinde «ûlyâ âfetinin vuðû¡u cemî¡an bu me≠kûrlar dimâπa âfet-i «ûlyâ-
nın ¡urû∂u bi’l-cümle beden müşâreketiyle olduğuna delâlet eder.

Ve †ı√âl müşâreketiyle dimâπa mâlî«ûlyâ ¡urû∂unun ¡alâmâtı ðıllet-i ha∂m 
ve ke&ret-i şehvet ve sol †arafta ðarâðırın ke&reti ve †ı√âlin intifâ«ı olur. Ve bu 
¡alâmet-i intifâ« o âfet §â√iblerinden âfetleri bâðî oldukça müfâra…at eylemez. 
Ve nef«a √asebiyle şebaðları dahi ziyâde olur. Ve ba¡∂ı kerre †ı√âlî olan «ûl-
yâda √ummâ-ı rubu¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre †abî¡at leyyine olur ya¡nî berâz sühû-
letle elemsiz «urûc eder ve ba¡∂ı kerre sevdâ le≠¡ eylemekle elem îcâb eder.

Mi¡deden olan «ûlyânın ¡alâmeti emrâ∂-ı mi¡dede me≠kûr olan verem-i 
mi¡de ¡alâmâtının vücûdu imtilâ ve to«me oldukça âfetin ziyâdeliği ve 
ke≠âlik ha∂m katında dahi artması olur. Ve çok kerre dahi vâði¡ olur ki 
†a¡âm yedikte istimrâ-ı ha∂m olunca ðadar «ûlyâ artar, ha∂m oldukta sâkin 
olur ve ba¡∂ılarında dahi ha∂m vaðtinde sâkin olmayıp «ûlyâsı zamân-ı cû¡a 
varınca ðadar √areket ve heyecân eder ba¡dehu sâkin olur. Ve eger o ¡illet 
√ârr olur ise merâððın √arâreti ve mirâr kusmak ve ¡a†aş-ı √âil ona delâlet 
eder. Ve mâlî«ûlyâ a§√âbının ek&eri ma†√ûldür.

Ve merâðıyâ «ûlyânın ¡alâmeti merâððın ağır olması ve fevð cânibine 
ictizâbı ve mi¡denin dâimâ tehevvu¡u ya¡nî müte¡assır olması ve «ub&-i nefs 
ve fesâd-ı ha∂m ve ekşi geğirmek ve ağzında olan büzâðının ru†ûbeti ve 
ðarðara ve rî√in «urûcu ve telehhüb ve veca¡-ı mi¡de ve beyne’l-ketifeyn 
veca¡ olmak «u§û§an bu veca¡lar †a¡âmdan sonra ¡ârı∂ olup tamâmen istimrâ 
olunca ðadar mütemâdî olmak bi’l-cümle merâðıyânın ¡alâmetidir. Ve ba¡∂ı 
kerre merâðıyâ a§√âbı mirârî olan balπamı ða≠f eder ve ba¡∂ı kerre dişi 
ağrıtacak miðdâr √umû∂atı olan «ıl†-ı √âmi∂ ða≠f eder. Ve bu a¡râ∂lar ona 
†a¡âm tenâvülünden ve belki tenâvül eyledikten birkaç sâ¡atten sonra ¡ârı∂ 
olur ve onun berâzı balπamî ve mirârî olur ve cevdet-i ha∂m √asebiyle «afîf 
olur ve ha∂mın noð§ânıyla berâz ziyâde olur.
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Ve ba¡∂ı kerre mâlî«ûlyâ ile merâððta verem √âdi& olur, ikisi zamân-ı 
vâ√idde √âdi& olur veyâ«ûd veremin zamân-ı √udû&u «ûlyânın √udû&undan 
muðaddem olur. İki √âlde dahi merâððta vaðt vaðt-i i«tilâc olur. Ve to«me 
√âlinde ¡illet ziyâde olur ve ha∂m sür¡atli olur.

Ve biz deriz ki mâlî«ûlyâda fâ¡il olan sevdâ demevî olur ise o «ûlyâ-
da ∂a√ik ve fera√ olur ve ona πamm-ı şedîd mülâzeme eylemez. Ve fâ¡il 
balπam olur ise o âfette kesel ve ðıllet-i √areket ve ke&ret-i sükûn olur. Eger 
fâ¡ili §afrâ olur ise onda ı∂†ırâb ve nev¡-i cünûn olup manya gibi olur. Ve 
eger fâ¡il §ırf sevdâ olut ise onda fikr çok olur ve ¡âdiyesi ya¡nî ma∂arratı 
eðall olur lâkin ta√rîk olunsa ∂ucret eder ve bir vech ile √ıðd eder ki onu 
ða†¡â unutmaz.

el-Mu¡âlecât: Mâlî«ûlyânın isti√kâmından evvel vâcib olur ki ¡ilâcına 
sür¡at ve mübâderet oluna, zîrâ o ¡illete ðable’l-isti√kâm mu¡âlece sühûletli 
olur ve isti√kâmdan sonra ¡ilâcı §u¡ûbetli olur. Ve her √âlde vâcib olur ki o 
¡alîl tefrîh ve ta†rîb oluna ve mu¡tedil mev∂i¡lerde iskân oluna ve meskeni-
nin havâsı ter†îb oluna ve meskenine reyâ√în döşenip ta†yîb oluna. Ve vâcib 
olur ki ona dâimâ revâyi√-i †ayyibe koklatıla ve cidden mura††ıb olan key-
mûsu fâ∂ıl aπdiye i†¡âm oluna ve tedbîr olunup bedenini mu«a∂∂ıb muvâfıð 
aπdiyeler ile πıdâlandırıla ve ðable’l-πıdâ™ √ammâma id«âl oluna ve √arâ-
reti şedîd olmayan mâ-ı fâtir başına §abb oluna. Ve √ammâmdan çıktıktan 
sonra ðalîlen ¡a†aş ¡ârı∂ olur ise ona miðdâr-ı ðalîl su içirmede be™s yoktur. 
Ve √ıf₣-ı §ı√√at bâbında ≠ikr olunan bedene nâfi¡ ve mu«a∂∂ıb delk dahi 
isti¡mâl [249b] olunur. Ve senin o kimseyi ter†îbe ¡inâyetin onu tes«îne ¡inâ-
yetinden √asbemâ-emken ziyâde ve ek&er olsun.

Ve mâlî«ûlyâ §â√ibini cimâ¡dan ve çok terlemekten ve baðla ve pastırma 
ve mercimek ve lahana yemekten ve şarâb-ı πalî₣ ve şarâb-ı √adî& içmekten 
ve mümella√ ve √irrîf ve mâli√ olan me™kûlâttan ve √umû∂atı şedîde olan-
lardan ictinâb ve i√tirâz eylesinler. Ve onlara muvâfıð aπdiye ve düsûmetli 
ve √alâvetli nesnelerdir.

Ve o ¡alîli kaçan uyutmak ða§d eylesen «aş«âş ve babadya ve uð√uvân 
suları ile başını ten†îl eyle, zîrâ nevm onlara sâir mu¡âlecâttan evfað olur. 
Ve o ¡alîle min-vechin «aş«âşın ma∂arratı olur, lâkin «aş«âşın tenvîmi 
√asebiyle √â§ıl olan menfa¡ati o ma∂arratı telâfî ve tedârük eder.
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Ve bilâ-mâdde sû™-i mizâc-ı bârid ü yâbisten √âdi& olan mâlî«ûlyânın 
mu¡âlecesinde lâyıð olur ki ðalbi tes«îne iştiπâl oluna ve müferri√ât ve ed-
viye-i misk ve tiryâð ve me&rudî†ûs ve bu mi&lli ma¡âcînler isti¡mâl oluna ve 
ru¡ûnet bâbında ≠ikri mürûr eden sular ile başına mu¡âlece oluna.

Emrâ∂-ı √ârreden sonra ve ¡a…abinde ¡ârı∂ olan mâlî«ûlyâ ziyâde ðavî 
olur velâkin mu¡âlece sühûletli olup mücerred ten†îl ile zâil olur.

Ve mâdde-i sevdâviyyeden ¡ârı∂ olup mâdde dimâπda mütemekkin olur 
ise onun ¡ilâcının u§ûlü üç a§la râci¡ olur:

A§l-ı evvel istifrâπ-ı mâddedir. Ve o istifrâπ ba¡∂ı kerre √uðne ile ve 
ba¡∂ı kerre ðay™ ile olur lâkin mi¡desi ∂a¡îfe olanları ve merâððı olanları bu 
mara∂da ðay™ ile istifrâπ câiz olmaz.

A§l-ı &ânî o istifrâπla bile dâimâ ne†ûlât ve edhân-ı √ârre ile ¡alîl ter†îb 
olunmaktır. Ve onun ne†ûlüne babadya ve durak otu ve iklîl-i melik ve sû-
sen kökü id«âl olunur, zîrâ bu edviyeler «al† olunmasa ≠ikr olunan ne†ûlât-
tan mu√allil-i sâ≠ec olanlar bilâ-telyîn ta√lîli √asebiyle «ıl†ı taπlî@ eder ve 
mura††ıb-ı sâ≠ec olanlar bilâ-ta√lîl ter†îbi √asebiyle «ıl†ı πıl₣at-i †abî¡îsinden 
i«râc eder. İmdi bu edviyeler «al† olunmakla ta¡dîl olunurlar. Ve eger sevdâ 
√arâretten ba¡îd olur ise ya¡nî ≠ikr olunan müsa««inâtın tes«înine mu†âvi¡ 
olmayıp ¡i§yân üzere olur ise o devâlar üzere şî√ ve defne varaðı ve fûdenec 
ziyâde olunup mura††ıbâtla ma¡an isti¡mâl olunur ve bunların yübûsetinden 
«avf olunmaz. Ve dem-i ma√mûd tevlîd eden semek-i ra∂râ∂î mi&lli ve 
ke≠âlik ≠ikri mürûr eden lu√ûm-ı «afîfe olan aπdiye ile πıdâlandırılır ve 
a√yânen şarâb-ı ebya∂-ı memzûc dahi verilir, şarâb-ı ¡atîð-i ðavî verilmez.

A§l-ı &âli& muðavviyât-ı ðalb isti¡mâlidir. Eger ðalbin mizâcının bürû-
deti i√sâs olunsa ona müferri√ât-ı √ârre verilir. Ve ammâ ðalbin mizâcında 
√arârete meyl i√sâs olunur ise ona müferri√ât-ı mu¡tedile verilir. Ve eger 
√arâret cidden şedîde olur ise onda müferri√ât-ı bârideden bürûdeti ifrâ† 
üzere olmayan müferri√ isti¡mâl olunur. Ve ðalbin √arâret ve bürûdeti nab∂ 
ile bilinir.

Ve bu ≠ikr olunan u§ûl-i icmâlînin şimdi taf§îline şürû¡ ve ibtidâ eyle-
yelim: 

Ammâ istifrâπın taf§îl üzere beyânı budur ki kaçan o ¡alîlin ¡urûðu 
¡alâ-eyyi vechin kâne mümteli™e olsa ve sevdâ dahi demevî olsa ek√al da-
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marı fa§d olunur ve her √âlde ¡ilâca fa§d ile şürû¡ olunmak vâcib olur, lâkin 
fa§d ile ¡alîle ∂a¡f-ı şedîd ¡ârı∂ olacağı i√sâs olunur ise veyâ«ûd o ¡alîlde 
mevâdd-ı ðalîle ve o dahi dimâπa ma«§û§ olup a¡∂â-i sâirede yok ise ve 
onun mizâcına yübûset müstevliye ise fa§d ile mu¡âlece olunmaz, terk olu-
nur. Ve kaçan fa§d olundukta dem-i raðîð «urûc eylese demin riððati ile 
demin §alâ√ına istidlâl olunup dem √abs olunmaz, zîrâ çok vâði¡ olur ki ev-
velâ dem-i raðîð-i §âli√ çıkar ba¡dehu πalî₣ sevdâvî fâsid «urûc eder. Onun 
için vâcib olur ki fa§dın &uðbesi geniş kılına tâ ki kan süzülüp raðîði çıkıp 
sevdâvîsi bâðî kalmaya ve şerri ziyâde olmaya.

Ve sen ¡alîlin başına na₣ar eyle, kaçan başın hangi †arafı &aðîl ise onu 
ta¡arrüf edip bil ve o &aðîl yemîn ve yesârdan hangisinin ise o †arafta olan 
bâsilîði fa§d eyle. Ve ba¡∂ı kerre &iðal iki †arafta olmakla iki †arafta olan bâ-
silîðler fa§dına √âcet olur. Ba¡∂ılar derler ki ¡ırð-ı cebhe fa§d olunsa mevâd-
dı ziyâde ta√rîk eder ya¡nî mû≠înin «urûcu ziyâde olur.

Pes dem-i «âricden ma¡lûm olsa ki mû≠î olan «ıl† sevdâvî ve mey-
li bürûdete olur, o «ıl† eftîmûn ve §abır ve «arbaðtan mütte«a≠ √ubûbla 
istifrâπ olunur ve evvelâ in∂âcla bed™ olunup ba¡dehu edviye-i «afîfe ile 
istifrâπ olunur. O edviyenin içine eftîmûn ve şa√m-ı √an₣al ve miðdâr-ı 
ðalîl saðmûnyâ id«âl olunur. Ve bundan sonra eftîmûn ve πârîðûn †abî«iyle 
istifrâπ olunur. Ve eger bu istifrâπlar ile tenðıye-i tâmme √â§ıl olmaz ise 
eyâricât-ı kibâr ile istifrâπ olunur. Eger bundan sonra i√tiyâc bâðî kalır ise 
«arbað-ı esved isti¡mâl olunur veyâ«ûd √acer-i lâciverd ve √acer-i Ermenî-
nin kendileri veyâ«ûd √abbları isti¡mâl olunur lâkin «arbað-ı esved isti¡mâli 
«avf ve i√tirâz üzere olmak lâzımdır. Ammâ iki √acerleri isti¡mâlde o «a†ar 
yoktur. Ve ≠ikr olunan devâları mâ-ı cübn ile müdâvemet üzere isti¡mâl 
ba¡∂ı kerre nef¡ verir, lâkin müdâvemet olundukta devânın miðdârı taðlîl 
olunur. Ve eger mâ-ı cübn ile müdâvemet üzere isti¡mâl nef¡ vermez ise 
≠ikr ve tertîb olunan mu¡âlecâtı mu¡âvede eylersin ve √abb-ı la†îf ü vasa† 
ile küllü üsbû¡in bir kerre istifrâπ edersin. Ve ≠ikr olunan mâ-ı cübn ve 
†abî«-i eftîmûnla i†rifîl-i eftîmûnî isti¡mâl olunur. Ve i†rifîli eftîmûnla bu 
§ıfat üzere saðy olunması tecribe olunmuştur ve nüs«ası budur: i†rifîl üç 
dirhem, eftîmûn bir dirhem, eyâric nı§f dirhem. Bu edviye ≠ikr olunan vezn 
miðdârı a«≠ olunup saðy olunur ve küllü şehrin birer kerre eyâricât-ı kibâr-ı 
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ðaviyye ile ve √ubûb-ı kibâr ile ¡illet zâile olunca ðadar istifrâπ olunur. Ve 
bu istifrâπlar gibi ðay™ ile dahi istifrâπ olunur.

Ve «u§û§an mi¡dede bir âfet olsa ki onun ziyâde olması ile mâlî«ûlyâ ¡il-
leti ziyâde ola ve mi¡dede ∂a¡f-ı şedîd olmaya ve vâcib olur ki onun muðay-
yi™i o sular ola ki onda fûtenec ve kengerzid ve bezr-i fücl †ab« olmuş ola ve 
turpun kendisine «arbað πarz olunup o √âl üzere birkaç eyyâm terk olunur 
√attâ «arbaðın ðuvveti çıka ba¡dehu turp ¡a§r olunup ¡u§âresi sikencebîn 
ile tenâvül olunur veyâ«ûd o muðavvî turp sikencebîn içinde nað¡ olunup 
yalnız turpun kendisi tenâvül olunur. Ve gerektir ki sikencebînin miðdârı 
üç istâr50 ola ve miðdâr-ı ¡u§âre istâr-ı vâ√id ola ve ðuvvet ve ∂a¡f √asebiyle 
ziyâde ve noð§ân kılınır. Ve eger ∂a¡ftan «avf olunur ise «arbaðtan ictinâb 
olunur.

Ve kaçan istifrâπlar ile kemâ-yenbaπî tenðıye √â§ıl olur ise o zamân 
ðalbi taðviyeye ða§d ve ¡inâyet olunup muðavviyât-ı ðalbden πayre merre-
tin ≠ikri mürûr edenleri isti¡mâl ile ðalb taðviye olunur. Ve i†rifîl-i eftîmûnî-
nin bu bâbda nef¡i mücerrebdir.

Ve eger bu ¡illet müzmine olur ise «arbað ile ðay™ı isti¡mâl eyle ve ≠ikri 
mürûr eden me∂ûπât ya¡nî çiynenecek nesneleri ve πarπarât-ı ma¡rûfeyi ve 
ke≠âlik meşmûmât-ı †ayyibe ve misk ve ¡anber ve efâvîh ve ¡ûd isti¡mâl 
eyle. Ve eger mâdde mirâr-ı §afrâviyyeye mâil ise eftîmûn †abî«i ve i§†u-
ma√îðûn √abb-ı mu¡tedilî ile istifrâπ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bu devâlar ve 
ke≠âlik §afrâ istifrâπı bâbında ≠ikr olunan edviyeler §afrâ-i mu√teriðayı 
dahi istifrâπ eyler. Ve bu müzmin mâlî«ûlyânın ¡ilâcında ter†îbi ziyâde ve 
tes«îni noð§ân eyle velâkin re™y eylediğin miðdâr bâbûnecden ve bâbûnec 
ðuvvetinde olan edviyeden onlara id«âl [250a] olunmak gerektir. Ve ne†ûlât 
isti¡mâlini murâd edersen senin için ¡alîlin başını müberridât-ı §ırfe ile ten†îl 
eylemek câiz olmaz.

Ve ba¡∂ı ðudemâ bu mi&lli mev∂i¡de beher yevm miðdâr-ı ðalîl §abır 
a«≠ını veyâ«ûd efsentîn †ab« olmuş sudan üç ûkıyye matbû« tecerru¡unu 
veyâ«ûd efsentîn ¡u§âresinden on ðîrâ† ¡u§âreyi su ile √all edip tecerru¡ ey-
lemeği isti√sân eylediler. Ve ke≠âlik her gice «all-i &iððîf ve «u§û§an «all-i 
¡un§ul tecerru¡una dahi &enâ eylediler lâkin ben bu ¡illette «allın πâilesin-

50 “ א אر أر  اق إن ا אء ا .Şifâ-i Hâcî Paşa ”وا ا ا
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den «avf eylerim meger yakînen ma¡lûm ola ki mâdde §afrâ-i mu√teriðadan 
mütevellidedir ve mâdde-i √ârredir, bu §ûrette ona «all enfa¡-i eşyâ™ olur 
ve «u§û§an «all-i ¡un§ulî veyâ«ûd «all-i ¡un§ulden mütte«a≠ sikencebîn ve 
ke≠âlik o «all ki onda ca¡de veyâ«ûd zerâvend kılınmış ola. Ve yine «all 
nâfi¡ olur eger dimâπa o mâlî«ûlyânın ¡urû∂u †ı√âle müşâreket ile olup mâd-
de †ı√âlde olur ise.

Ve vâcib olur ki onun meşemmi ve koklayacak nesneleri tîb-i mu¡tedil ü 
mürekkeb olup terkîbinde kâfûr ve misk ve dühn-i benefsec ola ve dühn-i 
benefsec râyi√ası kâfûr ve miskin yübûsetine πâlib olacak ðadar teksîr olu-
na ve o terkîbde sâir revâyi√-i †ayyibe vü bâride dahi ola «u§û§an nîlûfer 
dahi ola.

Ve kaçan mâlî«ûlyânın sebebi mi¡de ve a√şâ ve sâire veremleri olur ise 
veyâ«ûd mi¡denin ve a√şânın mizâcında olan √arâret mu√rıða olur ise o 
veremin ve √arâretin tedârükü görülür ve baş tebrîd ve taðviye ve ter†îb 
olunur, ≠ikr olunan ¡u∂vdan munfa§ıla mevâddı ðabûl eylemesin için.

Ve eger mâlî«ûlyânın sebebi merâððta olup mâddenin riyâ√ ve ðarâðırı 
olur ise ve merâððta dahi verem-i √ârr olur ise sen mu¡âlece edip veremi 
ta√lîl edersin o edviye-i lâyıða ile ki onun bâbu’l-evrâmda ≠ikri bize vâcib 
olur. Ve başını taðviye edip edhân-ı mu…avviyeye ve edhân-ı mu…avviye vü 
mura††ıbeye müstaπrað edersin ve şar†-ı me√âcim ile istifrâπ edersin. Ve bu 
mi&lli √âlde kebidi tes«în câiz olmaz belki vâcib olur ki kebid √ârr olup √arâ-
reti demi i√râð eder ise o mi&lli kebid tebrîd oluna. Ve yine vâcib olur ki 
†ı√âl dahi taðviye oluna. Ve merâðð üzere me√âcim ve ke≠âlik devâ-i «ardal 
mi&lliler va∂¡ oluna, onun için ki †ı√âle bu me√âcim ve devâ va∂¡ olundukta 
merâððta olan vereme †ı√âlden meded vâ§ıl olmaz ve ta√lîli âsân olur.

Ve eger merâðð bâridü’l-mizâc olup onda nef« mevcûd ise veremi ve 
lehîbi yok ise minvâl-i me≠kûr üzere ona pelin matbû«unu ve ¡u§âresini 
saðy eyle ve ≠ikr olunan ne†ûlât-ı √ârre ile mi¡desini ten†îl ve ∂ımâdât-ı 
me≠kûre ile ta∂mîd eyle ve penc-engüşt bezrini ve bezr-i se≠âbı ve sû-
sen kökünü ve şecere-i meryemi isti¡mâl eyle. Ve a∂mide va∂¡ eyledikte 
üzerinde müddet-i †avîle mek& eyle. Ve kaçan a∂mideyi kaldırsan a∂mide 
mev∂i¡ine mâ-ı √ârre va∂¡ ve πams olunmuş bir ðı†¡a ðu†n va∂¡ eyle veyâ«ûd 
bir ðı†¡a atılmış yün veyâ«ûd sünger va∂¡ eyle. Bu ¡illete beyne’l-ketifeyn 
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∂ımâd-ı «ardal ve ≠erûr ve teys ∂ımâdları va∂¡ olunmak nâfi¡dir ve o ∂ımâd-
lar aðrabâdînde me≠kûrdur.

Ve merâðð üzere va∂¡ olunan me√âcim bilâ-şar† va∂¡ olunur lâkin 
merâððta verem ve veca¡ olur ise bilâ-şar† dahi va∂¡-ı me√âcim olunmaz, 
onlara mu†laðan me√âcim mu∂ırr olur.

Ve çok kerre mâlî«ûlyâ a§√âbı bu edviyeleri saðya mu√tâc olur: Bezr-i 
kerefs ve kemmûn ve enîsûn gibi ve o eşribeler gibi ki onda bu ≠ikr olu-
nan büzûr ve ke≠âlik se≠âb ve şib& †ab« olmuş ola ve belki bezr-i se≠âb ve 
penç-engüşt saðyına mu√tâc olur.

Ve merâððı müzmin dahi «arbað-ı ebya∂ ile ðay™a mu√tâc olur. Ve 
mâlî«ûlyâ-ı merâððî a§√âbı kebidini ı§lâ√a mu√tâc olur, sevdâyı tevlîd ey-
lemesin [için.] Ve ke≠âlik mâlî«ûlyâ-i merâðıyâ a§√âbı çok kerre müberrid 
eşyâ ile intifâ¡ eder onun için ki eşyâ-ı müberridede olan ru†ûbet sevdânın 
yübûsetine muzâdde olur. Ve ke≠âlik mû≠î olan rî√ ve bu«âr tevellüdüne 
mâni¡ her ne ðadar eşyâ-ı bâride ¡ilâc √aðîðî ve mâddeyi ðâ†ı¡ değil ise lâkin 
≠ikr olunan vech ile bi’l-¡ara∂ nâfi¡ olur.

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı müvelld-i balπam olan olan tedbîr-i muπalli@ 
sevdâya muðâvim olur, ma∂arratını def¡ eder. Ve tedbîr-i müla††ıf i√râðı 
sühûlet ile ðabûl etmekle ba¡∂ı kerre mâlî«ûlyâya mu¡în olur. Ve ba¡∂ı kim-
seler balπam istifrâπ etmekten intifâ¡ eder; ona maπrûr olup mara∂ım gitti 
diye ₣ann eylemesin belki balπamın «urûcundan intifâ¡ı bâ†ında cem¡ olan 
balπam-ı ke&îrin a«lâ†ı ∂aπ† ve ta∂yîði eleminden «alâ§ olmakladır. Ve bu 
¡illete bi’≠-≠ât nâfi¡ olan nefs-i sevdâyı istifrâπ olur.

Ve mâlî«ûlyâ mu¡âlecesinin ðânûnu budur ki ter†îbde mübâlaπa olunup 
ve ma¡a-hâ≠â sevdâyı istifrâπda taksîr eylememektir. Ve her bâr ki mâlî«ûl-
yâ a§√âbının bu†ûnunda πıdâ fâsid olur ise onları sen ða≠f ve ðay™a √aml 
eyle. Ve «u§û§an ¡alîl ağzında √umû∂at i√sâs eder ise o vaðtte kusturmağa 
ziyâde iðdâm eyle ve o vaðtte şey™-i â«er tenâvül eylemek ona †ıbben √arâm 
olur belki o ¡alîl fem-i mi¡deyi muðavviye olan cüvârişenât isti¡mâl eyle-
mek gerektir. Ve o kimseler mi¡desinde †a¡âm-ı fâsid mevcûd iken üzerine 
†a¡âm id«âlinden ziyâde i√tirâz eylesinler.

Ve mâlî«ûlyâ a§√âbına vâcib olur ki şevâπıldan hangi şuπl olur ise olsun 
birine meşπûl olup «alvette ferâπ üzere olmaya ve ihtişâm eylediği kimse-
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ler meclisinde beğenip isti√sân eylediği kimsenin ma√∂arında cülûs eyleye 
ve ðalîlen şarâb-ı ebya∂-ı memzûc şürb eyleye ve †arab verici egânî istimâ¡ 
eyleye. Ve onlara «alvet ve ferâπdan a∂arr bir nesne olmaz, zîrâ «alvette ve 
ferâπda onlar mûris-i πamm yâhûd mûcib-i «avf olur bir fikre meşπûl olup 
müşte¡il ve mültehib olurlar ve mara∂ları tezâyüd eder. Ammâ ≠ikr olunan 
meşâπıle şuπl ile fikr-i fâsid ta√ayyülüne vaðt kalmaz ve o mefsededen 
emîn olurlar, zîrâ onların a¡râ∂-ı ¡illetleri efkâr-ı fâsidedir.

Ve mâlî«ûlyâ a§√âbının mu¡âlecelerinin a§lı ve ∂âbı†ı budur ki eger o 
¡illete sebeb seyelânı vâcib olan †am&ın ve ru†ûbet-i mað¡ade ve bu mi&l-
li nesnelerin i√tibâsı ise onlara mu¡âlece olunup idrâr olunur. Ve onlara 
suðû†-ı şehvet ¡ârı∂ olur ise ¡illetin redâ™etine ve cefâfın müstevlî olduğuna 
delâlet eder. Ve bedenlerinde ður√alar ₣uhûr eder ise ðurb-ı mevte delâlet 
eder. Ve onların hangisinin bedeninde sevdâ √areket eyler ise o mara∂ ¡ilâcı 
sevdâsı sâkine olanlardan ziyâde ðabûl eder ve sevdâsı √areket üzere olan-
ların sevdâsı ðay™da ve berâzda ve bevlde ve levn-i cild ve behað ve kelefte 
ve ðurû√ta ve cerebde ve devâlî ve dâü’l-fîl ve mað¡adeden sâil olanlarda 
ve bu mi&lli nesnelerde ₣âhir olur. Ve bunlarda sevdânın ₣uhûru ile sevdâ-
nın √areketine istidlâl olunur ve ¡alâmet-i «ayr olur, zîrâ sevdânın demden 
imtiyâzı ðabûl edip mu¡âlecenin imkânına delâlet eder.

O ¡illet a§√âbına ishâl ve istifrâπdan sonra teşennüc ¡ârı∂ olsa vâcib olur 
ki onlar mâ-ı fâtire oturtula ve cüllâb ve ðalîl şarâb içinde nað¡ olmuş «ubz 
i†¡âm oluna ve mâ-ı memzûc51 dahi saðy olunup ba¡dehu uyutulur ve ba¡-
de’l-intibâh √ammâma id«âl olunup ve √ammâmdan çıktığı gibi πıdâsı ve-
rilir. eş-Şâfî hüvallâhu ta¡âlâ.

Onuncu Fa§l ¢u†rub Dedikleri Mara∂-ı Dimâπî Beyânındadır

Fi’l-a§l ðu†rub bir nev¡ §aπîr böcek adıdır ki dâimâ √areket üzere olur, 
a§lâ istirâ√at eylemez, onun için Sîbeveyhi telâmîzinden Mu√ammed b. 
el-Mustenîr √a∂retlerine ¢u†rub tesmiye etmiştir, tahsîl-i ¡ilm için geceden 
ðable-fet√i’l-bâb geldiği için. Muhammedşâh-ı ¢azvînî Şerh-i Mûcez’de 
der ki o böcek gece leme¡ân eder, onun için yebrû√u’§-§aneme dahi sirâc-ı 

51 Ya¡nî ðalîl şarâb ile karıştırılmış su içirile.
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ðu†rub tesmiye olundu, yebrû√ta dahi gecelerde leme¡ân [250b] olduğu için. 
Ve ðu†rubda aðvâl-i sâire çoktur ve ek&erinde √areket ma¡nâsı mevcûddur. 
Ve bu mara∂da dahi √areket ¡ara∂ı olmakla ona ðu†rub tesmiye olundu. Pes 
§â√ib-i ¢ânûn der ki: 

¢u†rub ¡illeti mâlî«ûlyâdan bir nev¡dir ek&eriyyâ şubat ayında ¡ârı∂ 
olur. Ve ðu†rub a§√âbı insân-ı √ayydan firâr eder ve mevtâlara mu√ab-
bet edip mekâbirde mücâvir olur; fec™eten üzerine dâ«il olan a√yâya sû™-i 
ða§d eder. Ve gündüz saklanır ve gece ₣uhûr eder ve nâstan firâr ve «alve-
ti i«tiyâr için bu fi¡lleri işler. Ve bu a√vâli ile bir ma√allde bir sâ¡at sâkin 
olmaz belki tereddüd ve tebdîl-i mekân eder ve meşy-i mu«telif ile meşy 
eder, gâh sağ cânibe ve gâh sol cânibe ve öne ve arda gider, teveccühü 
bir cânibe olmaz. Ve bu i«tilâf-ı meşy ve tebdîl-i mekân bi’l-cümle nâstan 
i√tirâz için olur.

Ve ba¡∂ılarının πafleti πâlibe ve fe†ânetleri ðalîle olup gördüğü ve 
müşâhede eylediği nesneleri bilmez, √aceri şecerden ve a√yâyı emvâttan 
farð eylemez, binâen ¡aleyh o mi&lli ðu†rub a§√âbı insândan ¡adem-i şu¡ûr-
larına binâen firâr eylemezler, dâimâ sükûn üzere olurlar. Ve onlar dâimâ 
¡abûs ve müte™essif ve mütehazzin hey™eti üzere olup levn-i beşereleri 
sarı ve lisânları kuru ve ¡a†şân ve sâðlarında indimâli ðabûl eylemeyen 
ður√alar ke&îr ve firâvân olur. Ve o ður√aların sebeb-i √udû&u mevâdd-ı 
sevdâviyyelerinin fesâdı ve ayaklarının ke&ret-i √arekete i¡tiyâdı olur, 
zîrâ ek&eriyyet √areket ile mevâdd-ı fâside sâðlarına nüzûl ve sâðlar dahi 
mevâdd-ı nâzileyi ðabûl edip ðurû√-ı πayr-i mündemile √âdi& olur. Ve 
«u§û§an onlar ke&îrü’l-¡i&âr olur ya¡nî sürçmeleri çok olur ve sâðlarını 
dahi §alâbetli nesneler ile i§†ıkâk ederler veyâ«ûd kilâb ayaklarını ke&îren 
¡a∂∂ edip ısırır ve bu a√vâller mevâddın sâða mütevâliyeten nüzûlüne 
sebeb olur ve √âdi& olan ður√alar bür™ü ðabûl eylemez. Ve onların göz-
lerinde yaş olmaz ve gözler ∂a¡îfe ve πâire olur. Ve bu a¡râ∂ın ¡urû∂una 
sebeb ¡aynın mizâcının yübûseti olur

Ve ðu†rub bir düveybedir ki su üzere olur, bilâ-ni₣âm √arekât-ı mu«teli-
fe ile √areket eder, küllü sâ¡atin suya dalıp hereb eder, der-¡a…ab sudan çıkıp 
₣uhûr eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki ðu†rub ≠ikr olunan düveybe-i mâşiyeden 
başka bir düveybenin ismidir ki a§lâ istirâ√at eylemez. Ve ba¡∂ılar dahi 
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dediler ki ðu†rub se¡âlînin52 erkeğine ı†lâð olunur. Ve ba¡∂ılar dahi ≠i™b-i 
em¡a†a53 ı†lâð eylediler. İki evvel ma¡nâlar maðâma münâsibdir. Ve bu ¡ille-
tin sebebi sevdâ ve §afrâ-i mu√teriðadır.

el-Mu¡âlecât: Bu ¡illetin mu¡âlecesi sebebi sevdâ ve §afrâ-i mu√teriða olan 
mâlî«ûlyânın mı¡âlecesidir. Ve vâcib olur ki bu ¡illetin fa§dında mübâlaπa 
oluna ve πaşy ðarîb olunca ðadar dem-i ke&îr i«râc oluna ve aπdiye-i ma√mû-
de ve √ammâmât-ı †ayyibe-i ra†be ile tedbîr oluna. Ve üç gün miðdârı ona 
mâ-ı cübn saðy olunur. Ve bu tedbîrlerden sonra eyâric-i Erkâgânis ile is-
tifrâπ olur ve ba¡dehu tenvîminde i√tiyâl olunur. Ve istifrâπdan sonra tiryâð 
ve tiryâð mecrâsına cârî olan ma¡âcîn ile ðalbi taðviye olunur. Ve ma¡a-≠âlik 
o ¡alîl mura††ıbâtla cidden ter†îb olunur ve ne†ûlât-ı münevvime ile ten†îl olu-
nur ≠ikr olunan edviye √arâreti ile √arâret-i ða∂iyye vü riyâ∂iyye cem¡ olma-
sın için. Ve o kimse muðavviyât-ı ðalbi isti¡mâl edip ðalbi tes«în eylemeğe 
mu√tâc olur ve bedeni cidden ter†îb etmeğe ve mizâcını ta¡dîl için tenvîme 
dahi √âcet olur ve ¡ilâcının tamâmı tenvîm-i ke&îr olur ve a√yânen ona eftîmûn 
saðy eylemek ile olur †abî¡atını teskîn edip fikrini ða†¡ eylesin için. Ve ona bu 
devâlar nef¡ vermez ise te™dîb olunup başına ve yüzüne ∂arb ile îcâ¡ ve îlâm 
olunur ve yâfû«u keyy olunur. Ve bununla a§√âb-ı ðu†rub ifâðat bulur. Ve 
ba¡de’l-ifâðat ¡illet yine ¡avdet ederse yine ∂arb i¡âde olunur.

On Birinci Fa§l ¡Aş… Beyânındadır

¡Aş… bir nev¡ mara∂-ı vesvâsîdir ki mâlî«ûlyâya müşâbih olur. Ve onun 
sebebi budur ki insân fikretini §uver ve şemâilden ba¡∂ılarını isti√sâna teslî† 
eder ve o sebebden ¡aş… mara∂ını nefsine celb eder ve o vechle celbe o insâ-
nın şehveti mu¡în olur ve ba¡∂ı kerre i¡ânet dahi olmaz.

ــ 52 أة إذا כא ــ ــ ا א وا ــ ــ ا ــ وا ــ و ــכ ا ن وכ ــ ــ ا ت ا ــ ”ا
“ ً ِ َ א   Ke≠â ðâle’d-Demîrî fî-Hayâti’l-Hayevân. Ve Süheylî katında gündüz 
görünene “si¡lât” ve gece görünene “πûl” ı†lâð olunur. Ve Kazvînî der ki “Müte-
şey†ıneden πûle muπâyir bir şey†âna si¡lât derler.” Ve ¢âmûs ‘ta o şeyâ†în insânı 
ekl eder diye ta§rî√ eder. Ve si¡lâtın ek&er-i vücûdu feyâfîde ve geniş §a√râlarda 
olur, eline eger insân girer ise kedinin fârı oynattığı gibi insân ile oynar. Ve ba¡∂ı 
kerre si¡lâtı ≠i™b a«≠ edip iftirâs eder ve si¡lât §ay√a edip der ki “±i™b beni a«≠ 
eyledi! Benim yanımda bin altın vardır, beni kurtaranın olsun” der. Nâs işitirler 
ve si¡lât olduğunu bilir kimse mühimm eylemez.

53 ±i™b-i em¡a† tüyü yolunmuş kurda derler.
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Ve ¡ aşkın ¡alâmeti gözü πâire ve yâbise olur ve bükâ zamânından mâ-¡a-
dâ ezminede gözünde dem¡ olmaz ve göz kapaklarında ¡ale’l-itti§âl √are-
ket ve vaðt-i ∂a√ikte olan √âlet olur, ke-enne bir şey™-i le≠î≠e na₣ar eder 
gibi veyâ«ûd «aber-i sârr işitir gibi ve mizâh ve mülâtafe eder gibi olup 
na₣arında onların hey™et-i na₣arları √âdi& olur. Ve nefesini ke&îren ða†¡ ve 
ke&îren istirdâd eder. Ve onun §u¡adâsı çok olur ya¡nî göğsünü çok çok 
geçirir. Ve √âli müteπayyire olup gâhîce güler ve fera√-nâk olur ve gâhîce 
ağlar ve πam-nâk olur. Ve πazeliyyât istimâ¡ında ve ¡ale’l-«u§û§ hecr ve 
firâðı muta∂ammın ða§âyid istimâ¡ında ve naπamât katında bükâsı çok olur. 
Ve gözleri √âlinin «ilâfı üzere sâir bedeni nem-nâk olur, zîrâ gözlerinin 
muðlesi πâire ve ecfânı kebîre ve semîne olur. Ve dem¡ası ≠ikr olunduğu 
üzere vaðt-i bükâdan πayrı evðâtta ðalîle olur seheri için ve ecfânının re™s 
cânibine tezefzüfü ve irti¡âdı √asebiyle tebhîri için.

Ve ¡âşıðın hey™eti ni₣âm üzere olmaz. Ve elbette nab∂ı dahi mu«telif, 
πayr-i munta₣am olur a§√âb-ı hümûmun nab∂ı gibi. Ve «u§û§an ma¡şû… ≠ikr 
olundukta nab∂ının ve sâir √âlinin taπayyürü ziyâde olur. Ve ke≠âlik baπteten 
ma¡şû…una mülâðî oldukta nab∂ı ve sâir √âli ziyâde müteπayyir olur. Ve ¡âşıð 
ma¡şû…unu bildirmese ve ¡aş…ı kime idiğini ihfâ eylese ≠ikr olunan vechten 
ma¡şû…u ta¡arrüf mümkin olur. Me₣anne olanlar birer birer üzerine id«âl olu-
nur, hangisinin du«ûlünde taπayyür √â§ıl olur ise ma¡şû…u odur. Ve mara∂-ı 
¡aş…a mu¡âlece †arafından ma¡şû…u ta¡arrüf bir †arîð olmakla ba¡∂ı kerre bu 
istidlâle √âcet şedîd olur. Ve ba¡∂ı kerre ma¡şû…u getirmek mümkin olmaz, o 
vaðtte ta¡arrüfe i√tiyâl olunmak gerektir ve √îlesi budur ki ¡âşıðın nab∂ına el 
va∂¡ olunup me₣anne olanların her birinin ismlerini mükerreren ≠ikr edersin, 
her hangisinin tekerrür-i ≠ikri √asebiyle nab∂a i«tilâf ¡ârı∂ olsa me&elâ evvelen 
nab∂ munða†ı¡ gibi olup ba¡dehu mu¡âvede eylediği birkaç def¡a i√sâs olunsa 
o ism §â√ibi ma¡şû…u olduğu müte¡ayyin olur. Ve ke≠âlik eşkâli ve sikek ve 
mesâkini ve √irfet ve §an¡atları ve neseb ve büldânı dahi ≠ikr olunup her birine 
o ta¡arrüf olunan ism mu∂âf kılınır ve her birinde onun nab∂ı √ıf₣ olunur √attâ 
o me≠kûrların birisi tekrâr olundukça nab∂ her merrede müteπayyir olur ise o 
mükerrer olan ism ma¡a-ev§âfihi √ıf₣ olunup ve onunla istidlâl olunur ki onun 
ma¡şû…u o ismin §â√ibi olup sebeb-i ¡aş…ı o ev§âf ve o ≠ikr olunan √ilye ve 
şekl ve şemâili olmuştur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki: 
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Biz bunu tecribe eyledik ve bu vech ile istidlâl edip ¡âşıðın ma¡şû…unu 
ta¡arrüf eyledik ve bu ta¡arrüften ona tedbîrde menfa¡at-i ¡a₣îme bulduk. Ve 
bu vech ile ta¡arrüf eyledikten sonra beynehümâyı cem¡den mâ-¡adâ mu¡âle-
cât-ı sâire müfîd olmayıp ve ¡ilâc √â§ıl olacak miðdârı cem¡lerini şerî¡at-ı şerî-
fede müsâ¡ade ve mesâπ mevcûd ise cem¡ ile mu¡âlece eyle, zîrâ biz mara∂-ı 
¡aş… kendiyi ı∂nâ ve i∂¡âf edenlerde müşâhede ve mu¡âyene eyledik ki onlar 
şiddet-i ¡aş… √asebiyle hüzâle vâ§ıl olup belki onlara o dâ™-i mu¡∂il √asebiyle 
meblaπ-ı ≠übûlü tecâvüz √â§ıl olmakla onlara emrâ∂-ı müzmine-i §a¡be ve 
√ummayât-ı †avîle-i mu«telife ¡ârı∂ olup helâk ve tevâları ðuddâmlarına √â∂ır 
olmuş idi. Ve o ¡âşıð ma¡şû…una vu§latı i√sâs edip az vaðtte ∂a¡fı ðaviyye 
[251a] ve hüzâli semânete mübeddel olup selâmete ulaştı. Ve bu √âlet-i πarî-
beyi müşâhedede ta¡accüb edip bize ¡ilm √â§ıl oldu ki evhâm-ı nefsâniyyeye 
müdebbir olan †abî¡at-ı külliyye bi-cümletihâ tâbi¡ ve mu†âvi¡ olur.

Bu ¡abd-i faðîr der ki ¡â…ıla lâyıð olan budur ki nâire-i evhâmını ðab-
le’l-isti√kâm reşe√ât-ı fey∂-i ¡aðl ile «âmide ve sâkine edip şerâre-i evhâm 
ve sâ¡iye-i esðâm u evrâmdan dâimâ selâmet üzere ola, zîrâ evhâm-ı nef-
sâniyye her ne ðadar †abî¡at-ı √ayvâniyyeye √âkim ise ¡aðl-ı insânî dahi 
vehm-i insânî üzere √âkim ve √âsimdir, lâ-ma√âle ¡aðl-ı §a√î√ini düstû-
ru’l-¡amel eyleyen kimse sa¡âdet-i dâreyne fâiz ve mu@affer olur.

el-Mu¡âlecât: Mara∂-ı ¡aş…a müdâvât eden †abîbe lâyıð olur ki onun 
a√vâlinde te™emmül eyleye, o ¡alîlin √arâret-i ¡aş…ı lâ-ma√âle a«lâ†ından bi-
rini i√râð eylemiştir, onu ≠ikri âtî ¡alâmetler ile bile. Ve o «ıl†-ı mu√teriði 
istifrâπ eyleye ba¡dehu o ¡alîli ter†îb ve tenvîme ve aπdiye-i ma√mûde ile 
taπdiyeye iştiπâl eyleye ve şu«û§-ı ma¡lûme üzere √ammâm-ı mura††ıb ile 
isti√mâm ettirip ve bir şuπl ile meşπûl eyleye ve münâza¡ât ve mu«â§amâta 
îðâ¡ eyleye, zîrâ ba¡∂ı kerre o şuπl √asebiyle kendiyi idnâf ve temrî∂ eden 
¡aş…ı nisyân eder veyâ«ûd i√tiyâl olunup vu§latı şer¡an helâl ve ta¡aşşuka 
şâyân bir â«er §â√ib-i cemâle ta¡şîk kılınır. Ve ma¡şû…-ı &âniye ¡aş…ı mun§a-
rıf olmakla ma¡şû…-ı evvele olan ifrâ†-ı mu√abbet zâile olur ve ma¡şû…-ı 
evvele olan ¡aş… zâil olduktan sonra ve ma¡şû…-ı &ânînin ¡aş…ı müsta√kem 
olmazdan muðaddem ¡aş…-ı &ânî dahi ¡aş… izâle olunur.54

54 “¡Aş…-ı &ânî dahi ¡aş… izâle olunur” demekle izâle olunur ¡aşð her √âlde 
me≠mûmdur gerek √elâle olsun ve gerek √arâma olsun.



Tahbîzü’l-Mathûn 199

Ve eger ¡âşıð ¡uðalâdan ise55 ona va¡@ ve na§î√at eylemek ve onun bu 
§anî¡ini su«riyye ve istihzâ eylemek ve bu mi&lli a√vâl ve a¡mâl vesvese ve 
bir nev¡ cünûn olduğunu ona bildirmeğin menfa¡at-i ¡a₣îmesi vardır, zîrâ bu 
bâbda kelâm nâfi¡ ve nâci¡ olduğu ₣âhir ve âşikârdır.

Ve ke≠âlik biraz ¡acâyiz ya¡nî kocamış hatunlar o ¡âşıðın §o√betine id«âl 
olunup dâimâ ma¡şû…un be≠â≠etini ve müstekreh ve müstað≠er olduğunu va§f 
edip “Senin gibi bir ₣arîf ve pâkîze ≠ât-ı şerîfin ¡aş…ı onun gibi bir müden-
nes ve müstekreh olan kimseye mun§arıf olması lâyıð değildir!” diye dâimâ 
tenfîr ederler ve ma¡şû…un mesâvîsini rûz u şeb ≠ikr ederler ve cefâsı ke&îr 
ve bî-vefâ olduğunu √ikâye ile tenfîr ederler. Ve bu mi&lli ¡acâyizin tenfîrâtı 
ile ¡âşıð müteneffir olur. Ve â«erlerden iπrâ eden dahi olur ise onların iπrâ ve 
terπîbi müfîd olmaz. Ve yine nâfi¡ olur ≠ikr olunan ¡acâyizin teşbîhât-ı ðabî√a 
ile ma¡şû…un §ûretini ve yüzünde olan a¡∂âlarını ≠ikr ve √ikâye eylemek ve 
onları temsîlât-ı şenî¡a ile ≠ikre idmân edip ik&âr ve is√âb eylemek, zîrâ bu 
bâbda ¡acâyiz ziyâde √â≠ıðlardır ve tenfîr ve tefrî… bâbında ¡âriflerdir, ricâl 
onların bildiklerini bilmezler. Lâkin ricâlden dahi muhannes olanlar bu mi&lli 
işlerde ve ðayd ve tefrî… §an¡atında ¡acâyizden geri kalmazlar.

Ve ke≠âlik ≠ikri mürûr eden §an¡at ya¡nî ¡âşıðın ¡aş…ını ma¡şû…-ı evvel-
den ma¡şû…-ı â«ere §arf edip evvele olan ¡aş…ı mensiyy olduktan sonra ve 
&âniye olan ¡aş… müsta√kem olmadan muðaddem &ânîden dahi ¡aş…ı ða†¡ ey-
lemek ¡acâyize mümkin ve müyesser olur; o bâbda onlar tavsiyeye mu√tâc 
olmazlar.

Ve şevâπıl-ı ¡aş…tan olur o ¡âşıða cevârî-i ke&îre iştirâ ettirip ik&âr-ı cimâ¡ 
ettirmek ve câriyelerini gâh bî-gâh tecdîd eylemek ve o cevârî ile ¡ayş ve 
†arabda kılmak, lâkin bu vech ile ¡ayş ve †arab ba¡∂ı ¡âşıðlara bâ¡is-i tesliye 
olur ve ba¡∂ı â«erlerin şevð ve πarâmını ziyâde eder.

Ve vâcib olur ki o ¡âşıð tecribe olunup cevârî ile ¡ayş ve †arabın nef¡i ola-
cak ¡âşıðlardan ise ≠ikr olunan vech üzere tatîb oluna ve yine ¡âşıðı tesliye 
eder §ayd ve şikâra ve la¡ib ve lehve müdâvemet ve kerâmât-ı sul†âniyyeye 

55 “¡Âşıð ¡uðalâdan ise” demekle Mecnûn-ı ¡Âmirî ve Kays bin Mülevva√ mi&lli 
¡âşıðlardan i√tirâz eyledi, zîrâ Leylâ‘ya olan ¡aşðları tesliyeyi bir vechle ðâbil 
olmadı. Sûre-i Fâtiha‘nın â«irinde Şey«-zâde‘ye na₣ar edenlere onların ¡acâyib-i 
√âlleri ma¡lûm olur.



200 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

vaðt vaðt nâil olmak ve ke≠âlik πumûm-ı ¡a₣îme-i mütenevvi¡a ile πam-nâk 
olmak dahi bâ¡is-i tesliye olur.

Ve ba¡∂ı kerre a§√âb-ı mâlî«ûlyâ ve manya ve ðu†rub tedbîrleriyle tedbîr 
olunur ve onlar eyâricât-ı kibâr ile istifrâπ olunup ≠ikri mürûr eden mu-
ra††ıbât ile ter†îb olunurlar. Ve bu tedbîr o vaðtte olur ki ¡âşıðın hey™et ve 
şemâili ve ebdânlarının se√aneleri o ¡ilel a§√âbının şemâil ve se√anelerine 
mü∂âhî ve müşâbih ola. Ve i«vân-ı e†ıbbâya lâyıðtır ki onları ter†îbe ziyâde 
mürâ¡ât eyleyeler ve yübûset-i ¡aş…ı edviye-i mura††ıbe ile izâleye iştiπâl 
eyleyeler. Allâhu eş-Şâfî.

Fenn-i Evvelin Beşinci Ma…âlesi Dimâπiyye Olan 
O Emrâ∂ın Beyânındadır ki Onun Âfâtı ◊areket-i 

İrâdiyye Ef¡âlinden Olur ve O Ma…âle Dahi 
Fu§ûl-i ¡Adîdeyi Mu√tevîdir

Evvelki Fa§l Düvâr Beyânındadır

Düvâr bir ¡illettir ki onun §â√ibi bi’l-cümle eşyâ-ı mer™iyyeyi dimâπını 
ve bedenini deverân eder ₣ann eder ve ðıyâma ðudreti olmayıp düşer ve 
çok kerre a§vâtı istimâ¡dan müte™e≠≠î olup kerîh görür. Ve ke&îren sür¡at ile 
deverân eden kimseler ðıyâma ve ðu¡ûda ve fet√-i ba§ara ðâdir olmadıkları 
gibi bu ¡illet §â√iblerine dahi o √âletler ¡ârı∂ olur, zîrâ deverân-ı serî¡ ile 
bi’l-itti§âl deverân eden kimselerin rû√larına deverân-ı re™si ve suðû†u mû-
cib olan √âletler gibi bu ¡illet §â√ibinin dimâπı bu†ûnunda ve evridesinde ve 
şerâyîninde mevcûd olan ervâ√a dahi o √âlet ¡ârı∂ olur.

Ve düvâr ile §ar¡ın farðı budur ki ba¡∂ı kerre düvâr bir müddet &âbit 
olur, ammâ §ar¡ baπteten √âdi& olup sâkinen §â√ibi sâðı† olur ve müfîð ve 
§â√î olur ya¡nî ayılır ve kendiye gelir. Ammâ seder o ¡illettir ki onun §â√ibi 
ðıyâm eylese gözü kararır, ¡aynı mu@lime olur ve suðû†a müheyyâ ve müs-
ta¡idd olur. Kaçan seder müştedd olsa §ar¡a müşâbih olur lâkin §ar¡da olan 
teşennüc gibi sederde teşennüc olmaz.

Ve insâna düvâr ba¡∂ı kerre o sebebden ¡ârı∂ olur ki insân bir müddet 
deverân eder, lâ-ma√âle dimâπda olan ervâ√ dahi deverân eder, kaçan 
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deverândan insân sâkin oldukta rû√un deverânı bâðî kalıp √âlet-i ma¡hûde 
¡ârı∂ olur. Ve bunun na₣îri su ile dolu o fincânedir ki bir müddet ta√rîk 
ve idâre olunup kaçan fincâneyi ta√rîk terk olunsa fincâne sâkine olur ve 
içinde olan sunun √areketi bir müddet bâðıye olur. Ve kaçan rû√-ı bâ§ıra 
deverân eylese insân ta√ayyül eder ki eşyâ-ı mer™iyye bi’l-cümle deverân 
üzere olurlar, onun için ki rü™yet ve i√sâs eczâ-i rû√un eczâ-i ma√sûsâta 
muðâbelesi ile √â§ıl olur. Ve kaçan ≠ikr olunan muðâbele bir ðarâr üzere 
bâðıye olsa ma√sûsâtın sükûnu i√sâs olunur. Ve ma√sûsât deverân üzere 
oldukta hey™et-i deverân üzere muðâbele-i me≠kûre mütebeddile olmak-
la deverân i√sâs olunduğu gibi ke≠âlik deverân yalnız ervâ√ta oldukta 
dahi yine muðâbele mütebeddile olup deverân i√sâs olunur. Muðâbelenin 
menşe-i tebeddülü ma√sûsât veyâ«ûd ervâ√ olduğunun i√sâs-ı deverânda 
tefâvütü olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre [251b] düvâra sebeb deverân üzere olan mub§arâta dâimâ 
na₣ar olur, zîrâ devâm √asebiyle hey™et-i deverân rû√-ı bâ§ırada mütemek-
kin ve mutava††ın olur ve deverân üzere olan mub§arâttan na₣ar ða†¡ olun-
duktan sonra her ne ðadar na₣arını sâkine olan ma√sûsâta kılar ise yine 
o sâkini deverân üzere ta√ayyül eder. Hey™et-i deverânın rû√-ı bâ§ırada 
ðuvvet-i temekkünü ve şiddet-i rüsû« u teşebbüsü rû√un hey™et-i sükûnu 
ðabûlüne mâni¡ olup mub§ar-ı lâ√ıðı mub§ar-ı sâbıð hey™eti ve √âleti üzere 
ib§âr eder ve ona binâen √ukemâ ≠âhib oldu ki efâ¡îl-i √issiyyenin küllîsi 
âlât-ı cesedâniyyeye ta¡alluð eder, o ef¡âlle âlât münfa¡ile olur. Ve o âlâtın 
evveli ve ûlâsı rû√-ı √assâstır ve ma√sûsât-ı ðaviyyeden lâ-ma√âle o rû√ta 
ma√sûsâta müte¡allið ve müfâra…atından sonra bir hey™et bâðıye kalır.56

Ve ¢ânûn’un tav∂î√-i kelâmı budur ki ba¡∂ı √ukemâ ≠âhib olurlar ki 
külliyyâtı ve cüz™iyyât-ı mücerredeyi idrâk eden nefs-i nâ†ıðadır ve cüz™iy-
yât-ı mâddeyi müdrik ðuvâ-yı cismâniyyedir, mu√aððıðûn ≠âhib oldular 
ki cüz™iyyât-ı mâddeyi dahi müdrik olan ancak nefs-i nâ†ıðadır ve idrâki 
ðuvâya nisbet ða†¡ı sikkîne nisbet gibidir. Lâkin zümre-i mu√aððıðîn dahi 

56 Âliyyeti sâirlerinden evlâ ve aðdemdir. Ve rû√un ðuvâya ma†iyye olduğu √ase-
biyle cesede ta¡alluðu vardır, rû√-ı bâ§ıra gibi dahi cesedden cüz™ değildir velâkin 
onda şeba√-ı mer™î resm olunur. Ve biri cüz™dür, me&elâ ru†ûbet-i celîdiyye gibi 
ya¡nî âlât iki ðısmdır, biri cesed-i insândır.
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iki fırða oldular: Bir fırðası derler ki cüz™iyât-ı mâddiyenin idrâki nefs-i 
nâ†ıðada olduğu gibi hey™et eşbâ√ının irtisâmı dahi nefs-i nâ†ıðada olur. Ve 
irtisâmı âlâtında olur. Ve fırða-i u«râ ≠âhib oldular ki cüz™iyyât-ı mâddiye-
nin idrâki nefs-i nâ†ıðada ve irtisâmı âlâtında olur. Pes cüz™iyât-ı mâddiyede 
«â§§aten üç ðavl oldu. Evvelde ve â«irde olan ðavllerin mûcebi âlâtın ef¡âl-i 
√issiyyeden infi¡âli ve vasa†ta olan ðavlin muðtezâsı ≠ikr olunan infi¡âli 
i¡dâm oldu. Ve taf§îl olunan deverân †araflarda olan iki ðavlin ðâillerinin 
medâr-ı ðavli ve sened-i maðûlleri oldu. Ve bunun ta√ðîði ¡ilm-i †abî¡ata 
müfevva∂dır. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki: 

Her ne miðdâr bedende ∂a¡f olsa ef¡âl-i √issiyyeden âlât-ı cesedâniy-
yenin infi¡âli o miðdâr eşedd ve esra¡ olur, onun için mer∂ânın meblaπ-ı 
∂a¡ftan πâyete bâliπ olanlarında ednâ √areket ile deverân √â§ıl olur.

Ve ba¡∂ı kerre düvâr esbâb-ı bedeniyye ile ¡ârı∂ ve gâhîce o sebeb 
dimâπda olan ¡urûð ve ¡a§abda cevelânı olan bu«ârât olur ve gâhîce dahi 
¡urûð ve dimâπda ecnâs-ı a«lâ†ın i√tiðân ve i√tibâsından √âdi& olur, zîrâ o 
a«lâ†-ı mu√tebese ednâ √areket ve ednâ √arâret ile teba««ur edip √â§ıl olan 
bu«âr √areket eyledikte muðâribi olan rû√-ı nefsâniyyeyi dahi ta√rîk eder, 
zîrâ rû√-ı nefsânî o ¡urûðta in∂âc olunur ve onda tekavvüm edip cevher-i 
dimâπda ðarâr eder ve dimâπdan a¡§âba taðsîm olunup cemî¡an bedene 
a¡§âb †arîðinden tevzî¡ olunur.

Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i düvâr emrâ∂-ı √ârre-i müteðaddimeden bâðıye 
olan bu«ârât-ı ke&îre veyâ«ûd emrâ∂-ı bârideden bâðıye riyâ√-ı ficcet olur 
ki o bu«âr mev∂i¡-i â«erden √arâreti √asebiyle dimâπa §u¡ûd edip onda 
mu√tebese olur ve ke≠âlik riyâ√-ı ficcet ðuvve-i mün∂ice vü mu√allile ile 
√areket edip eb«ıre gibi te§â¡ud ve dimâπda mu√tebes olur, fe-lâ-ma√âle 
i√tibâs √asebiyle √arâretli olan eb«ıre ve riyâ√ ma√besinde deverân edip 
rû√-ı nefsâniyyeyi dahi deverân üzere kılar.

Ve ba¡∂ı kerre dahi rû√-ı nefsânînin dimâπda deverânı bu«âr ve riyâ√ 
√asebiyle olmaz belki dimâπa sû™-i mizâc-ı mu«telif baπteten vârid olup 
ondan rû√-ı nefsânî √areket-i mu∂†aribe ile √areket eder. Ve rû√un o √are-
ket-i mu∂†aribesi bir cirm-i ecnebî mu«âla†ası ve ðasrı olmaz. Bunun na₣îri 
su ile âteştir ki ikisi cem¡ olunsa mizâc-ı mu«telif cem¡ olup ondan √areket-i 
ı∂†ırâbiyye müşâhede olunur.
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Ve ba¡∂ı kerre rû√-ı dimâπînin mu√arriki «âricden olan ∂arbe ve sað†a 
mi&lli ve ðı√fı kâsir olan nesneler olur. Bu mi&lli nesneler dimâπı ve rû√-ı 
sâkineyi ∂aπ† edip sıkar ve o in∂ıπâ†a √arekât-ı dâire-i mu«telife vü mü-
temevvice tâbi¡ olur. Ve bu √âletler suda müşâhede olunur. Kaçan suya 
bir şey™-i &aðîl ilðâ olunsa veyâ«ûd sunun metnine ve ₣ahrına bir nesne ile 
∂arb-ı ¡anîf olunsa o sunun mevci istidâre eder. Bu mi&lli √areket-i müs-
tedîrenin ₣uhûruna ecrâm-ı havâiyye ve havânın kendisi sudan ek&er ve 
ziyâde ma√all ve müste√að olur velâkin onların le†âfetleri √asebiyle mer™î 
olmadıklarından istidâreleri dahi mer™î olmaz. Ve havâda ∂arb √asebiyle 
istidâre müşâhede olunmadığından istidârenin havâda ¡adem-i √udû&una 
istidlâl olunmaz ki ona ðıyâsen ervâ√-ı dimâπiyye cirm-i havâyî olmakla 
rû√ istidâreyi ðâbil olmaz diye istidârenin deverâna sebeb olması ib†âl 
oluna.57 

Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı â«erden dimâπa bu«âr te§â¡ud edip dimâπda 
i√tibâs eylemeksiz mücerred te§â¡ud ile rû√-ı nefsânîyi eb«ıre-i müte§â¡ide 
ta√rîk edip düvârı i√dâ& eder. Ve o ¡u∂v-ı â«er yâ mi¡denin kendi veyâ«ûd 
mi¡de vâsı†asıyla merâre veyâ«ûd me&âne ve ra√im ve √icâbdır, zîrâ bu 
a¡∂âlara emrâ∂ i§âbet eylese veyâ«ûd o ¡u∂vların a«lâ†ı √areket eylese on-
ların eb«ıreleri ¡a§ab †arîðinden dimâπa §u¡ûdunda dimâπda bilâ-i√tibâs 
mücerred te§â¡ud ile düvârı i√dâ& eder. Ve ek&er-i √âlde o bu«âr mi¡deden 
§u¡ûd eder ve ondan sonra ðâbil-i fu∂ûl olan ra√imden te§â¡ud eden bu«âr 
ek&er olur. Ve dimâπa bu«âr πâire ve ₣âhire olan evride ve şerâyînler †arîð-
lerinden dahi te§â¡ud eder. Ve bu«ârın mâddesi ba¡∂ı kerre §afrâ ve ba¡∂ı 
kerre balπam olur. Ve balπamî olan düvâr §ar¡a müşâbih olur.

Ve ba¡∂ı kerre düvâr ve sederi ¡ale’l-iştirâk i√dâ& eden mâdde olmayıp 
belki dimâπa vâ§ıla olan bir mû≠iye keyfiyyet olur ki o keyfiyyet ¡ale’l-iş-
tirâk seder ve düvârı i√dâ& eder. Ba¡∂ı nâsa açlıkta ¡ârı∂ olan ve ¡ale’l-«u§û§ 
cû¡a ta√ammül edemeyenlere ¡ârı∂ olan seder ve düvâr bu ðabîlden olur, 

57 Ya¡nî düvârın sebebi rû√-ı dimâπînin dimâπda deverânı olmak bâ†ıldır, zîrâ rû√ 
havâ gibi la†îftir, suya ðıyâs olunmaz. Ve havâ ∂arbe ile deverân eylemez, ke≠â-
lik rû√ dahi deverân eylemez. Ve ne keyfiyyetle sebeb-i düvâr olur diye vârid 
olan su™âl-i muðadderi def¡ edip der ki ∂arbe ile havâ deverâna sudan e√aððtır, 
deverânın zîrâ medârı le†âfettir, pes havâda deverân olur velâkin ₣âhir olmaz ve 
düvâra sebeb deverânın vücûdudur, ₣uhûru değildir.
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zîrâ açlıkta fem-i mi¡de müte™e≠≠î olup keyfiyyet-i e≠âsı dimâπa vâ§ıl ol-
dukta rû√u iz¡âc ve ta√rîk eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi düvâr ve seder bu√rân †arîðiyle ¡ârı∂ olur.
Ve mütevâtiren düvârın vuðû¡u sekteyi in≠âr eder. Ve meşâyı«ta o düvâ-

rın sekteyi in≠ârı ziyâde olur. Ve bir ¡u∂vun devâm üzere «aderinden sonra 
düvâr ¡ârı∂ olsa o dahi sekteyi in≠âr eder. Ve ba¡∂ı kerre a§√âb-ı düvâra 
§udâ¡ ¡ârı∂ olup düvârı ta√lîl eder. Ve ke≠âlik ma§dû¡a dahi düvâr ¡ârı∂ olup 
§udâ¡ı ta√lîl eder.

el-¡Alâmât: A§nâf-ı düvârdan insânın bi-nefsihi deverânından veyâ«ûd 
deverânı olan eşyâya na₣arından veyâ«ûd eşyâ-ı münevvere vü müsta∂i™e 
ve eşyâ-ı mürtefi¡aya na₣arından ¡ârı∂ olan düvârlar ve ke≠âlik ∂arbe ve 
sað†adan olan düvâr o esbâbın teðaddümünden ma¡lûm olur.

Ve dimâπda çok müddet mu√tebese olan bu«ârât √asebiyle ¡ârı∂ olan 
düvârın ¡alâmeti ve ke≠âlik dimâπda tevellüd edip ¡u∂v-ı â«erden te§â¡udu 
olmayan bu«âr √asebiyle olan düvârların ¡alâmeti budur ki o düvâr devâm 
üzere olur ve ¡u∂v-ı â«erin mara∂ına tâbi¡ olmaz.

Ve vaðt-i imtilâda düvâr √areket üzere olup açlıkta sükûn üzere olmaz 
belki cû¡ ve şiba¡da dâimâ bir ðarâr üzere √areketi olur ve o §ınıf düvâra baş 
ağrısı ve devî ve tanîn ve başta &iðal olmak teðaddüm [eder] ve gözünde 
₣ulmet-i &âbite vü dâime olur ve √avâssının ef¡âli ðu§ûr üzere olur √attâ 
≠evð ve şemm ðuvvelerinde dahi noð§ân olur ve ≠ikri teðaddüm eden şir-
yânlarda ∂arebân-ı şedîd olur ve meşâmmında dahi &iðal olur.

Gerek dimâπda ve gerek ¡u∂v-ı â«erde olup bu«ârıyla düvâr i√dâ& eden 
«ıl† eger «ıl†-ı balπamî olur ise onun ¡alâmeti &iðal ve cübn ve ke&ret-i nevm 
ve ðânûn-ı müteðaddimde me≠kûr olan sâir balπam ¡alâmetleri olur. Ve 
eger o «ıl† §afrâ olur ise o düvârda seher ve iltihâb olur ve onda ke&îr &iðal 
[252a] olmadığı i√sâs olunur ve o ¡alîl altın levninde biraz eşyâ i√sâs ve 
ta√ayyül eder. Ve eger o «ıl† dem olur ise onun damarları müntefi«a olup 
kabarır, başı ve gözü ve yüzü kızarır a√mer olur ve onlarda i√tidâd olur ve 
&iðal ve i¡yâ ve nevm ve ∂arebân olur.

Ve eger o «ıl† sevdâ olur ise o ¡alîlde sevdânın &iðali miðdârınca &iðal 
bulunur ve ≠ikri mürûr eden sevdânın ¡alâmât-ı sâiresi mevcûd olur.
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Ve eger sebeb-i düvâr olan «ıl† mi¡deden olur ise o ¡alîlin şehveti yâ bâ†ı-
la veyâ«ûd me™ûfe olur ve ha∂m onda fâsid olur ve «afaðân ve nefste fütûr 
ve mi¡desinin ta…allüb ve in¡i§ârı olur ve başında e≠ânın meyli muðaddem-i 
re™se ve vasa†ına olur ve ba¡îd olmaz ki mu™a««ar-ı re™se dahi e≠ânın meyli 
ola. Ve düvârın bu §ınıfından olan veca¡ın √âli mu«telife olur ya¡nî imtilâ 
ve «avâ √asebleriyle veca¡ın √âli mu«telife olup bir kerre veca¡ ziyâde ve 
â«er kerre sâkin olur. Ve o düvârda to«me-i sâbıða dahi olur ve mi¡desinde 
veca¡ ve nef« dahi a√yânen mevcûd olur, 

Ve mi¡deye dimâπın †arîð-i müşâreketi ¡a§ab olur. Ve o düvârın ₣uhû-
rundan evvel ve iştidâdının â«irlerinde yâfû«un «alfinde ve dimâπ ¡a§abla-
rının altıncı zevcinin bittiği ma√allde ve ðafâ nâ√iyesinde veca¡ bulunur.

Ve eger dimâπın ra√ime müşâreketiyle olur ise düvârın √udû&undan ev-
vel i«tinâð-ı ra√im ve menînin veyâ«ûd †am&ın i√tibâsı veyâ«ûd ra√imin 
teverrümü √âdi& olur.

Ve me&âne müşâreketiyle olan düvârda dahi ra√im müşâreketiyle olan 
düvârların ¡alâmetlerinin ne₣âyirleri bulunur.

Eger düvârın mebde™-i sebebi a¡∂ânın cemî¡isi veyâ«ûd ðalb veyâ«ûd 
kebid olur ise o sebebin dimâπa nüfû≠u üzere evride ve şerâyîn †arîðleri 
ile «alf-i ü≠ünden veyâ«ûd ðafâ cihetinden olur. Ve düvârdan bu §ınıfın 
¡alâmeti raðabede olan ¡urûðun tevettürü ya¡nî gerginliği ve ∂arebânı ve 
mu¡teddün bih ve mu¡teber olacak ðadar boynunda ve boynunun a¡§âbında 
ve sâir ¡a§ablarda veca¡ olmamak olur.

Ve kaçan sebeb-i düvâr şerâyîn †arîðinden dimâπa vâ§ıl olup lâkin o 
damarların ₣âhirde ve bâ†ında olanlarının hangisinden mevâdd[ın] dimâπa 
sülûk[u] ma¡lûm olmasa onun ta¡arrüfünüm ve bilinmesinin †arîði budur 
ki «âricde olup mer™iyye olan şerâyîne na₣ar olunur, eger onlarda ðafâ ka-
tında temeddüd i√sâs olunur ise ve ke≠âlik yed ile veyâ«ûd ribâ†-ı a¡cemî 
ile veyâ«ûd kurşun ile veyâ«ûd o damara ðavâbı∂ ile †ılâ olunmakla nab∂ 
men¡ olundukta şerâyînde mevâdd olduğu i√sâs olunur ise düvârı fâ¡il olan 
mevâdd dimâπa o şiryândan vâ§ıl olduğu müte¡ayyin olur. Ve bu †arîð ile 
şerâyîn-i ₣âhirenin her birisi başka başka tecribe olunur ve o tecribeler ile 
₣âhirde olan cemî¡ şerâyînin birinde mevâdd olmadığı ta√a……uk eyledikten 
sonra o mevâdd şerâyîn-i πâire vü bâ†ınede olduğuna √ükm olunur.
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Ve sebeb-i düvâr sû™-i mizâc-ı mu«telif olduğunun ¡alâmeti odur ki onda 
dimâπ «afîf olur ve ¡alâmât-ı sâbıðalar mevcûde olmaz ve fec™eten ona 
«âricden √arr-ı şedîd veyâ«ûd berd-i şedîd veyâ«ûd mütenâvelât √asebiyle 
bâ†ında √arr u berd-i şedîdlerin i§âbetleri ¡a…abinde o düvâr ¡ârı∂ olur.

Ve sederi olan kimse su ile intifâ¡ eylediği miðdâr şarâbla intifâ¡ eyle-
mez. Ve seder ile düvârın zamânı mütemâdî olsa ¡illetin bürûdetine delâlet 
eder. Ve düvâr-ı bu√rânînin ¡alâmetleri ₣âhirdir.

el-Mu¡âlecât: A§nâf-ı düvârdan insânın kendi deverânından veyâ«ûd de-
verân eden şey™-i â«ere na₣arından veyâ«ûd mekân-ı a¡lâdan esfele na₣arın-
dan √âdi& olan düvârlara sükûn ve ðarâr ile mu¡âlece olunur. Ve eger serî¡an 
bununla def¡ olmazsa tenvîm olunur ve ðavâbı∂-ı √âmi∂e tenâvül ettirilir. 
Ve ðavâbı∂-ı √âmi∂enin içine loðması bırakılır, me&elâ ekmek doğranıp o 
loðmalar i†¡âm olunur.

Ve düvârın bedende mu√tebese olan dem ve a«lâ† √asebiyle √âdi& olan 
§ınıfının ¡ilâcında ðîfâl fa§d olunur ve sonra kulak ardında olan ¡urûð-ı sâ-
kine fa§d olunur, zîrâ düvâr-ı mâddînin fa§d ef∂al-i ¡ilâcı olur. Ve ba¡∂ı 
kerre bu düvârda ve «u§û§an †uruðlardan bir †arîð ile bi’l-cümle bedenden 
bu«ârın dimâπa §u¡ûdu √asebiyle √âdi& olan düvârda keyy olunur. Ve nuðre 
üzere √acâmet ve ke≠âlik re™se √acâmet dahi nâfi¡dir.

Eger o dem ile sâir a«lâ† olur ise veyâ«ûd düvârın sebeb-i fâ¡ilîsi yalnız 
a«lâ†-ı sâir olur ise istifrâπa sür¡at ve mübâderet olunur. Eger a«lâ† √ârre 
ise eyâric √abbı ve naðî¡-i §abır ile mu¡âlece ve istifrâπ olunur. Eger a«lâ† 
mû≠iye-i mu«telife olup √ârr ve bârid «ıl†lar mu«teli†e ise †abî«-i helîlec ve 
†abî«-i eftîmûn ve i§†uma√îðûn √abbı ile istifrâπ olunur. Ve istifrâπdan son-
ra ðan†uriyûn ve √an₣al √uðnesi isti¡mâl olunur ve ba¡dehu başa ve nuðreye 
i√ticâm olunur. Ve bunlardan sonra o πarπaralara ve ¡a†ûsâta ve şemûmâta 
iðbâl olunur ki onda misk ve ðunduz √ayâsı ve çörek otu ve merzencûş ola.

Ve kaçan düvârın nevbeti heyecân ve √areket eylese esâfili delk etmekle 
isti¡ânet olunur. Ve eger sebeb olan a«lâ† mi¡de a«lâ†ı olur ise ðay™ isti¡mâl 
eyle, durak otu ve turp †abî«ine mil√ ve ¡asel katıp onunla ve sâir muðay-
yi™ât-ı mu¡tedile ile ðay™ ettir. Ve bunlardan sonra eger ðuvvet ðaviyye 
ise ðûðıyâ √abbı ile istifrâπ eyle ve eger ðuvvet ∂a¡îfe ise eyâric √abbı ve 
naðî¡-i §abır ile istifrâπ eyle. Ve eger a«lâ† yalnız mirre olduğu ma¡lûm olur 
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ise helîlec ile şâhterec †abî«ini isti¡mâl eyle. Ve a«lâ†ların hangisi sebeb 
olduğu bu bâbda ve mi¡de bâbında me≠kûr olan ¡alâmetler ile bilinir.

Ve eger sebeb olan «ıl† ¡u∂v-ı â«erden olur ise o ¡u∂vlardan her birine 
kendiye lâyıð mu¡âlece ile ¡ilâc olunur. Ve o düvârın ibtidâ-i ₣uhûrunda 
dühn-i verd ve ðalîlen dühn-i bâbûnec ile baş taðviye olunur ve ba¡dehu 
√ammâma id«âl olunur ve sonra yalnız babadya yağı isti¡mâl olunur.

Ve mâddenin yalnız başta olduğu ma¡lûm olur ise re™s üzere ve nuðre 
üzere √acâmet olunur ve kulak ardında olan damarlardan fa§d olunur ve 
şebyârât ve πarπarât ve ne†ûlât ve şemûmât ve ¡a†ûsât ve se¡û†ât ve ≠ikr 
olunduğu üzere bunlara müşâbih olanlar mevâddının iðti∂âsı üzere isti¡mâl 
olunur.

Eger re™y olunup bilinse düvârın sebebi sû™-i mizâc-ı mu«teliftir, o sû™-i 
mizâcın sebebi ¡alâ-vechi’t-ta¡yîn sâbıð ¡alâmetler ile bilinir ve ∂ıddı ile 
mu¡âlece olunur ya¡nî sû™-i mizâc bürûdetten ise edviye-i √ârre ile ve √arâ-
retten ise edviye-i bâride ile mu¡âlece olunup mizâc-ı †abî¡îsine istirdâd olu-
nur.

Ve eger sebeb-i düvâr ∂arbe ve sað†a ise evvel-i emrde o ∂arbeye ve 
sað†aya bâbında yazılan mu¡âlecât ile ¡ilâc olunur ve bür™ √â§ıl olup düvâr 
bâðî kalırsa düvârın ≠ikr olunan mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur.

Ve düvâr a§√âbına vâcib olur ki sür¡at ve ¡acele üzere deverân eden nes-
nelere na₣ardan ictinâb eyleye ve mürtefi¡ ma√allerden dahi esfele na₣ar-
dan ictinâb eyleye.

Ve mi¡denin «avâsı √asebiyle olan düvârı ve sederi fevâkih-i ðavâbı∂ 
rubbuna ve ðavâbı∂ olan miyâha πams olunan loðmaları tenâvül teskîn eder 
«u§û§an koruk suyuna maπmûse olan loðmayı tenâvül ziyâde teskîn eder.

İkinci Fa§l Lüviyy Beyânındadır

“ ُ ــ ْ َ  َ ــ َ َא َ ” “ ــ ْ َ ْ ِ ا ــ َ ى  َ ــ َ ” ma¡nâsınadır.58 Nüs«a-i sul†âniyyede “fi’l-lü-
viyy ve hüve bîcî…ak” vâ…i¡ olmuştur. Ve ba¡∂ı kerre bedene ve ¡a∂alât ve 
¡urûða tevâtür-i imtilâ √asebiyle i¡yâ gibi bir √âlet ¡ârı∂a olup o sebebden 

58 “Lüviyy” lâmın ∂ammı iledir. ¢ânûn’un evâil-i kelâmı bu maðâmda lüviyy 
te&âðul ma¡nâsından me™«û≠ olmak iðti∂â eder ve â«ir-i kelâmına na₣ar ile in¡i†âf 
ma¡nâsına dahi √aml mümkin olur.
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damarlar temeddüd eder ve gerilir ve ke&ret-i riyâ√ u bu«âr √asebiyle o 
√âlette esnemek ve gerinmek ziyâde olur ve yüz ve göz kırmızı olur. Ve 
o √âlet televvî ve temeddüdü îcâb eder ya¡nî a¡∂âlar [252b] uzayıp ve kısa 
olup dürülür. İnsânda kaçan bu √âlet ke&îrü’l-vuðû¡ olsa imtilâya delâlet 
eder.

Ve vâcib olur ki demevî ve §afrâvî olan «ıl†lar istifrâπ oluna ve mâ-ı 
bârid isti¡mâl oluna. Ve mâ-ı bârid isti¡mâli ba¡∂ı kerre ¡ale’l-fevr o √âleti 
def¡ eder, mâddenin πaleyânını def¡ etmekle. Ve eğirin bu bâbda «â§§ıyyet-i 
¡a₣îme ve menfa¡at-i ke&îresi vardır, şürb ve ma∂π ve istifâf olunsa o √âleti 
izâle eder rî√i ta√lîli için. Ve şeker ile küzbere isti¡mâli dahi vecc isti¡mâli 
gibi nâfi¡dir. Ve √ammâm «uddâmları o √âleti olanların boynunda vâði¡ 
¡ırð-ı sübât dedikleri damarları sıkarlar √attâ o kimseye πaşy ¡ârı∂ olur velâ-
kin ¡illet zâile olur, zîrâ ¡unf ile o damar sıkıldıkta lüviyyi îcâb eden mevâdd 
ta√allül edip ¡illeti izâle eder velâkin dimâπa §u¡ûd eden rû√ dahi münze¡ic 
olmakla πaşy ¡ârı∂ olur. Bu vech ile √ammâmîlerin tedbîrlerinde «a†ar var-
dır. Ve vâcib olur ki insânın ta√ammülü miðdârı sıkıp ellerini o damarlar 
üzere çok imsâk eylemeyeler.

Üçüncü Fa§l Kâbûs Beyânındadır

Bu ¡illete kâbûs ı†lâð olunduğu gibi câ&ûm dahi derler ve nîdilân dahi 
tesmiye olunur.59 Kâbûs bir mara∂dır ki o mara∂da insân uykuya vardıkta 
i√sâs ve ta√ayyül eder ki bir ağır nesne üzerine vâði¡ olup kendiyi ¡a§r eder 
ve onun nefesini te∂ayyuð edip dar olur ve §avtı ve √areketi munða†ı¡lar 
olur ve mesâmmâtı mesdûde olmakla mu«tenıð olup helâk olmağa ðarîb 
olur. Ve kaçan o ağırlıktan tefa§§î edip «alâ§ olsa def¡aten müntebih olur.

Ve bu ¡illet §ar¡a veyâ«ûd sekteye veyâ«ûd manyaya işbu üç ¡illetten 
birine muðaddime olur eger kâbûsun √udû&u mevâdd tezâ√umu √asebiyle 
olur ise ve πayr-i mâddî olan sebebden ¡ârı∂ olmadı ise. Lâkin ek&er-i √âlde 
sebebi demevî veyâ«ûd balπamî veyâ«ûd sevdâvî olan mevâdd-ı πalî₣anın 
bu«ârı olur ki o bu«âr insân uyuyup √areket-i yaða₣iyyesi munða†ı¡a olup 

59 Kâbûsa “câ&ûm” denildiği gibi “cü&âm” dahi derler πurâb vezni üzere. Ve 
fi‘l-¢âmûs ــ כ َزًة  ــ ْ َ َُن،  ُ ــ ْ ِ اِل، وا ــ ــ ا ِن و ــ ِ ا ــ اِل و ــ ِ ا ــ ِ ْ َ ِن و ــ ــ ا כ ُن  ِ ــ ِّ ”وا
“ ُ ُ ْ  ٌ ُس أو  כא اِل: ا א و ا ِن و כ ا ُل،  ُ اُل وا َ ا ُ اِل و ِن وا ا
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sükûna vardıkta o √areket ile ta√allül eden eb«ırenin sebeb-i ta√allülü zâil 
olmakla bâ†ında cem¡ olup def¡aten ve baπteten dimâπa mürtefi¡ olur. Ve 
kâbûsun sebebi hangi «ıl†ın bu«ârı ise o «ıl†ın levninde bir &aðîl nesnenin 
üzerine vuðû¡u ta√ayyül olunur. Ve ðavânîn-i müteðaddimede her «ıl†ın 
¡alâyimi beyân oldu.

Ve ba¡∂ı kerre berd-i şedîdden dahi kâbûs √âdi& olur. Uykuda evvelâ 
berd başa i§âbet edip dimâπı ¡a§r eder ve ðab∂ ve tek&îf eder ve onlar dahi 
bi-¡aynihâ o ta√ayyülâta bâ¡is olurlar. Ve bu esbâblar ile kâbûs eger dimâπ 
√arâret ve sû™-i mizâc ile ∂a¡îf olur ise √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: Kâbûsun ¡ilâcı fa§d ile olur ve hangi «ıl† sebeb ise onu 
i«râc ve ishâl ile olur. Eger mâdde «ıl†-ı πalî₣a ise bu ishâl ona nâfi¡dir ve 
nüs«ası budur: «arbað bir dirhem, saðmûnyâ &ülü& dirhem, şa√m-ı √an₣al 
rubu¡ dirhem, enîsûn iki dânıð. Eger ðuvvet ðaviyye ise bu edviyelerden 
müshil itti«â≠ olunup saðy olunur. Eger ðuvvet ∂a¡îfe ise √abb-ı lâciverd 
ile veyâ«ûd √abb-ı i§†uma√îðûn-ı eftîmûnî ile veyâ«ûd eyâricât-ı kibâr ile 
¡ale’l-«u§û§ ðı&&âu’l-√ımâr eyârici ve eyâric-i Rûfus ile ishâl olunur ba¡de-
hu ¢ânûn’da senin bildiğin muðavviyât-ı re™s ile baş taðviye olunur. Ve bu 
¡illete nâfi¡ olur ¡ale’l-itti§âl fâvâniyâ √abbı saðy olunmak.

Ve kâbûsun sebebi berd olup bu ta√ayyülât berd ile ¡ârı∂ olur ise vâcib 
olur ki √ârre-i müsa««ine ve edhân ve ∂ımâdât-ı mu√ammire ve bunların 
em&âli isti¡mâl oluna. Ve bu mu¡âlecelerde ta†vîl-i kelâm olunmamak bize 
vâcibdir, zîrâ mirâren eylediğimiz taf§îl bu ma√alldeki taf§îlden muπnî olur.

Dördüncü Fa§l ~ar¡ Beyânındadır

~ar¡ bir ¡illettir ki rû√-ı nefsâniyyenin ta¡alluð eyledikleri ¡u∂vları ya¡nî 
√iss ve √areket âletlerini ef¡âlinden men¡ eder ve o ¡illetin §â√ibi inti§âb-ı 
tâmma ðâdir olmaz. Ve onun sebebi mecrâ-yı rû√ta olan nâ-tamâm süd-
deler olur. Ve §ar¡ın ek&eri bu†ûn-ı dimâπda ba†n-ı muðaddeme âfet i§âbe-
tinden teşennüc-i küllîyi mûcib südde-i πayr-i kâmilenin √udû&u ile olur, 
zîrâ südde √asebiyle √iss ve √areket ðuvvelerinin ba†n-ı muðaddeme ve 
a¡∂â-i sâireye nüfû≠una o âfet mâni¡ olur ve südde kâmile olmamakla rû√ 
bi’l-külliyye nüfû≠dan memnû¡ ve a¡∂â-i me≠kûreden munða†ı¡ olmaz ve 
ona binâen insânın o √âlette ðâmeti muntasıbe olmak mümkin olmaz.
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Ve bunun tav∂î√ ve beyânı budur ki teşennüc bâbında ≠ikr eylediğimiz 
üzere üç sebebin biri ile √âdi& olur, o sebebler imtilâ ve yübs ve mû≠î √ase-
biyle olan ðab∂ olur ya¡nî a¡§âb-ı mû≠îden mebde™ine ðarâr edip münkabı∂a 
olmakla olur. ~ar¡da dahi teşennüc-i küllî ya¡nî cemî¡an a¡∂âda teşennüc 
olmakla §ar¡ dahi esbâb-ı teşennüc ile √âdi& olur, lâkin §ar¡ın teşennücü 
yübûset sebebiyle olmaz, zîrâ yübûsetten √âdi& olan teşennüc tedrîcî √âdi& 
olur ve §ar¡ın teşennücü def¡aten √âdi& olur ve ke≠âlik dimâπın yübsü o 
ðadara bâliπ olmaz ki o yübs ile dimâπ veyâ«ûd beden müteşennicler olalar.

Pes müte¡ayyin olur ki §ar¡ın teşennücü ≠ikr olunan esbâb-ı teşennücden 
bâðî kalan iki sebebin biri ile yâ imtilâ ile veyâ«ûd dimâπın tekabbu∂u 
ile olur. Ve dimâπın tekabbu∂u bu«ârın veyâ«ûd lâ≠i¡a olan keyfiyyetin 
veyâ«ûd rediyyü’l-cevher olan ru†ûbetin î≠âsı ile olur. Ve imtilâ dahi bir 
«ıl† ile olur ki o «ıl† ba†n-ı dimâπda veyâ«ûd a¡§âb-ı dimâπ u§ûlünde südde-i 
πayr-i kâmileyi ve teşennücü i√dâ& eder veyâ«ûd o «ıl†ta bir nev¡ √areket-i 
mevciyye veyâ«ûd √arâret-i südediyyeden √âdi& bir nev¡ πaleyân olur ki 
onlar √iss ve √areket ðuvvelerini nüfû≠-ı tâmm ve †abî¡îden men¡ ederler 
her ne ðadar nüfû≠un-mâ bâðî olup min-vech √iss ve √areket dahi mevcûde 
olur ise.

Feylesûf-ı ekber Aristâlîs ≠âhib oldu ki ba¡∂ı kerre menâfi≠-i rû√ta 
riyâ√-ı πalî₣a mu√tebese olup §ar¡ı i√dâ& eder diye bu vech ile olan riyâ√-ı 
πalî₣ayı esbâb-ı §ar¡dan ¡add eyledi. Fi’l-√aðîða «ıl†-ı sâdd sebebi ile olan 
§ar¡ teşennücü tekabbu∂ ile olan §ar¡a ¡âid olur, zîrâ süddenin e≠âsını def¡ 
için lâ-ma√âle dimâπ münkabı∂ olur, zîrâ a¡∂â mûziyâtı ðab∂ ile def¡ eyle-
mek &âbit ve müte√aððað bir a§l-ı küllîdir, fem-i mi¡deye ¡ârı∂ olan mû≠îyi 
füvâð ile fem-i mi¡de def¡ eder ve mi¡de dahi mû≠îsini ke≠âlik tehevvu¡la 
def¡ eder. Ve a¡∂â-i sâire dahi i«tilâcla mûziyâtı def¡ eder. Ve füvâð ve te-
hevvu¡ ve i«tilâcdan her biri ðab∂ ile √â§ıl olur. Fel-lâ-ma√âle dimâπ dahi 
süddeyi def¡ için münkabı∂ olup §ar¡ teşennücü ¡ârı∂ olur. Ve kaçan dimâπ 
tekabbu∂ eylese √areket-i dimâπ mu«telife olup yüzünde ve sâir a¡∂âda olan 
¡a§ablar dahi münkabı∂a olur ve o a¡§âbın √areketleri mu«telife olur ifâðat 
bulunca ðadar. Ve onun ifâðati «ıl†ın ve rî√in ve sâir teşennüce sebeb olan 
mûziyâtın indifâ¡ıyla olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπî olan teşennücün §ar¡ı 
def¡ olur velâkin ba¡∂ı a¡∂âda teşennüc bâðî kalır √attâ ba¡∂ı ma§rû¡ların 
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zamân-ı ifâðatlarıda dahi eli veyâ«ûd ayağı tutmaz olur. Onun sebebi budur 
ki dimâπı ðab∂ eden esbâb bi’l-a§âlet a¡§âba lâ√ıð ve nâzil olup a¡§âbı dahi 
müstaðillen ðab∂ ve teşennüc eder. Mâdâm ki o sebeb müteşennec olan 
¡u∂vda bâðî oldukça §ar¡ın zevâli ile ¡u∂vun teşennücü zâil olmaz.

Ve dimâπı ðab∂ eden mevâddın a¡∂âda olan a¡§âba nüzûl ile ¡u∂vda te-
şennüc i√dâ&ı üç ¡illetin biri ile olur:

Evvelki ¡illet budur ki a¡§âb dimâπdan tevellüd etmekle cevherleri cins-i 
vâ√id olur, felâ-ma√âle dimâπı ðab∂ eden mevâdd a¡§âba nâzil oldukta 
a¡§âbı dahi ðab∂ eder.

İkinci ¡illet budur ki dimâπ müte™e≠≠î olup münkabı∂ oldukta dimâπın 
te™e≠≠îsinden ¡u∂vun ¡a§abı bi’l-müşâreket müte™e≠≠î ve münkabı∂ olur ve 
≠ikri mürûr eylediği üzere şirket √asebiyle ¡ârı∂ olan ¡ara∂ ba¡∂ı kerre cev-
her-i ¡u∂vda mütemekkin olup mara∂-ı şirkî mara∂-ı a§lîye isti√âle etmekle 
mara∂-ı a§lînin zevâli ile mara∂-ı şirkî zâil olmaz, pes §ar¡ zâil olur, ¡u∂vda 
müsta√kem olan teşennüc bâðî kalır.

Üçüncü ¡illet budur ki a¡§âb dimâπdan nâbite olmakla dimâπ mevâdd 
ile mümtelî oldukta [253a] u§ûl-i a¡§âbın elyâfı arasına o mevâdd tedâ«ul 
etmekle lâ-ma√âle o u§ûlün ¡ar∂ı ziyâde olur ve ¡ar∂ın tezâyüdüne †ûlün 
tenâkusu tâbi¡ olup teşennüc √â§ıl olur

Ve §ar¡ istir«â ile √âdi& olmayıp teşennüce ma«§û§ olduğunun vechi bu-
dur ki §ar¡ın √udû&unda ma§la√at dimâπdan e≠âyı def¡tir ve ðarîben ≠ikri 
mürûr eylediği üzere ¡u∂vun e≠âyı def¡i ancak inðıbâ∂ ile olur, istir«â ile 
inbisâ† √â§ıl olur ve yalnız inbisâ†la e≠â def¡ olunmaz.

Ve mâdde √asebiyle olan teşennücler √ummâ ile intifâ¡ eder ve binâen 
¡aleyh §ar¡ dahi teşennüc-i mâddî olmakla √ummâ ile intifâ¡ eder. Ve çok 
§ar¡ mâlî«ûlyâya intiðâl eder.

Ve ba¡∂ı nâs ₣ann eylediler ki bilâ-mâdde ba¡∂ı kerre §ar¡ √âdi& olur. 
Eger o ba¡∂ murâd eylerse ki §ar¡ ba¡∂ı kerre mücerred bu«âr veyâ«ûd key-
fiyyet-i mücerrede dimâπa î§âl e≠â edip dimâπda teşennüc ve taðallu§u 
i√dâ& eder, bu §ûrette o ðavl için ma¡nâ-yı §a√î√ olur ve eger murâd ederse 
ki dimâπın kendi mizâc-ı sâ≠eci §ar¡ı i√dâ& eder, o ðavlin vech-i §âli√i ve 
mahmil-i §a√î√i olmaz, zîrâ dimâπda olan mizâc-ı sâ≠ec §ar¡a sebeb olsa 
§ar¡ dâimî olup ma§rû¡da ifâðat olmak muta§avver olmaz idi, zîrâ bir ¡il-
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lette devâm olsa ma¡lûlde dahi devâm olmak lâzımdır. Belki §ar¡ın sebebi 
mizâcdan mâ-¡adâ bir sebebdir ki def¡aten dimâπa vârid olup dimâπı ðab∂ 
ve §ar¡ı i√dâ& eder ve der-¡a…ab ifâðat gelir veyâ«ûd ðatl eder; ¡ale’d-devâm 
ma§rû¡ olmak mümkin değildir. Ve bu mi&lli fi¡l dimâπda mütemekkin olan 
mizâcın fi¡li olmaz belki o fi¡lin fâ¡ili o mû≠î keyfiyyetler olur ki def¡aten 
dimâπa vâ§ıl ve vârid olup fi’l-√âl dimâπdan mündefi¡ olur ve fi’l-√âl vârid 
ve mündefi¡ olan sebeb lâ-ma√âle ¡u∂v-ı â«erden vârid olur, nefs-i dimâπda 
olan mizâc olmaz.

~ar¡ ve sekte a§√âblarının ağızlarında zebed olup köpürür lâkin ma§rû¡un 
zebedi nefesinin ı∂†ırâbı √asebiyle olur ve sükûtta zebed i«tinâð √asebiyle 
yâhûd teneffüsten istikrâhı √asebiyle olur.

Ve §ar¡ ile teşennüc-i mu§†ala√ın farðı budur ki taðallu§ ve teşennüc 
evvelâ dimâπa ¡ârı∂ olur ise ona §ar¡ derler ve eger evvelâ ¡u∂v-ı â«ere ¡ârı∂ 
olur ise ona teşennüc derler.

Ve ¡u†âsta ya¡nî aksırıkta evvelâ teşennüc dimâπa ¡ârı∂ olduğundan 
e†ıbbâ §ar¡ ile ¡u†âsı cins-i vâ√id kılıp ¡u†âsı §ar¡-ı «afîf ve §ar¡ı ¡u†âs-ı 
kebîr ü ðavî diye tefsîr ve ta¡rîf ederler lâkin ¡u†âsî olan teşennüc mâdde-
yi ðuddâm cânibine def¡ eder, ðuvvetin ðaviyye ve mâdde ∂a¡îfe olduğu 
için, ammâ §ar¡da ðuvvet hangi cânibe sühûlet ile def¡e ðaviyye olur ise 
o cihete def¡ eder.

Ve bu ðavli tahsîl ve iktisâb eylemek vâcibdir ki onu e†ıbbâ ifâde eyle-
diler ve dediler ki §ar¡ın mebde™-i ₣uhûru dimâπ olmakla lâzımdır ki sebeb-i 
§ar¡ dahi dimâπda mevcûd bir mâdde ola ve o mâdde √iss ve √areket me-
cârîsinde mu√tebese olan veyâ«ûd dimâπın iki ba†n-ı muðaddemini ba¡∂ı 
imtilâ ile mümtelî eyleyen bu«âr olur ve gâhîce o mâdde dem-i πâlib ü ke&îr 
ve gâhîce balπam ve bir kerre sevdâ ve dîger kerre §afrâ olur. Lâkin §afrâ-
nın o fi¡li cidden ðalîl ve §afrâdan sonra ziyâde ðalîl olan dem-i sâ≠ecdir 
ya¡nî o dem-i «âli§tir ki ona a«lâ†-ı sâire mu«âli† olmaya ve mizâcı onların 
mizâcına müşâbih olmaya. Ammâ o dem ki onun mizâcı mizâc-ı sevdâ 
veyâ«ûd mizâc-ı balπam gibi olur, o demden §ar¡ın √udû&u ke&îr olur lâ-
kin §ar¡ın ru†ûbet-i mücerrededen ya¡nî yalnız balπamdan veyâ«ûd sevdâya 
mâil balπamdan √udû&u sâirlerden ek&er olur. Ve ma§rû¡u olanlar tetebbu¡ 
olunsa ek&erinin §ar¡ına sebeb balπam olduğu bilinir, √attâ İbokrât dedi ki 
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ma§rû¡ olan koyunların dimâπları şerh ve keşf olunsa ek&erinde bir ru†û-
bet-i rediyye-i kerîhe vü müntine bulunur.

Ve dimâπî olan §ar¡ın esbâbının küllîsi ∂a¡f-ı ha∂ma müstenid olur. Ev-
velâ ha∂m ∂a¡îf olur, ondan bu mi&lli esbâb tevellüd eder ba¡dehu o sebeb 
yâ dimâπın cevherinde ve iliğinde olur ve bu nev¡ sebeb ziyâde redî olur 
veyâ«ûd o sebeb aπşiye-i dimâπda olur ve bu nev¡ sebeb ziyâde «afîf olur. 
Sevdâdan √âdi& olan §ar¡-ı ðavî ziyâde redî olur.

~ar¡ın balπam ile √udû&u sevdâdan √udû&undan ek&er ve ezyeddir. Ve 
sevdâvî §ar¡ balπamî §ar¡dan erde™ ve a∂arrdır, zîrâ menâfi≠-i rû√u sevdânın 
seddi balπamın seddinden ðavî ve mu√kem olur. Ve bundan bir §ınıf ve 
ba¡∂ılar katında ümmü’s-§ıbyân ismine ma«§û§ olur ve o §ınıf cidden ðâtil 
olur. Ve kaçan §ar¡ın nevbetleri tîz tîz gelip itti§âl üzere i§âbet eylese o §ar¡ 
ðâtil olur.

Ve ¡u∂v-ı â«erde olan esbâbın §ar¡ı i√dâ&ı o ¡u∂v-ı â«erde mevcûde olan 
mâddeden kemmiyyeti √asebiyle mû≠iye olan eb«ırenin dimâπa ¡alâ-sebî-
li’t-tas¡îd mürtefi¡a olup dimâπda cem¡ ve tekâ&üf eylediğinden sonra te-
kavvüm edip ≠ât-ı ðıvâm olan mâdde-i √âdi&e ðıvâmı √asebiyle §ar¡ı îcâb 
etmekle olur veyâ«ûd o tekâ&üf eden eb«ıreden rî√-i musâri¡ tekevvün et-
mekle olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡u∂v-ı â«erde olan mevâddan te§â¡ud eden bu«âr kem-
miyyeti √asebiyle mû≠î olmayıp belki î≠âsı ancak bi-√asebi’l-keyfiyyet 
ve o keyfiyyet yâ icmâd veyâ«ûd i√râð ve semmiyyet keyfiyyetlerinden 
bir veyâ«ûd redâ™et-i cevher olur veyâ«ûd ¡u∂v-ı â«er mevâddından bu«âr 
te§â¡ud eylemeyip ancak keyfiyyet-i sâ≠ece mürtefi¡a ve vâride olur veyâ«ûd 
o mürtefi¡a olan eb«ıre kemmiyyeti ve keyfiyyeti √asebleriyle ma¡an î≠â 
eder. Ve kemmiyyetleri ile î≠â ve tasrî¡ eden eb«ıre yâ cemî¡-i bedenden 
veyâ«ûd mi¡de ve †ı√âl ve merâðð a¡∂âlarının birinden te§â¡ud eder. Ve sâir 
a¡∂âdan dahi te§â¡udu olur.

Ve o bu«âr-ı mû≠î ki onun hem cevheri ve hem keyfiyyeti rediyye 
ola, o dahi ba¡∂ı kerre sâir eb«ıre gibi cemî¡an a¡∂â-i beden mevâddın-
dan mürtefi¡a olur √attâ elde ve ayakta olan parmaklar mevâddından dahi 
√âdi& olur. Ve onun sebebi budur ki menâfi≠-i a¡∂âda südde olmakla onda 
dem ve a«lâ†-ı sâire mu√tebes olur ve i√tibâs ile √arâret-i πarîziyye on-
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dan munða†ı¡a olmakla √ayâtı gidip keyfiyyet-i rediyyeye isti√âle eder ve 
ondan edvâr ile veyâ«ûd bilâ-edvâr mâdde-i bu«âriyye veyâ«ûd keyfiy-
yet-i semmiyye münba¡i& olur veyâ«ûd o a¡∂âlar üzere sümûmun ba¡∂ısı 
vâði¡ olup ¡a§abda te™&îr eder, ¡aðrebin les¡inden ¡a§ab müte™e&&ir olduğu 
gibi. Ve ¡a§abdan o keyfiyyet-i semm dimâπa ¡a§ab vâsı†asıyla vâ§ıl ve 
mutta§ıl olup ondan dimâπ müte™e≠≠î ve münkabı∂ ve müteşennic olup 
√arekâtı mu∂†aribe olur, nitekim mi¡de «âliye iken le≠¡i olan me™kûl ekl 
olundukta √areket-i ı∂†ırâbiyye √asebiyle ınçkırık i√dâ& eder eger fem-i 
mi¡denin √issi ðavî olur ise. Ve füvâðta dahi teşeyyu« olmak √asebiyle 
füvâð §ar¡a müşâbih olur.

Ve ≠ikr olunan esbâblardan biri ile dimâπa teşennüc ¡ârı∂ olsa ona 
cemî¡an beden tâbi¡ olup a¡∂âlarda teşennüc-i küllî √âdi& olur.

Câlînûs kendi nefsinden √ikâye eder ki kaçan felâfilî60 tenâvül eyleyip 
ve ba¡dehu şarâb ile felâfilî şürb eylese ona füvâð ya¡nî ınçkırık ¡ârı∂ olur 
idi √iddetleri √asebleriyle. Ve biz dahi buna ðarîb √âletler πayrılarda müşâ-
hede eyledik. Ve yine Câlînûs ve πayrılar √ikâye eylediler ve onlardan son-
ra biz dahi müşâhede ve mu¡âyene eyledik ki çok vâði¡ olur ki ma§rû¡ olan 
kimse i√sâs eder ki e§âbi¡-i riclin ibhâmından rî√-i bârid gibi bir nesne mür-
tefi¡ olup ðalbe ve dimâπa te§â¡ud eder ve kaçan o iki ¡u∂v-ı re™se vardıkta 
§ar¡ √âdi& olur.

Ve Câlînûs dedi ki kaçan §ar¡ın nevbeti gelmezden muðaddem ma§rû¡un 
iki sâðı ðavî bağlar ile bağlansa o te§â¡ud men¡ olunur veyâ«ûd «iffet üzere 
olur. Şey«-i Re™îs der ki biz dahi bu bâbda umûr-ı ¡acîbe müşâhede eyledik.
Ve ba¡∂ılar ibhâm üzere keyy eylediler. Ve mâdde-i §ar¡ â«er parmağından 
§u¡ûd edenler o â«er parmak cihetinden keyy eylediler ve o keyy onların 
bâ¡is-i bür™ü oldu.

Mi¡dede ve em¡âda olan dûdlardan ve √abbu’l-ðar¡dan olan e≠â dahi §ar¡-
dan ma¡dûd olur ve §ar¡ bâbında [253b] me≠kûr olur.

Ammâ §ar¡ envâ¡ından bir nev¡ §ar¡ dahi vardır ki πaşy ile mürekkeb 
olur. Ve e†ıbbâya ðarîb oldu ki o nev¡i §ar¡ bâbından i«râc eyleyeler velâkin 
fi’l-√aðîða §ar¡ bâbındandır.

60 “Felâfil” “fülfül”ün cem¡idir. Murâd fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfüldür. Ve bunlar-
dan ma¡cûn yapılıp adına “felâfilî” tesmiye olundu.
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Ve §ar¡dan bir nev¡ dahi vardır ki o dahi §ar¡ ðabîlindendir, o nev¡in 
adına i«tinâðu’r-ra√im derler. Kaçan hatunlarda vaðtsiz i√tibâs-ı †am& ¡ârı∂ 
olsa ya¡nî sinn-i iyâsa61 varmazdan evvel mücerred terk-i cimâ¡la görüm 
görmese ra√iminde mu√tebes olan dem-i †am&ı keyfiyyet-i semmiyyeye 
isti√âle eder ve onun devrli ve devrsiz √arekât ve tebhîrâtı olup eb«ıre-i 
semmiyyesi ðalbe ve dimâπa vardıkta o hatunu §ar¡ a«≠ eyler.

Ve ke≠âlik ricâlde dahi ev¡iye-i menîde menînin ba¡∂ı kerre ictimâ¡ı olur 
ve cem¡ olan menîde ke&ret olmak √asebiyle terâküm eder ya¡nî biri biri 
üzerine mun†abı… olur ve teberrüd edip keyfiyyet-i semmiyyeye isti√âle 
eder. Ve hatunlarda ¡ârı∂a olan √âlet-i §ar¡iyye mi&lli √âlet ricâlde dahi 
¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre mü§âdif olup √âmil olan hatunlara dahi §ar¡ ¡ârı∂ 
olur. Kaçan va∂¡-ı √aml eyleyip mevâdd-ı rediyye-i †am&iyyeyi istifrâπ ey-
lese ona bir dahi §ar¡ ¡ârı∂ olmaz.

Ve bir nev¡ §ar¡ dahi √ikâye olundu ki o §ar¡ feðâr-ı ₣ahrdan ibtidâ eder. 
Ve bir â«er nev¡ dahi √ikâye olundu ki onda §ar¡ ketiften ibtidâ eder. Ve 
bunlardan mâ-¡adâ πayri §ar¡ a§nâfı √ikâye olundu.

Ve mi¡de ve merâðð müşâreketiyle √âdi& olan §ar¡ to«meden √âdi& 
olan südde sebebi ile olur, zîrâ ¡urûðta kaçan südde olsa o ¡u∂vlara πıdâ-i 
ma√mûd gelmez ve onlarda olan a«lâ† fâside olur ve südedin ba¡∂ı §uve-
rinde62 o ¡u∂vlara πıdâ-i ma√mûd vâ§ıl olur velâkin o ¡u∂vlardan südde 
√asebiyle cereyân eylemeyip mu√tebes kalıp fâsid olur. Ve ba¡∂ı kerre o 
πıdâ-i fâsid südde √asebiyle mecrâsına cereyân edemeyip mi¡deye fâsiden 
munsabb olup mi¡dede olan a«lâ†ı dahi ifsâd eder. Ve çok kerre dahi o 
mun§abbe olan fâside mâdde ðay™ı ta√rîk edip mi¡dede bulunan ha∂m ol-
madık πıdâyı ða≠f ettirir.

Ve §ar¡ gerek bilâ-şirket ve gerek be-şirket olsun cümlesinin evvel-i 
₣uhûru ve mebde™-i ðarîbi dimâπdan veyâ«ûd bu†ûn-ı dimâπın ba†n-ı evve-
linden olup â«er ba†nlarda âfet ba†n-ı evvele ma¡iyyet ile olur, zîrâ evvelâ 
âfet sem¡ ve ba§arda ve yüzün ve göz kapağının ¡a∂alâtı √areketlerinde ₣âhir 

61 Hatunlar elli beş yaşına vardıkta görüm görmez ve uşak doğurmaz olur, o sinne 
sinn-i iyâs derler.

62 “Ba¡∂ı §uver”den murâd o ¡u∂vlara sâlik olan menâfi≠de südde olmayıp onlara 
πıdâ vâ§ıl olur velâkin ma«reclerinde südde olmakla mu√tebese kalır.
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olur. Ve bu âfetler muðaddem-i dimâπda nâbit olan zevc-i evvelin ef¡âlinin 
âfeti olur. Ve bu†ûn-ı sâirenin dahi âfetinde ba†n-ı evvele şirketine a¡∂â-i 
sâirenin √arekâtlarında olan âfet-i ma√sûse ile ve ke≠âlik fehmin bu†lânı ve 
teneffüsün ta∂arrur ve noð§ânı ile istidlâl olunur.

Ve §ar¡ın ek&erinde evvelâ teşennüc ₣uhûr eder ve §ar¡ sonra olur, zîrâ 
§ar¡ ve suðû† teşennücün isti√kâmı ile olur.

Ve kaçan §ar¡a sebeb a«lâ† ise o a«lâ† dimâπdan mündefi¡a olsa ve riyâ√ 
ise o riyâ√ ta√allül eylese ef¡âl-i √issiyyesi √âlet-i §ı√√îsine ¡avdet edip 
ifâðat bulur. Ve ba¡∂ı ma§rû¡un dimâπından def¡ olunan mâdde burnunun 
deliklerinde ve √alðında i√sâs olunur.

Ve çok kerre dahi §ar¡da teşennüc i√sâs olunmaz, onun için ki sebeb-i 
§ar¡ olan mâdde raðîða ve redâ™et keyfiyyeti ðalîle olur ve §ar¡ fi¡lini mâd-
denin imtilâsı ya¡nî ke&ret-i kemmiyyeti √asebiyle işler. Ve bu mi&lli §ar¡da 
teşennüc ₣âhir olmaz.

Ve çok §ıbyâna §ar¡ i§âbet eder ve ba¡∂ı kerre vilâdetleri fevrinde ve 
¡a…abinde ma§rû¡ olurlar, §ıbyânın ru†ûbetleri ziyâde olmak √asebiyle. Ve 
ba¡∂ı kerre §ar¡ §ıbyâna sinn-i tera¡ru¡dan sonra dahi ¡ârı∂ olur ya¡nî a¡∂â-
ları pekiştikten sonra ¡ârı∂ olur. Ve eger §ıbyâna ¡ârı∂ olan §ar¡ın tedbîrin-
de i§âbet olunur ise onlardan §ar¡ zâil olur ve eger i§âbet olunmazsa âfet-i 
§ar¡ bâðî kalır. Ve vâcib olur ki §ıbyân §ar¡ının tedbîrinde ihtimâm olunup 
ðable’l-inbât ya¡nî ¡ânesinde tüy bitmezden evvel izâlesine sa¡y oluna. Ve 
kaçan §ıbyânın nâ√iye-i re™sine ðurû√ ve evrâm ¡ârı∂a olup ve burun de-
liklerinden ru†ûbet seyelân eylese o §ıbyân §ar¡dan ba¡îd olurlar ve dimâπ 
«ilðat-i a§liyyesinde ru†ûbet üzere olur ve vâcib olur ki o ru†ûbetden dimâπ 
tenðıye oluna. Ve ba¡∂ı kerre cenîn iken dimâπ ra√imde tenakkî eder. Ve 
ba¡∂ı kerre tenakkî eylemeyip ru†ûbeti ile tevellüd eder. Kaçan o §abînin 
ba¡de’l-vilâdet dimâπı tenðıye olunmasa lâ-ma√âle ona §ar¡ ¡ârı∂ olur.

Ve §ıbyâna ¡ârı∂ olan §ar¡ın ¡ilâcı sehl ve «afîf olur. Ve ba¡de’l-bülûπ 
dahi zâil olur eger tedbîrde «a†â olunup sû™-i tedbîr §ar¡ı taðviye eylemedi 
ise veyâ«ûd mu¡âlece terk olunmadı ise.

Ve ba¡∂ı kerre §ar¡ şübbâna dahi ¡ârı∂ olur. Eger yirmi beş seneden sonra 
şübbâna ¡ârı∂ olup ve √udû&u dimâπda olan sebeb ile olur ise «u§û§an o se-
beb dimâπın cevherinde olur ise §ar¡ ona lâzıme olup ondan müfâra…at ey-
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lemez. Ve ona mu¡âlecenin fâidesi o miðdâr olur ki e≠âyı taðlîl ve nevbet-i 
§ar¡ı teb¡îd eder. Ve İbokrât dedi ki o mi&lli §ar¡ ma§rû¡da müddetü’l-¡ömr 
bâðî kalır, ölmedikçe §ar¡dan «alâ§ olmaz. Ammâ §ar¡-ı südedînin meşâyı«a 
¡urû∂u ðalîl olur.

Ve §ar¡ı mu√arrik ve müheyyic olan esbâba ba¡∂ı kerre esbâb-ı «âriciyye 
mu¡în olur ve o esbâb-ı «âriciyye mat¡am ve meşreb ve tohuma ve şemse 
ke&îren ta¡arru∂ ve bürûz ve sâir mevâddı re™se ce≠b eden nesneler olur, 
zîrâ o mi&lli nesne mevâddı yemîn ve yesâra intişârdan men¡ eder ve cihet-i 
fevðe ve re™se ce≠b eder.

Ve ke&ret-i cimâ¡ dahi esbâb-ı §ar¡dan olur. Ve ke≠âlik tena¡¡um ve 
sükûn ve ðıllet-i riyâ∂et §ar¡a sebeb olur. Ve imtilâ üzere riyâ∂et dahi §ar¡ı 
îcâb eder, zîrâ o riyâ∂et a«lâ†ı noð§ân üzere ta√lîl edip tecâvîf olunla müm-
teli™e olur. Ve yine §ar¡ın esbâbındandır «avf-ı şedîd ve baπteten heddet63 
ve §ay√a vuðû¡u. Ve ke≠âlik §â√ib-i mi¡de olnlara ya¡nî ziyâde ekle i¡tiyâdı 
olanların §ıyâmları dahi sebeb-i §ar¡ olur lâkin bu mi&lli esbâblar esbâb-ı 
ba¡îdedir ki §ar¡ın esbâb-ı ðarîbelerine sebeb olurlar ve biz bu esbâb-ı ba¡î-
deyi başka bir bâbda îrâd eyleriz.

Ve denildi ki ma§rû¡ olan kimse keçi derisini √ayvânından soyulduğu 
gibi giyip suya dalsa fi’l-√âl onu §ar¡ a«≠ eyler. Ve ke≠âlik keçinin boynu-
zu ile ve mürr ve √âşâ ile teda««un eylese onu §ar¡ a«≠ eder. Ve çok kerre 
√ummayât-ı şedîde ve «u§û§an †avîle ve «â§§aten rubu¡ §ar¡ı ta√lîl eder. Ve 
rubu¡un ta√lîli sâir √ummayâttan ziyâde olur zamân ke&îr ve †avîl olup ve 
mevâdd-ı sevdâviyyeleri in∂âcı ek&er olduğu için. Ve ke≠âlik nâfi∂-i ðavî 
dahi §ar¡ı ta√lîl eder, zîrâ dimâπda olan fürceleri la√c edip ya¡nî mu√kem 
doldurup eczâ-i a§liyye gibi olan fu∂ûlü nef∂-i ðavî ile iz¡âc eder ve o nâ-
fi∂e tâbi¡ olan ¡arað onu nef∂ edip dimâπa tenðıye √â§ıl olur ve §ar¡ o vech 
ile ta√allül eder. Ve ke&îren sekte fâlice ta√allül eylediği gibi, ke≠âlik §ar¡ 
dahi fâlice ta√allül eder.

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ zu¡m eylediler ki balπamî §ar¡da irti¡âş ve ı∂†ırâb olur, 
zîrâ balπamdan √âdi& olan südde tâmme olmamakla √areket külliyyeten 
ða†¡ olmaz ve südde-i nâðı§a mevcûde olmakla √areket-i irti¡âşiyye vü 
ı∂†ırâbiyye §ar¡a mu§â√ib olur. Ammâ §ar¡-ı sevdâvî bunun «ilâfı üzere olup 

63 “Hedde” binâ yıkıldıkta ₣âhir olan §adâdır.
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südde onda tâmm olur ve onda √areket-i ı∂†ırâbiyye munða†ı¡a olup ðalîle-
ten bulunur.

Ve ba¡∂ı â«erler dahi zu¡m eylediler ki o §ar¡a ki onda ı∂†ırâb ek&er ola, 
ona lâyıð ve √arî olur ki onun «ıl†-ı fâ¡ilîsinin miðdârı ve mecârîde nüfû≠u 
eðall ola. Ve bu †âife †âife-i ûlânın «ilâfını zu¡m eylediler, zîrâ miðdârı ve 
nüfû≠u eðall olan mâdde sevdâdır [254a] ve bu maðâlleri sevdâda ı∂†ırâb 
ek&er olmasını iðti∂â eder. Ve bu iki †âifenin dahi maðâlleri müte√aððað 
değildir.

Ve Rûfus dedi ki kaçan ma§rû¡un nevâ√î-i re™sinde bara§ ₣âhir olsa 
fesâd-ı §ar¡ın in√ilâline ve bür™üne delâlet eder ve çok kerre §ar¡ fâlic ve 
mâlî«ûlyâya in√ilâl ve intiðâl eder.

el-Müteheyyi™ûne li’§-~ar¡i: Mer†ûb olanlar §ar¡a müsta¡idd ve mütehey-
yi™ olurlar. Ve ru†ûbet ba¡∂ı kerre bi-√asebi’s-sinn olur, e†fâlin ve §ıbyânın 
mer†ûb oldukları gibi ve ba¡∂ı kerre dahi bi-√asebi’t-tedbîr mer†ûb olur, 
a§√âb-ı tu«amın ve bilâd-ı cenûbiyye sükkânının ya¡nî rî√-i cenûbî ke&îren 
hübûb eden diyâr ahâlîlerinin ru†ûbetleri gibi, zîrâ tu«am ve rî√-i cenûbî 
başı ru†ûbet ile doldurur. Ve §ar¡ §abîlerde ve hatunlarda ve demi ðalîl olup 
damarları ∂ayyið olanlarda çok olur.

el-¡Alâmât: E†ıbbâ derler ki a§nâf-ı §ar¡ın ek&erine ¡alâmet-i dâlle olur 
ma§rû¡ların elsinelerinin sarı ve elsineleri altında olan damarları yeşil ol-
ması. Ve §ar¡a teðaddüm eder bedenleri mizâcının taπayyürü ve başları-
nın &iðali, ¡ale’l-«u§û§ mu†laðan √âl-i πa∂abda veyâ«ûd πa∂ab ile ba†nları 
müntefi« oldukta başlarının &iðali. Ve yine §ar¡ın hudû&üne teðaddüm eder 
√areket-i lisânın ∂a¡fı ve a√lâmlarının redâ™eti ve nisyân ve feza¡ ve «avf 
ve cübn ve √adî&ü’n-nefs ve ∂îð-ı §adr ve πa∂ab ve √iddet. Ve kaçan §ar¡a 
müsta¡idd olanlarda bu me≠kûrlar ke&îren √âdi& olsa §ar¡a ¡alâmet olutr.

Ve §ar¡ın her §ınıfı ¡ilâc ðabûl eylemez. Ve §ar¡ın mû≠îsi o §ar¡dır ki 
evvel nevbetinde hezz-i şedîdi ve ðavî ı∂†ırâb-ı ke&îri olur ve ba¡dehu sâkin 
olup müddet-i sükûnu †avîl olur ve nefesinde ∂arar ve «ar«are olarak katı 
çok zamân sâðı†an sâkin olur. Ve ma§rû¡un bu √âleti mâddesinin ke&retine 
ve ðuvvetinin ∂a¡fına delâlet eder.

Kaçan sen murâd edersin ki ¡illet-i §ar¡ dimâπda veyâ«ûd a¡∂â-i sâirede 
olduğunu ta¡arrüf ve ta¡yîn eyleyesin, tefekkür ve te™emmül eyle eger başta 
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&iðal-i dâim ve düvâr-ı dâim ve gözde ₣ulmet-i dâime bulursan ve ke≠âlik 
lisânda ve √avâssta &iðal ve √arekâtlarında ı∂†ırâb ve yüzünde §ufret bulup 
¡aðlında dahi i«tilâ† ve nisyân-ı dâim ve belâdet ve ru¡ûnet işbu âfetlerden 
birini bulursan ve bu √âletler «avâ vaðtinde ve †abî¡atın lîni ve müstefriπât 
ile olan istifrâπ vaðtinde noð§ân veyâ«ûd ziyâde olmaz ise sen √ükm eyle 
ki bu ¡illet-i §ar¡ dimâπda &âbittir, ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile değildir.

Ve bu ¡alâmetler ile ¡illetin dimâπa ma«§û§ olduğu ma¡lûm olduktan 
sonra o ¡illetin âfeti yalnız ef¡âl-i dimâπa «â§§ olduğunu veyâ«ûd bi’l-müşâ-
reket ¡u∂v-ı â«erde dahi âfet olduğunu bilmek murâd eylesen yine ta√arrî ve 
te™emmül eyle ki eger ¡a§abî olan ¡u∂vlarda ve †ı√âl ve kebidde ve e†râf ve 
mefâ§ılın birinde âfet bulmaz isen ve ¡alîl dahi ¡u∂vlardan rî√ mi&lli bir nes-
nenin re™s ve dimâπa §u¡ûdunu i√sâs eylemez ise senin katında müte√aððað 
ve mütebeyyen olur ki ¡illet dimâπa ma«§û§ olduğu gibi âfet dahi dimâπa 
«â§§ olur.

Ve §ar¡ın sühûletli ve ziyâde âsân olduğunun ¡alâmeti budur ki eshel 
olan §ar¡ın a¡râ∂ı dahi eslem olur ve onun ¡aðlı sür¡atle ve&be eder ya¡nî 
tîz tîz yerine gelir ve ifâðati sâ¡atinde kendiye mara∂ının ða≠âretinden 
√acâlet ¡ârı∂ olur ve ¡a†ûsât ve şemûmât isti¡mâliyle ifâðati serî¡ olur. Ve 
ke≠âlik ðay™ı ta√rîk eden nesnelerin boğazına du«ûlü ile ifâðat bulur ge-
rek ise o muðayyi™ onu ðay™ ettirsin ve gerek ettirmesin.

Ammâ §ar¡ın ¡alâmet-i §u¡ûbeti budur ki nefesi ¡usretli olur ve ı∂†ırâbı 
†avîl olur ve ı∂†ırâbdan sonra sükûn ve «umûd dahi ziyâde uzun olur ve 
teşmîm ve ta¡†îs ile ifâðatleri nâdir ve ðalîl olur. Ve bu §ar¡ın §u¡ûbetinden 
§u¡ûbeti ðalîl olur o §ar¡ın ki onda ı∂†ırâb †avîl ve «umûd ða§îr veyâ«ûd 
«umûd †avîl ve ı∂†ırâb ða§îr olur.

Ve dimâπda tevellüd eden riyâ√-ı πalî₣adan √âdi& §ar¡ın ¡alâmeti budur 
ki bu §ar¡ın §â√ibinin dimâπında ve dimâπa ðarîb olan ma√allerde &iðal 
olmaz belki temeddüdü ve kulağında devîsi olur ve teşennücü şedîd olmaz.

Ve balπamdan olan §ar¡ın ¡alâmeti budur ki onda olan rîðte ya¡nî ağ-
zında olan ru†ûbette √arâret ve zebediyyet ve πıl₣at ve ke&ret olur ve bev-
linde zücâc-ı ≠âib gibi bir nesne olur. Ve o §ar¡ §â√ibinde cübn ve feza¡ 
ve kesel ve &iðal ve nisyân ke&îr olur. Ve §ar¡ın balπamî olduğu ðay™ından 
dahi ma¡lûm olur ve zebedin ve demin levninden dahi ma¡lûm olur ve 
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sinninden ve beledinden ve tedâbîr-i mâ∂iyeden dahi ma¡lûm olur. Ve ba¡∂ı 
kerre de¡a ve sükûn ve yüzün ve gözün levni ve ðânûn-ı sâbıðta bildiğin 
balπam ¡alâmetleri §ar¡ın balπamî olduğuna delâlet eder. Ve eger o §ar¡ı mû-
cib olan balπam ficc ve bârid ise onda nisyân ve belâdet ve re™s ve bedenin 
&iðali ve sübât sâirlerinden ziyâde olur ve §ar¡ın ir«âsı ve i∂¡âfı ziyâde olur. 
Ve bu nev¡ §ar¡ cidden redî olur ammâ balπam-ı mâli√ √asebiyle √âdi& olan 
§ar¡da sübât eðall ve dimâπın bürûdeti e«aff ve √arekâtı eslem olur.

Ve sevdâdan √âdi& olan §ar¡ın ¡alâmeti onda ðay™-ı sevdâ olur ve ðay™ 
olunan sevdâ yâ dem-i esvede şebîh olur yâhûd √irrîf-i muhterıð64 olur 
veyâ«ûd √âmi∂ olup şiddeti ile düştüğü yerin toprağını kaynatır. Ve bu nev¡ 
sevdâvî §ar¡ §â√ibinin tıbâ¡ı i«tilâ†-ı ≠ihne ve mâlî«ûlyâ √âletlerine mâil olur 
ve vaðt-i ifrâðta65 ya¡nî korkutuldukta ¡aðlı §âf olmaz. Ve yine sevdâya is-
tidlâl olunur yüzün ve gözün levninden ve mun«urânın ve lisânın kurulu-
ğundan ve müvellid-i sevdâ olan tedbîrin teðaddümünden.

Ve eger mâdde-i §ar¡ olan sevdâ dem-i †abî¡înin ¡akeri ve tortu[su] olur 
ise onun §ar¡ı istir«â ile ðıllet-i kelâm ve sükûnla olur ve onun §â√ibinin 
efkâr-ı hâdiye vü sâkinesi ke&îre olur

Ve eger sevdâ §afrâ-i mu√terið cinsinden ve √irrîf ise o §ar¡da olan i«-
tilâ†-ı ≠ihn cünûnî olur ve onun §â√ibinde ke&ret-i kelâm ve §ıyâ√ olur ve 
§ar¡ı mu∂†arib ve zevâli «afîf olur. Ve ba¡∂ı kerre o §ar¡ √ummâ ile olur ve 
¡ale’l-«u§û§ sevdâ-i §afrâviyyesi raðîð olur ise √ummâsı ek&er olur.

Ve eger mâdde-i §ar¡ sevdâ-i demevî olur ise onun a√vâli ∂a√ik ile olur.
Ve mâdde-i §ar¡ bu sevdâların hangi §ınfı idiğini ðay™dan ta¡arrüfe sen 

ðâdir olursun, zîrâ ðay™ın &iðali demin &iðaline müşâbih olur ise o mâdde 
sevdâ-i †abî¡î olur ve nebî≠ &iðaline müşâbih olur ise mâdde sevdâ-i mu√te-
riðadır. Ve eger o ðay™da «uşûnet ve ¡ufû§at olup boğazını ta«şîn eyledi ise 
mâddenin berd ve yübsü πâyete erdiğine delâlet eder. Ve eger o mâdde-i 
sevdâviyye raðîð ve √âmi∂ olup rıπvesi olur ise o sevdâ ma√all-i vuðû¡unu 
kaynatır. Ve ba¡∂ı kerre dahi o sevdâda rıπve olmaz.

Ammâ dem-i §âftan ve «âli§ten √âdi& olan §ar¡ın ¡alâmetinin beyânı bu-
dur ki eger §ar¡ı dem ke&ret-i πaleyân ve √areket-i heyecânla işleyip o fi¡li 

64 “◊irrîf-i mu√terıð” ya¡nî §afrâ-i mu√terıð demektir.
65 Ve “ferað” ke-fera√ feza¡. ¢âmûs.
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ke&ret-i kemmiyyet √asebiyle işlemedi ise onun levnde ve remedde ve ev-
dâcda fi¡l-i ke&îri olur. Ve ke≠âlik §ar¡dan muðaddem i«tinâð-ı ra√im √âlâtı 
gibi bir √âlet ₣âhir olmaz velâkin onda &iðal ve belâdet ve istir«â ve kesrît-i 
rîð ve ke&ret-i mu«â† §ar¡-ı balπamîde ₣âhir olduğu ðadar ₣âhir olur.

Velâkin demevîde bu ¡alâmetler ile ma¡an √arâret ve gözde √umret ve 
başta bu«âr-ı demevî olur. Ve eger dem fi¡lini kemmiyyeti √asebiyle işler 
ise bu ¡alâmetler işler ise bu ¡alâmâtlar ile evdâc damarlarında dürûr olur 
ve [§ar¡] ₣uhûrundan evvel i«tinâð √âlâtı gibi √âlet ₣âhir olur. Ve §afrâ-
dan √âdi& olan §ar¡ın e≠âsı ve kerbi ziyâde şedîd olur ve teşennücü eðall 
ve müddeti ziyâde kısa olur velâkin ı∂†ırâbı ziyâde şiddetli olur ve ona 
ðay™ ve iltihâb ve ¡aðlın şiddet-i i«tilâ†ı ve ¡aynın ve levnin §ufreti dahi 
delâlet eder.

Ve mi¡de sebebinden ¡ârı∂ olan §ar¡a fem-i mi¡denin [254b] i«tilâcı ve 
«u§û§an πıdânın te™e««üründe olan i«tilâc ve ke≠âlik zamân-ı §ar¡da olan 
ri¡de ve irti¡âş ve ihtizâz ve §ıyâ√ ve ¡ale’l-«u§û§ ibtidâ-i a«≠da olan §ıyâ√ 
delâlet eder. Ve o mi¡adî olan §ar¡da berâzda in†ılâð ve bevlde dürûr ve me≠î 
ve menînin ₣uhûru ve «afaðân ve §udâ¡-ı şedîd ve §ar¡ın «iffeti ve ðay™ ile 
zevâli ve sâir fesâd-ı mi¡de ¡alâmetleri olur. Ve mi¡denin tela††u«u ve neðâ-
sı zamânlarda §ar¡ın ziyâde ve noð§ân olması dahi §ar¡ın mi¡adî olduğuna 
delâlet eder. Ve mi¡adî §ar¡ın tevâtüren düvârı ðâtil olur. Ve mi¡dede olup 
bu bâbda te™&îri ve fi¡li olan her «ıl† dahi bu ðabîlden olur eger o «ıl† fi¡li-
ni kemmiyyetinin ke&retiyle ve ke≠âlik bu«ârının ke&retiyle işlerse. Ve bu 
me≠kûrlar «ıl† balπamî olduğunun ¡alâmetleri idi ve ba¡∂ı kerre ona a«lâ†-ı 
sâire dahi karışır.

Pes §ar¡ın mi¡de a«lâ†ından olduğunun ¡alâmeti budur ki mi¡adî olan 
§ar¡ imtilâ ve to«me zamânlarında ¡ârı∂ olur ve vaðt-i cû¡ u «avâda †a¡âmı 
†abî¡atın def¡i ve isti†lâðının ðuvveti zamânında §ar¡ «afîf olur ve to«me-i 
müte¡âðıb ya¡nî biri biri ardınca birkaç nevbet to«me vuðû¡unda ¡ârı∂ olur. 
Ve bu me≠kûrlar ile ma¡an mâdde §afrâviyye olur ise ¡a†aş ve lehîb ve le≠¡ 
ve i√tirâð olur. Ve eger o mevâdd ile sevdâ olur ise ek&er-i a√vâlde şehveti 
ke&îr olur ve ağzında ¡alîl †a¡m-ı √âmi∂i i√sâs eder ve ondan fikr ve vesvâs 
tevellüd eder. Ve mi¡de a«lâ†ından olan §ar¡da her √âlde balπam ¡alâmetleri 
sâirlerin ¡alâmetlerinden ziyâde olur.
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Ve eger mi¡de a«lâ†ının fi¡li ke&ret-i miðdâr ile olmayıp redâ™et √asebiyle 
olur ise onun ¡alâmeti budur ki o sebeb ile olan §ar¡ vaðt-i «avâda ¡ârı∂ olur, 
zîrâ o vaðtte fem-i mi¡deye fem-i mi¡de «âlî iken mâdde-i mû≠iye mü§âdif 
olur ve ¡âdiyesini kesr ve teskîn eder πıdâ bulunmamakla fem-i mi¡deyi o 
mâdde müte™e≠≠î kılıp §ar¡a mü™eddî olur. Ve kaçan mi¡dede ma√mûd ve 
muvâfıð πıdâya mü§âdif olsa §ar¡ munða†ı¡ olur.

Ve eger mi¡dede olan «ıl†-ı mû≠î §afrâ cinsinden olup √âdde olursa bun-
dan aðdem πayre merretin mürûr eden ¡alâmet ve edille ile sen onu ta¡arrüf 
edip bilirsin.

Ve mâdde-i §ar¡ın mebde™i merâðð olur ise onun ¡alâmâtı budur ki onda 
cüşâ-i √âmi∂ olup ekşi ekşi geğirir ve mûci¡a olan nef« ve ðarâðır olur ki 
onların teskîni ba†î™ olur ve merâððında iltihâb olur. Ve ba¡∂ı kerre bun-
lar ile ma¡an beyne’l-ketifeyn ağrı ve veca¡ olur ki o veca¡ tenâvül-i πıdâ 
zamânından sonra müddet-i ðalîle mürûr ettikte ₣uhûr eder ve mütemâdî 
olup o πıdâ ha∂m olmadıkça veca¡ sâkin olmaz ve kaçan †a¡âm ekl eyle-
dikte ke≠âlik veca¡ ¡avdet eder. Ve’l-√â§ıl her taπaddîden zamân-ı yesîr 
mürûrunda veca¡ √âdi& olur ve her ha∂mda o veca¡ sâkin olur. Ve «avâ 
vaðtinde §ar¡ o zamân ¡ârı∂ olur ki †abî¡atta ðab∂ ve §alâbet ve «u§û§an 
merâððta fevð cânibine temeddüd ve ri¡de ola. Ve eger †abî¡at mülâyim 
olur ise §ar¡ bâ†ıl olur ve bu nev¡ ma§rû¡a münha∂ım olmadık †a¡âmı ðay™ 
etmek ¡ârı∂ olur.

Ve mâddenin mebde™i merâðð olan §ar¡ın bir §ınıfı dahi vardır ki §ar¡ı 
fâ¡il olan bu«âr-ı merâððî §afrâvî olur. Ve onun §afrâvî olduğu iltihâbdan 
ve levnden ve i«tilâ†-ı ¡aðldan ve ∂ucret-i ta¡aba ve ta¡annüte meylinden 
ma¡lûm olur.

Ve bir §ınıfının dahi bu«ârı sevdâvî olur. O §ınıfta mâlî«ûlyâdan bir şu¡-
be olur ve cübn ve √adî&-i nefs ve «avf olur mâdde mu@lime olmak √ase-
biyle. Ve ona mevte mu√abbet veyâ«ûd mevte buπ∂ ve mâlî«ûlyâ bâbında 
≠ikr olunan ¡ara∂lar olur.

Ve §ar¡ın sebebi ve mebde™i kebidden veyâ«ûd cemî¡an bedenden olur 
ise ona levn-i beşere ve tüyler ve cildin yübûseti ve ¡alîlin ðahli ve reheli 
ve simen ve hüzâli ve demin îcâb eylediği ke&ret-i teneddîsi ya¡nî nem-nâk 
olması delâlet eder. Ve ke≠âlik nab∂ı ve bevli ve aπdiye-i müteðaddime ve 
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tedbîr-i sâlif delâlet eder. Ve ke≠âlik mi¡deden ve ra√imden istifrâπı mu¡tâ-
de olan mevâddın ve ¡ırðın i√tibâsları dahi delâlet eder.

Ve eger mâdde-i kebid i√tirâða mâil demevî olur ise levnde √umret ve 
terinde mevciyyet ve §ar¡ın ∂a√ik ile ₣uhûru delâlet eder.

Ve kebidden veyâ«ûd cemî¡-i bedenden ₣uhûr eden mâdde §afrâvî 
veyâ«ûd balπamî veyâ«ûd sevdâvî olur ise onlar dahi ¡alâmât-ı sâbıðaların-
dan ma¡lûm olur. Ve sebebi ra√imden olan mevâdd olur ise lâ-ma√âle onda 
†am&ın i√tibâsı ve menînin ve ra√ime â«er a¡∂âdan mun§abbe olan mevâd-
dın i√tibâsı olur. Ve o nev¡ §ar¡dan muðaddem ¡ânede ve iki ernebiyyelerde 
ve arkanın nevâ√îlerinde ağrı ve ra√imde ağırlık ve &iðal ₣uhûr eder.

Ve §ar¡ın sebebi †ı√âlden olur ise ¡illetin sevdâvî olmasıyla bilinir ve 
cânib-i †ı√âlde veca¡ i√sâs olunur. Ve †ı√âlde nef«a veyâ«ûd §alâbet olur ve 
†ı√âl cânibinde ðarâðır olur. Ve ek&er-i √âlde †ı√âli olan §ar¡ cemî¡an beden 
müşâreketiyle olur.

Ve mâdde-i semmiyyet ile √âdi& olan §ar¡da o mâdde ¡a§ab vâsı†asıyla 
ba¡∂ı a¡∂âdan dimâπa tâli¡ ve §â¡id olmakla ¡ârı∂ olur. Ve o ¡u∂vda olan 
mâdde-i semmiyyetin mebde™i ba¡∂ı kerre «âricden olur, ¡u∂vdan ¡a§ab olan 
mev∂i¡i ¡aðreb ve rüteylâ ve zünbûr sokması ona delâlet olur. Veyâ«ûd ¡u∂-
vun mebde™-i semmiyyeti dâ«ilden olur ve bu §ınıf §ar¡da ₣ulmet-i ¡aynı 
ve suðû†u ya¡nî ma§rû¡un §ar¡ i§âbeti ile düşmesini îcâb eden bu«ârın başa 
§u¡ûdu i√sâs olunur. Ve mebde™-i §u¡ûd olan ¡u∂v ba¡∂ı kerre ricl ve ba¡∂ı 
kerre dahi yed veyâ«ûd arkadan ve ¡âneden biri veyâ«ûd mi¡de ve ra√im 
mi&lli a√şâdan biri olur.

Ve dîdân √asebiyle olan §ar¡ın ¡alâmeti seyelân-ı lu¡âb ve dîdânın ve 
√abbu’l-kar¡ın berâz ile «urûcu olur.

Fi’l-Esbâbi’l-Mu√arriketi li’§-~ar¡i: ~ar¡ı ta√rîk eder havâsı §ar¡a mu¡în 
olan mevâ∂a¡a intiðâl eylemek ve √arâret-i müfriteye ta¡arru∂ eylemek ge-
rek ise o √arâret güneşten ve gerek ise âteşten olsun. Ve bi’l-cümle berdin 
a§nâfı ve ke≠âlik ke&ret-i cimâ¡ §ar¡ı ta√rîk eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ke&-
ret-i em†âr ve şemâl ve cenûb yelleri dahi ta√rîk eder, zîrâ şemâl yelleri ve 
bilâd-ı şimâliyyenin havâsı mevâddı √abs eder. Ve cenûb yelleri ve bilâd-ı 
cenûbiyyenin havâsı a«lâ†ı ta√rîk edip terðîð ve tehyîc eder, dimâπı ru†ûbet 
ile doldurur. Ve rî√-i şemâl ile §ar¡ müte√arrek olduğu gibi fa§l-ı şitâda dahi 
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ke&îren √areket eder ya¡nî √areketine sebeb mevâddın i√tibâsı olur ve «arîf-
te fesâd-ı i«tilâ† √asebiyle √areket eder. Ve §ar¡ bilâd-ı şimâliyyede ðalîlen 
vâði¡ olur velâkin ðâtil olur, zîrâ bilâd-ı şimâliyyede §ar¡ sebeb-i ∂a¡îf ile 
√âdi& olmaz ve √udû&u ancak sebeb-i ðavî ile olur ve sebebi ðavî ile olan 
§ar¡ ðâtil olur revâyi√ gerek †ayyibe ve gerek müntine olsun. Ba¡∂ı kerre 
bunların her birisi §ar¡ı ta√rîk eder.

Ve √areketin kendisi veyâ«ûd √areket-i serî¡anın ve dâirenin mütâla¡ası 
ve işrâfı ve irtifâ¡ı olan ma√allerden na₣ar ve ı††ılâ¡ ve √ammâmda †ûl-i 
mek& ve me™kûl ha∂m olmazdan muðaddem √ammâma girmek ve başına 
ıssı su dökmek ve teb«îri olan dem tevlîd eden aπdiye tenâvülü §ar¡ı ta√rîk 
ederler gerek ise o πıdânın ¡akeri olsun ve gerek ¡akeri olmayıp mu@lim 
olsun, me&elâ şarâb-ı ¡akir ve şarâb-ı ¡atîð66 ve o şarâb-ı √adî& gibi ki ken-
di bi-nefsihi ta§affî eylemedi veyâ«ûd misfât ile ta§fiye olunmadı. Ve o 
şarâb-ı §ırf dahi §ar¡ı ta√rîk eder ki onun dimâπa nikâyesi ve le≠¡i olur.

Ve kerefs tenâvülünün §ar¡ı ta√rîkte «â§§ıyyeti vardır. Ve mercimek 
dem-i sevdâvî tevlîdine binâen §ar¡ı ta√rîk eder lâkin keşk-i şa¡îre «al† olu-
nan ¡adeste §ar¡ı ta√rîk olmaz. Ve baðla dahi ¡ades gibidir. Sarmısak ve 
soğan başı bu«âr ile mümtelî etmekle onlar dahi §ar¡ı ta√rîk ederler. Ve 
soğanın cevheri ru†ûbet-i rediyyeye isti√âle eylemek √asebiyle dahi §ar¡ı 
ta√rîk eder. Ve ke≠âlik süt ve √elvânın cemî¡an a§nâfı ve düsûmetli aπdiye 
tenâvülleri dahi ta√rîk-i §ar¡ eder. Ve o aπdiyenin küllîsi ki πalî₣ ve neffâ« 
ve ðabbâ∂ [255a] ve bârid veyâ«ûd √âdd ve √irrîf ola, onları dahi tenâvül 
§ar¡ı ta√rîk eder.

Ve a«lâ†ı ta√rîk √asebiyle hey∂a mara∂ı dahi ve ke≠âlik to«me ve sû™-i 
ha∂m ve seher ve âlâm-ı nefsâniyye-i ðaviyyeden πamm ve πa∂ab ve «avf 
ve ðaviyye olan infi¡âlât-ı √issiyye-i ðaviyye, me&elâ ra¡d ve davul §avtları 
ve arslanın ze™îrini67 istimâ¡ ve ke≠âlik celâcil mi&lli nesnelerin §al§alasını 
ve §adâsını ve kapı fet√inde olan §arîr gibi §arrâre olan nesnelerin §arîrini 
istimâ¡ dahi §ar¡ı ta√rîk eder. Ve envâr-ı bâhireye na₣ar dahi ta√rîk eder, 
ba§arı «a†f ve izâle eden berîða ve ður§-ı şemsin nûruna na₣ar gibi. Ve 

66 Şarâb-ı ¡akirde ¡aker vardır lâkin mu₣lim değildir ve şarâb-ı ¡atîðte ¡aker yoktur 
velâkin mu₣limdir.

67 “Ze™îr” arslan §avtıdır.
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√arekât-ı ðaviyyesi olan mu√arrikin mülâmesesi dahi ta√rîk eder, rî√-i ¡â§ı-
fın mülâmesesi gibi. Ve ba¡∂ı kerre imtilâ üzere riyâ∂et dahi §ar¡ı ta√rîk 
eder gerek o riyâ∂et ile mâddeyi ta√lîl ða§d olsun ve gerek olunmasın.

el-Edviyetü’s-Sâri¡atu: ~ar¡a mü™eddî olan edviyeleri ve ke≠âlik §ar¡ı 
izâle ve keşf eden edviyeleri emrâ∂-ı re™s cedâvilinde ¡alâmetleri ile ≠ikr 
eyledik, ðınne ile mürr ve ðurûn-ı mâ¡iz ile teba««ur gibi ve ergeç keçinin 
kebidini ekl ve râyi√asını şemm ve ke≠âlik mürriyyi burnuna id«âl, bunlar 
mu§âra¡ata müte¡allið devâlardandır.

el-Mu¡âlecât: ~ıbyânın §ar¡ı mu¡âlecesinde vâcib olur ki mür∂i¡anın πı-
dâsı ı§lâ√ oluna ve ona i†¡âm olunan πıdâ √arâret-i la†îfeye mâil olup key-
mûsu ceyyid ola. Ve mür∂i¡a leben-i mâî ve fâsid veyâ«ûd leben-i πalî₣ 
tevlîd eyleyen aπdiye tenâvülünden ictinâb eyleye. Ve mür∂i¡a ke&ret-i 
cimâ¡dan ve √abelden men¡ olunur.

Ve vâcib olur ki §abîyi ifzâ¡ ve iz¡âc eden §avt-ı †abl u bûð u ra¡d u 
celâcil ve §ayyâ√ olan √ayvânâtın §ay√aları gibi a§vât-ı ¡a₣îmeye §abînin 
müfâce™esinden §abî √ıf₣ oluna ve fec™eten ciss-i πalî₣ ile cissten √ıf₣ oluna 
ve seherden ve πa∂abdan ve «avftan ve berd-i şedîdden ve √arr-ı şedîd-
den ve sû™-i ha∂mdan ictinâb ettirile. Ve †a¡âmdan muðaddem ona riyâ∂et-i 
raðîða teklîf oluna ve †a¡âm yedikten sonra riyâ∂etten men¡ oluna. Ve o 
§abî balπam-ı raðîði müstefriπa olan edviye ile istifrâπa ta√ammül eder 
ise o istifrâπ terk olunmaya. Ve a√yânen mâ-ı ¡asel saðy olunmakla §abîyi 
ðay™ ettirmeğin menfa¡ati olur. Ve ona cülencebîn-i sükkerî ve cülencebîn-i 
¡aselî dahi saðy olunur ve se≠âb ve sâir müla††ıfât koklatılır, zîrâ bizim ≠ikr 
edeceğimiz şemûmât ba¡∂ı kerre §ıbyânın §ar¡ı mu¡âlecesine kâfî olur.

~aπîr ve kebîr cemî¡an a§√âb-ı §ar¡ın mu¡âlecesinde gerektir ki onlara 
o aπdiye-i ma√mûde verile ki onda min-πayri ifrâ†in ter†îb-i ma√mûd ola 
ve imtilâdan ve sû™-i ha∂mdan ictinâb ettirile ve şiba¡ları tâmm olmadan 
†a¡âmdan men¡ oluna.

Ve def¡aten πıdâsını tenâvül etmek mu¡tâdı olmayanların mâ-dûn-ı şiba¡ 
πıdâsı üç ðısm olunur: Bir ðısmı §abâ√la ve bir ðısmı öğle vaðtinde ve 
üçüncü ðısmı ikindiden sonra verilir. Ve mecmû¡u o ðadar olmak gerektir 
ki üç sehm cem¡ olup def¡aten verilse onunla şiba¡-ı tâmm √â§ıl olmaz. Ve 
o ¡alîl üç vaðtin her birinde riyâ∂et-i la†îfe isti¡mâl eyledikten sonra πıdâları 
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verile ve şürb-i «amrı istik&âr eylemeyeler, zîrâ «amr dimâπı ru†ûbet ile şe-
dîden doldurur. Ve eger «amr isti¡mâli onlara gerekli olur ise şarâb-ı ¡atîð-i 
¡afı§ı tervî… ve ta§fiye eyledikten sonra ðalîlen şürb eyleyeler.

Ve a§√âb-ı §ar¡a a∂arr-ı eşyâ ba¡de’l-isti√mâm şürb olur. Ve fec™eten 
berdde vuðû¡ları dahi a∂arr olur ve belki onlara vâcib olur ki başlarını √ıf₣ 
ve vi…âye eyleyeler ifrâ† üzere olan √arr ve berdin mülâðâtından ve √am-
mâmda çok eğlenmekten. Ve ma§rû¡a vâcib olur ki lu√ûm-ı πalî₣a tenâ-
vülünün küllîsinden ve πıdâiyyeti ðavî olanları ve ke≠âlik balığın cemî¡-i 
a§nâfını tenâvülden i√tirâz eyleyeler ve belki dört ayaklı √ayvânâtın bü-
yüklerinin lu√ûmunu eklden i√tirâz eyleyeler ve onlar lu√ûmdan ferârîc ve 
derârîc ve †ayâhîc ve ¡a§âfîr-i ehliyye vü cebeliyye ve ðanâbir ve şefânîn 
ve cidâ ve πızlân ve erânib lu√ûmuna ða§r eyleyeler.68 Ve denildi ki yaban 
«ınzîrının la√mı onlara ziyâde menfa¡atli olur. Ve ba¡∂ı kerre la√m-ı mâ¡iz 
dahi onlara memdûh olur tecfîfi olup ter†îbi ðalîl olmak √asebiyle.

Ve onlara √alâvât ve düsûmât mi&lli aπdiye isti¡mâli me≠mûm olur. Ve 
gerektir ki onlar buðûlden ve cemî¡-i fevâkihten √attâ ða†aftan ve baðla-i 
Yemâniyyeden dahi i√tirâz eyleye. Ve bunlardan i√tirâz lâzım olduktan 
sonra mâ-¡adâdan i√tirâz vâcib olur. Ve kerefste ta√rîk-i §ar¡ olmakla on-
dan ta√arrüz ziyâde lâzımdır. Ve eger buðûl isti¡mâl olunmak iðti∂â eder 
ise şâhterec ve hindebâ isti¡mâl eylesinler. Ve e†ıbbâ marul isti¡mâline dahi 
ru«§at verdiler. Ammâ Şey«-i Re™îs der ki ma§rû¡un marul isti¡mâline ke&î-
ren ben &enâ eylemem, ke≠âlik küzbere tenâvülüne dahi baştan bu«ârı men¡ 
eylediği için mura««a§ kıldılar, onu dahi ben kerîh eylerim, istik&ârını is-
ti√sân eylemem lâkin demeviyye ve §afrâviyye olan §ar¡da küzbere tenâ-
vülüne ben dahi izin veririm, ammâ sılð ya¡nî pazı dedikleri nebât su ile 
†ab« olunup meslûð olduktan sonra zeyt ve mürrî ile ve o mecrâya cârî olan 
nesneler ile ı§lâ√ olunup ðable’†-†a¡âm ekl olunsa †ab¡ı telyîn eder ve telyîni 
için ma§rû¡a o vech ile sılð ekline izn verilir.

Ve cümle buðûlden ma§rû¡a se≠âbı şemm nâfi¡ olur. Ve †a¡âmlarında 
durak otuyla se≠âb vâði¡ olmak nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki yaş yemişin küllî-

68 Ya¡nî piliç ve turaç ve sülün ve sühlî ve cebelî serçe ve kanarya ve yemâme ki 
güğercinden büyük olur, Fârsîde şefâne derler ve oğlak ve âhû ve tavşan etlerin-
den πayrı et yememektir.
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sinden ve πalî₣ olan yemişlerden ictinâb eyleyeler lâkin †a¡âm üzere ba¡∂ı 
ðavâbı∂dan cidden yesîren miðdâr-ı «afîf tenâvül olunmak fem-i mi¡deyi 
sedd ve πıdâyı i√dâr ve †abî¡atı telyîn ve bu«ârı men¡ eylediği için câiz olur.

Ve yine vâcib olur ki lift ve fücl ve kerneb ve cizr mecrâsına cârî olan 
aπdiye-i &aðîleden ictinâb eyleyeler. Ve ke≠âlik √irrîf ve mübahhir olan aπ-
diyeden ve «ardal gibi mû≠î olan mütenâvelden i√tirâz eyleyeler, zîrâ «ar-
dal bu«ârı başa çıkarır ve dimâπ o bu«ârın √arâfeti √asebiyle tefezzu¡ eder.

Ve sekerden ve mehebb-i riyâ√tan ya¡nî rüzgârlı ma√allerden ve imtilâ-
dan ictinâb eder, √ârr ve bârid su ile iπtisâlden √a≠er eder, zîrâ mâ-ı √ârrda 
ir«â ve mâ-ı bâridde ta«dîr olur, rû√-ı √âssa ∂arar olduğu için. Ve ma§rû¡a 
†a¡âmdan imtilâ ¡ârı∂ olsa ðay™ eder ve ba¡dehu tedbîri ya¡nî †a¡âmını tel†îf 
eder.

Ve yine vâcibdir ki müsbite ya¡nî sübât i√dâ& eden πıdâdan ve aπdiye-i 
&aðîle vü müba««ireden i√tirâz ede. Ammâ şarâbla imtilâ ma§rû¡a cidden 
mu∂ırrdır, lâkin şarâbın ðalîli e†ıbbâ katında nefsi bas† eder, rû√u taðviye 
ve tezkiye eder, çok su içmekten muπnî olur. Ve şürb-i mâın ke&reti ise 
a∂arr-ı eşyâ olur. ¢aylûle nevmini ik&âr ve belki mu†laðan nevmi istik&âr 
eylemek mu∂ırrdır «u§û§an imtilâ üzere uyku ziyâde mu∂ırrdır. Ve ifrâ†-ı 
seher dahi rû√u ta√lîl ve i∂¡âf eylediğinden eb«ıre ile dimâπı doldurur.

Ve §ar¡ tedbîrinin evveli ve aðdemi §ar¡ı mu√arrik olan nesnelerden i√-
tirâz olur ve ðarîben esbâb-ı mu√arrikeyi beyân eyledik. Ma§rû¡un √âline 
sâkin olmak √areketinden evlâdır. Ve ≠ikri mürûr eden istifrâπ ve tenðıye-i 
beden eyledikten sonra riyâ∂ete √âcet olur ise vâcib olur ki o riyâ∂eti imtilâ 
üzere eylemeye ve riyâ∂eti i¡yâ i√dâ& edecek ðadara bâliπ olmaya ve ba¡-
de’r-riyâ∂et bir miðdâr istirâ√at eyleye. Ve ictihâd eyleye ki vaðt-i istirâ√a-
tinde ve sâir ezminede başını munta§ıb ve dikili tuta ve irsâl edip başını 
esfele sarkıtmaya ve ke&ret ile başını ta√rîk eylemeye, zîrâ başını ke&ret ile 
ta√rîk eylemek mevâddı başına ce≠b eder. Ve vâcib olur ki nı§f-ı esfelini 
ta√rîk eylemek nı§f-ı a¡lâsını ta√rîkten ziyâde ola. Ve mevâddı esfele ce≠b 
eden tedbîrlerden olur cemî¡an bedenini delk eylemek bu vech ile ki delke 
a¡lâdan başlayıp tedrîcle teseffül ve tenezzül ederek sâðta tekmîl eyleye. 
Ve delke bed™i göğüsten ve göğüsü vely eden cânibden ola ve delki «ırða-i 
«aşine ile olup göğsü kızarınca ðadar delk eyleye ve ba¡dehu tedrîcle tenez-
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zül eyleyip [255b] sâðta «atm eyleye ve her delk-i &ânî ûlâdan eşedd ola. 
Ve bu √âlâtların cümlesinde baş munta§ıb ola ve bundan sonra o ¡alîle meşy 
teklîf oluna.

Ve vâcib olur ki o ¡alîl riyâ∂et eylediği ma√allde tervî√ oluna, ðuvâları 
√âlet-i ûlâsına gelip ı∂†ırâbı sâkin olunca ðadar mev∂i¡-i riyâ∂ette istirâ√at 
ettirile ba¡dehu o ma√allden ma√all-i a§lîsine naðl oluna ve cemî¡an mevâd-
dı delk ile esfele ce≠bden sonra câiz olur ki başını dahi delk edip ve tüyle-
rini tarayalar, zîrâ başı bu vaðtte delk tes«în eder ve başın mizâcını taπyîr 
ve tebdîl eder.

Ve bu ¡illete nef¡i olan tedbîrlerden olur başına me√âcim va∂¡ı ve baş 
üzere keyy eylemek, zîrâ bunlar başı tes«în eder. Pes bu tenðıye ve ishâl 
ve irâ√adan birkaç gün sonra ¡alîli √ammâma id«âl edip ve ¡alîlin şerâsîfi 
ta√tına va∂¡-ı me√âcim ve başını senin bildiğin müsa««inâtla tes«îninde 
be™s yoktur.

Ve §ar¡ın nevbeti geldikte şa¡rdan veyâ«ûd şa¡r mi&lli nesnelerden itti«â≠ 
olunan bir küre ağzına ilðâm ve id«âl olunur, o şa¡rlar dişlerinin arasına gi-
rer, ağzından i«râc edemez ve ağzı meftû√an kalır, √âlet-i ı∂†ırâbında ağzı 
meftû√ olmak √asebiyle dişler muta∂arrır olmaz.

Ve vâcib olur ki istifrâπa bed™ olunup mâdde-i §ar¡ hangi a«lâ† ise onu 
müstefriπ olan edviye ile istifrâπ oluna ba¡dehu başın tenðıyesi ða§d oluna, 
câzib olan πarπaralar ile baş tenðıye oluna. Ve eger §ar¡ edvâr ile olup a«lâ†ın 
ke&retiyle devr dahi mütekessir olur ise rebî¡ geldikte isti₣hâr olunup onda 
olan a«lâ†tan hangisi πâlib ise o «ıl† istifrâπ olunur. İsti₣hârın tefsîri mürûr 
eylediği üzere bahâr geldikte müstefriπât isti¡mâl olunmağa derler. Ve eger 
fa§da mâni¡ bir nesne yok ise fa§d olunur, zîrâ rebî¡de o ¡alîli fa§d «u§û§an 
ayaklarından fa§d ona nef¡ verir eger dimâπı tebrîd eylemeyip ve bizim ≠ikr 
edeceğimiz va§f üzere olur ise. Ve kaçan §ar¡ın nevbeti ðarîb olsa mümkin 
olur ise bir rîşe dühn-i sûsen ile yağlanıp √alðına id«âl olunmakla kusturulur. 
¡Ale’l-«u§û§ mi¡denin müşâreketi olur ise bu ðay™ın menfa¡ati ziyâde olur, 
zîrâ o ðay™ ile mi¡dede olan ru†ûbet «urûc edip fi’l-√âl ðay™ın menfa¡ati ₣uhûr 
eder lâkin ke&ret-i ðay™ın dimâπî olan §ar¡a ma∂arratı olur.

Ve ma§rû¡a √âl-i §ar¡da ve √âl-i §a√vda bu vecûrât nâfi¡ olur: √ıltît ve 
cünd-i bîdester ki sikencebîn-i ¡aselî ile isti¡mâl oluna. Ve bu nefû«âtın dahi 
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nef¡i olur: şa√m-ı √an₣al ve ðı&&â™-i √ımârın kendi ve ¡u§âresi ve nüşâdur ve 
şûnîz ve nân«âh ve kündüs ve «arbað-ı ebya∂ ve fülfül ve zencebîl ve mürr ve 
ferfiyûn ve cünd-i bîdester ve us†u«ûdûs ve bu me≠kûrlar müteferriða ve mü-
rekkebe nef« olunur. Ve gerek √ıltît ve zift ve ða†rân dahi nefû«ât-ı nâfi¡adır. 
Ve ma§rû¡a nâfi¡ olan ba«ûrât fâvâniyâdır. Ve meşmûmât-ı nâfi¡a se≠âbdır 
§ar¡ a«≠ eyledikte. Ve ke≠âlik ifâðati vaðtinde se≠âbı şemm etmek nâfi¡dir. 
◊uneyn nâm †abîbin mu«târıdır ki &âfsiyâ arpa unuyla ve «all-i «amr ile ma¡-
cûn kılınıp ondan neffâ«ât itti«â≠ olunur ve dâimâ şemm olunur.

Ve ma§rû¡a nâfi¡ eşribeler bunlardır: sikencebîn-i ¡un§ulî bi’l-«â§§a 
nâfi¡dir, küllü yevmin saðy olunur. Ve bunun gibidir pelin şarâbı ve zûfâ 
†abî«i ki sa¡ter ile †ab« oluna. Ve ke≠âlik efsentîn ve sa¡terden mütte«a≠ 
sikencebîn isti¡mâli nâfi¡dir. Ve sikencebîn-i ¡un§ulî fa§l-ı şitâda ıssı su ile 
ve fa§l-ı §ayfta mâ-ı bârid ile isti¡mâl olunur. Ve denildiği üzere merû«ât-ı 
ceyyideden olur erkek deve sâðının iliği ki o ilik dühn-i verd ile §udπlar ve 
şü™ûn üzere ve feðâr-ı ₣ahra ve §adra mer« olunur. Ammâ fâvâniyâ ta¡lîk 
etmeğin §ar¡a menfa¡ati olduğunu ðudemâ tecribe eylediler. Ve bu mücer-
reb olan fâvâniyâ ta¡lîkinin menfa¡ati olduğu √ıf₣ ve ∂ab† olunmak gerektir 
lâkin müşâbih olur ki onların tecribe ile eyledikleri menfa¡at Rûmî fâvâ-
niyânın tâzesine ve ra†bına «â§§tır.

Ve ma§rû¡a bu devâların her dâim saðyı vâcib olur: πârîðûn, sîsâliyûs, 
isðurdiyûn, zerâvend-i müda√recin a§lı ve fâvâniyâ mi&lli edviyeler beher 
yevm su ile saðy olunur ve §ar¡a muvâfıð devâ olur. Bulunduğu ma√allde 
¡alîlin her günde iki def¡a ya¡nî πudveten ve gece yatacak vaðtte teyâdrî†ûs-
tan bi-nefsihi şürb eylemesi ve bunu ba¡∂ı ¡ulemâ-yı †ıbb re™y eylediler ve 
tecribe dahi onu te™yîd eyledi. Ve teyâdrî†ûs ¢ânûn’un kitâb-ı «âmisinde 
eyâricât bâbında me≠kûrdur. Ve ba¡∂ılar dahi yine günde iki kerre zebe-
dü’l-ba√r saðyını isti√sân eylediler. Ve ca¡de ve √ınnâ saðyını isti√bâb ey-
lediler menfa¡atleri √asebiyle ca¡dede «â§§ıyyet olmak ile.

Ve bu §ıfat üzere olan isðîl devâsı dahi §ar¡a nâfi¡dir, o devânın §ıfatı 
budur: Ada soğanı a«≠ olunup bir toprak ₣arf içine sirke koduktan sonra o 
isðîl dahi o ₣arf içine ilðâ olunup ağzı bir sidâd ile sedd olunduktan sonra 
üzerine bir kalın deri çekilip bağlanır ve o √âl üzere kırk gün ðadar terk olu-
nur. O kırk günün ibtidâsı Şi¡râ’nın tulû¡unun yirmi gün muðaddeminden 
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i¡tibâr olunur ve o ₣arf güneşte iðâme olunup rî√-i cenûba müte¡arrı∂ kılınır 
ve her vaðtte ðalîlen ðalîlen o ₣arf çevrilir, ona √arrın vu§ûlü ¡ale’s-seviyye 
olup eczâsı müteşâbih olsun için. Ve müddet-i me≠kûre mürûrundan sonra 
küpün ağzı açılır ve sen o ada soğanını bulursun ki matbû« ve müteherrâ 
olmuştur. Ba¡dehu o ada soğanını i«râc edip ¡a§r ile ¡u§âresini a«≠ edersin 
ve ¡asel ile o ¡u§âreyi «al† edip küllü yevmin birer mil¡a…a saðy edersin. Ve 
¡alîle ¡ucâleten isti¡mâli mühimm olup mürûr-ı vaðt-i me≠kûra ta√ammül 
olunmaz ise isðîl su ve sirke içinde †ab« olunur, o matbû«tan sikencebîn-i 
¡un§ulî itti«â≠ olunur ve §ar¡ için edviye-i ceyyideden olur.

Bu ≠ikr olunan devâ, sîsâliyûs üç mi&ðâl ve √abbu’l-πâr üç mi&ðâl ve zerâ-
vend-i müda√rec iki mi&ðâl ve fâvâniyânın a§lı iki mi&ðâl ve cünd-i bîdester 
ve aðrâ§-ı isðîl birer mi&ðâl, bu mecmû¡ miðdârlarınca a«≠ olunup köpüğü 
alınmış ¡asel ile ma¡cûn kılınıp küllü yevmin sikencebîn ile isti¡mâl olunur.

Ve ma§rû¡lara intiðâl dahi nâfi¡dir, zîrâ havâsı mizâcına muvâfıð bir 
belde bulunca ðadar bir beldeden bir belde-i u«râya ve ondan dahi dîger bel-
deye naðl onlara esnânda intiðâl gibidir, nitekim sinn-i §ıbâdan şebâba in-
tiðâlde menfa¡at √â§ıl olup ve havâsı ke&îf ve mura††ıb olan beldeden havâsı 
müla††ıf ve müceffif olan beldeye intiðâl eylemekte dahi ma§rû¡lara menfa¡at 
vardır. Ve ma§rû¡a iltivâ ¡ârı∂ olup ba¡∂ı a¡∂âsında teşennüc olur ise o ¡u∂v-ı 
müteşennic dühn ile ve mâ-ı fâtir ile ve πamz-ı ðavî ile tesviye olunur.

Ve kaçan §ar¡ dimâπî olur ise ona evlâ olan «arbað ve «arbað mecrâsına 
cârî olanlar ile ve şa√m-ı √an₣al ve saðmûnyâ ve eyâric ve πârîðûn †abî«i 
ile istifrâπ edip beher sene kerreten ba¡de merretin mükerreren ishâl eyle-
mektir. Ve fa§d hangi «ıl† için iðti∂â eder ise ya¡nî a«lâ†tan biri πalebe edip 
demin dahi o «ıl†-ı πâlibe mu«âla†ası olur ise vâcib olur ki o «ıl† için olan 
istifrâπât ile iktifâ ve iðti§âr olunmayıp fa§d oluna √attâ ðîfâlin ikisinin dahi 
fa§dı iðti∂â eder ise ikisini dahi fa§d eyleyeler, ardınca ta√te’l-lisân olan 
damarı dahi fa§d edeler. Ve ba¡∂ı kerre her üsbû¡da ðafâ üzere √acâmet olu-
nup mâdde dimâπdan ce≠b olunur eger dimâπın mizâcından ve ∂a¡fından 
√acâmet-i me≠kûreye mâni¡ bir nesne bulunmaz ise. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
tek&îr-i fa§da √âcet olur. Ve kaçan bu fa§dlar olunsa vâcib olur ki o ¡alîl 
bir hafta istirâ√atte kılınıp ba¡dehu meşrûbât-ı müshile ile ishâl oluna ve 
ðavî √uðneler ile ðan†uriyûn ve şa√m-ı √an₣al [256a] ve «ırva¡ ve bu mi&lli 
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√uðneler ile i√tiðân oluna. Ve bundan sonra dahi bir müddet istirâ√at edip 
ba¡dehu kâhil katından ve baştan ve nuðreden i√ticâm oluna ve sâð üzere 
dahi √acâmet oluna. Ve yine ¡alîl istirâ√at ettirilip ba¡dehu yine ishâl oluna. 
Ve bu √âl üzere irâ√ât ve ishâlât istimrâr üzere oluna beden tenðıye olunca 
ðadar. Ve ba¡de’t-tenðıye yalnız başı tenðıye edin. Bundan aðdem senin 
bildiğin πarâπır ve ¡a†ûsât ile baş dahi tenðıye oluna ve evvelâ şelî&â69 ve 
ba¡dehu şâbânek70 ve mâ-ı merzencûş ile se¡û† eyleseler nâfi¡ olur.

Ve vâcib olur ki §ar¡ın nevbetinde mi¡de tenðıye olunmuş buluna ve 
mümkin olur ise †a¡âmdan evvel ðay™ ettirilip mi¡dede mevcûd olan i«râc 
oluna ve ba¡dehu i†¡âm oluna «u§û§an mi¡dede olan semek mâli√ ve πayr-i 
mâli√ semek olur ise onu i«râc ziyâde nâfi¡ ve menfa¡atli olur. Ve bunların 
küllîsinden sonra dimâπın mizâcı muðavviyât-ı müsa««ine ile tebdîl olu-
nur, ∂ımâd-ı «ardal ve senin bildiğin ∂ımâd-ı «ardal mecrâsına cârî olanlar 
ile ta¡dîl olunur ve se≠âb dahi şemm olunur.

Ve vâcib olur ki müsa««inât u mübeddilât-ı mizâc def¡aten √aml olun-
maya belki tedrîcle isti¡mâl oluna. Ve müsa««inâtın isti¡mâlinden ef¡âl-i 
dimâπa ∂arar olur ise istirâ√atte kılınır ve müsa««inât terk olunur.

Ve a§nâf-ı §ar¡dan sebebi balπam olan §ar¡ın müstefriπlerinin ef∂ali eyâ-
ric ve şa√m-ı √an₣al ve eyâric-i Hürmüstür. Ve eyâric-i Hürmüsten küllü 
yevmin §abâ√la nı§f dirhem ve ¡aşiyyeten dahi nı§f dirhem şürbünün nef¡-i 
¡a₣îmi olur. Ve eger balπam ile imtilâ-i küllî olur ise bizim va§f ettiğimiz 
üzere fa§d nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik türbüd ve πârîðûn ve us†u«ûdûs ve eyâric-i 
Rûfus ile istifrâπ «â§§aten nâfi¡ olur.

Ammâ mâddesi sevdâ olan §ar¡da †abî«-i eftîmûn ve «arbað ve √acer-i 
lâciverd ve √acer-i Ermenî ve us†u«ûdûs ve bespâyec ve helîlec ile ishâl 
olunur ve erkek deve inciğinin iliği ve dühn-i verd ile feðârât ve a∂lâ¡-ı §adr 
temrî« olunur.

Ammâ §afrâvî olan §ar¡da vâcib olur ki onda i¡tinâ tebrîd ve ter†îbe ola, 
¡ale’l-«u§û§ tebrîd ve ter†îbi i√tiðân ile ola. Ve o §afrâ §afrâ-i mu√teriða ise 
o mâdde sevdâvî √ükmündedir yâhûd sevdâvî ve §afrâvî arasında olur.

69 “Şelî&â” ma¡âcîndendir.
70 “Şâbânek” bürnûf dedikleri devâdır; taf§îli İbn Kütbî müfredâtında ve ◊alîmî 

lüπatinde me≠kûrdur.
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Ve ümmü’s-§ıbyân tesmiye olunan §ar¡ ðarîb olur ki ba¡∂ı e†ıbbâ katında 
§afrâvî ola, onun için o §ar¡ın ¡ilâcında biz emr eyleriz ki âb-zen ve se¡û†ât-ı 
bâride-i ra†be isti¡mâl oluna ve ¡alîlin başına süt §abb oluna ve bedeni ðuv-
vet ile ter†îb eden mura††ıbât isti¡mâl oluna. Ve eger o §ar¡ §ıbyânda olur ise 
mür∂i¡aya sütünü tebrîd eden edviye saðy olunur ve emr olunur ki o mür∂i¡a 
mevâ∂i¡-i bâridede sâkine ola ve meskeni serdâbî ola. Ve benzer ki ümm-i 
§ıbyân §ar¡ına §afrâvî §ar¡ √ükmünü verenler katında ümmü’s-§ıbyân §ar¡-ı 
§ubârâ ve §ar¡-ı manya olur velâkin bu ismler e†ıbbâ-i muha……ı…în katında 
ma¡rûf ve meşhûr değillerdir.

Ve kaçan ma§rû¡un ba¡∂ı a¡∂âsına iltivâ ve teşennüc ¡ârı∂ olur ise dühn 
ve mâ-ı fâtir ile o mültevî olan ¡u∂v delk olunur ve πamz-ı celîl ile πamz 
olunur.

Ve kaçan §ar¡ mi¡adî olsa ona ziyâde muvâfıð olan müstefriπ şa√m-ı 
√an₣al ve us†u«ûdûs olur ve senede birkaç kerre bu müstefriπler ile mi¡de 
tenðıye olunur. Ve mi¡deyi tenðıyeden sonra vâcib olur ki mi¡denin taðvi-
yesine dahi ta¡ahhüd oluna ve mi¡deye îrâd olunan et¡ımenin ha∂mı serî¡ ve 
keymûsu ceyyid ola ve mi¡deye o aπdiyeyi îrâd dahi bizim va§f edeceğimiz 
gibi ola ve cevdet-i ha∂mı tahsîlde ictihâd oluna ve mi¡de zamân-ı †avîl 
«âliyeten terk oluna ve ba¡dehu πıdâ verile. Ve mi¡denin «âlî olmasından 
¡ale’l-cû¡ heyecân eden âfet ve a¡râ∂ §udâ¡ ba√&inde ≠ikr olunan nesneler ile 
tedârük oluna.

Ammâ o §ar¡ ki dimâπa ¡u∂v-ı â«erden bir şey™in §u¡ûdu ile ola, o ¡u∂v 
fevð cânibinden ribâ†-ı ðavî ile nevbet gelmezden muðaddemce rab† olu-
nur ve ba¡∂an olur ki o rab† ile nevbet mündefi¡ olur. Ve dimâπa §u¡ûd 
eden ma¡rûf olan müstefriπâtla mâdde istifrâπ olunur eger devânın ðuvveti 
o ¡u∂va vâ§ıl olur ise, ammâ o ¡u∂va bu¡duna binâen ðuvvet vâ§ıl olmaz ise 
§ar¡ın sükûnu vaðtinde edviye-i muðarrı√a ile o ¡u∂v taðrî√ ve ta§dîd olunup 
ðay√ı istifrâπ ve isâle olur veyâ«ûd o ¡u∂vun mâddesi &âfsiyâ ve ferfiyûn 
ve bu mi&lli edviyeler ile †ılâ olunup i√râð olunur. Ve mâddeyi i√râð eden 
edviye kitâb-ı &ânîde ≠ikr olunan lev√alardan ma¡lûm olur.

Ve ba¡∂ı kerre o nev¡ §ar¡ bir dereceye varır ki onda ≠erârî√ ve kebî-
kec ve belâdur ve cervü’l-bâzî isti¡mâline √âcet olur. Ve eger ¡u∂vu şar†a 
mu√tâc olursan şar† eyle. Ammâ o şey™-i §â¡idin §u¡ûdu cemî¡an bedenden 
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olur ise ba¡∂ı ¡ulemâ dediler ki eger «a†arı ¡a₣îm olmasa iki sübât damar-
larını o §ar¡da fa§ddan enfa¡ bir nesne olmaz; o fa§d ile bür™-i tâmm √â§ıl 
olur velâkin onu fa§dda «a†ar-ı ¡a₣îm vardır, zîrâ sübât damarları şiryânîdir, 
demi munða†ı¡ olmaz ve ba¡∂ı tedbîr ile demi ða†¡ olunsa dahi o fa§d dimâπı 
tebrîd eder ve rû√u dimâπdan ða†¡ eder ve bunlara sekte tâbi¡ ve müteferri¡ 
olur.

Ve mu§annif der ki iki sübât damarlarının fa§dında ≠ikr olunan «a†arlar 
olmakla fa§dı mümkin olmaz ise lâkin başa §u¡ûdu olan şiryânları ða†¡da 
sübât fa§dının «a†arı mi&lli «a†arı olmayanların birisi ða†¡ ya¡nî fa§d olunsa 
nef¡-i ke&îr onda ¡a₣îm olmak ba¡îd olmaz.

Beşinci Fa§l Sekte Beyânındadır

Sekte bi’l-cümle bedende olan a¡∂â √iss ve √areketten külliyyen mu¡a††a-
le olmağa derler. Ve a¡∂âya o ta¡a††ul dimâπın bu†ûnunda vâði¡ olan √iss ve 
√areket ervâ√ının mecârîlerinde südde olmakla dimâπdan o a¡∂âlara ervâ√ 
vâ§ıl olmayıp √iss ve √areketten kalmakla olur. Ve sekte √asebiyle eger 
âlât-ı √areket dahi mu¡a††ale ve teneffüs dahi mu¡a††al veyâ«ûd âlet ∂a¡îf 
olup teneffüs sühûletli olmaz ise ve belki nefesinde mu«tenıð olanlar gibi 
zebed olup ≠â-feterât veyâ«ûd πa†î† olur ise o sekte §u¡ûbetli olur ve delâlet 
eder ki ðuvve-i mu√arrike a¡∂â-i nefesi ta√rîkten ¡âciz olmuştur.

Ve bunlardan dahi §u¡ûbetlisi olan o sektedir ki onda nefes ve zebed 
ve πa†î† bunların birisi dahi olmaya. Eger teneffüste âfet-i ¡a₣îm olmayıp 
ve cevr ile boğazına §abb olunan nesne bâ†ına gidip ve burnundan «urûc 
eylemez ise bu nev¡ sekte her ne miðdâr ≠ikri müteðaddim olan sektelerden 
erce™ olur ise71 lâkin bunda dahi «a†ar-ı ¡a₣îm olur. Ve İbokrât dedi ki eger 
sekte ðaviyye olur ise §â√ibi için bür™ recâ olunmaz ve eger ∂a¡îfe ise onun 
bür™i ve §ı√√ati §u¡ûbetli olur.

Ve dimâπda olan mecârî-i rû√un insidâdı iki vechin biriyle olur: yâ 
in†ıbâð ile olur veyâ imtilâ ile olur. Ve in†ıbâð ile olan o vech ile olur ki 
dimâπa dimâπı mûlim ve mû≠î olan bir nesne vâ§ıl olur, o mû≠îden dimâπ 
√areket-i inðıbâ∂iyye ile münkabı∂ olup dimâπ sıkışmak ile arasında olan 

71 “Erce™ olur ise” demek o §ar¡dan bür™ ziyâde me™mûl olur ise demektir.
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tecâvîf ve mecârînin tâkları biri birine mülâsık olup tecvîf zâil ve rû√ dahi 
cereyândan ¡â†ıl olur veyâ«ûd dimâπa vâ§ıl olan mâddede keyfiyyet-i 
ðâbı∂a olup dimâπı ðab∂ ve tek&îf edip fesâd-ı me≠kûr ve in†ıbâð √â§ıl olur, 
berd-i şedîd keyfiyyeti dimâπa vâ§ıl oldukta bu nev¡ in†ıbâð ve sekte √âdi& 
olur. Ve dimâπın imtilâ √asebiyle insidâdı bu iki vech ile olur:

Vech-i evvel budur ki imtilâ dimâπı tevrîm eder. Mâdde dimâπı imtilâ 
√asebiyle ifsâd edip temdîdiyle sedd eder. Ve bu sedd ile √âdi& olan sekte 
§u¡ûbetli olur gerek ise mâdde-i imtilâ √ârre olsun gerek ise bâride [256b] 
olsun.

Vech-i &ânî budur ki dimâπı mâdde-i imtilâ tevrîm eylemez ve ek&e-
riyyâ vâki olan sekteler bu §ınıftan olur. Ve sektenin bu §ınıfının süddesi 
yâ dimâπın kendide olur yâhûd ðurbünde olup mecârî-i rû√u imtilâ ile 
sedd eder veyâ«ûd dimâπdan «âric olan mecârî-i rû√ta olup dimâπda 
ve ðurb-ı dimâπda olan südde-i imtilâî «ıl†-ı demevînin dimâπa def¡a-
ten in§ıbâbıyla veyâ«ûd balπamînin in§ıbâbıyla olur. ◊ıl†-ı balπamînin 
in§ıbâbı ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve dimâπa sâlik olup dimâπdan «âric ve 
ba¡îd olan mecârînin insidâdı şiryânların ve ¡urûð-ı sâkinelerin ke&ret-i 
dem √asebiyle şiddet-i imtilâsından olur, zîrâ o damarlar mecârî-i rû√ 
olmakla rû√un nüfû≠una ve dimâπa vu§ûlüne imtilâ-i şedîd √âil olur. 
Ve ervâ√ cereyândan kaldıkta az vaðtte i«tinâð ¡ârı∂ olur ve ≠ikri mürûr 
eylediği üzere ¡unuðta olan sübât damarları şedd oldukta ¡ârı∂ olan √âlet 
bu insidâd ile dahi ¡ârı∂ olur ve âlet-i √iss ü √areket ef¡âlini işlemekten 
mu¡a††al kalır.

Ve sektenin a§nâfı ve esbâbı ancak bu me≠kûrlar olur lâkin ba¡∂ı kerre 
fâlic-i ¡âmme ya¡nî iki şıðða şâmil olan fâlice dahi sekte ı†lâð ederler. Ve 
ma¡a-hâ≠â fâlic-i ¡âmmda başta olan a¡∂âlar selîm olur. Ve ba¡∂ı kerre bir 
†arafta vâði¡ olan istir«âya dahi sekte ı†lâð edip o ¡u∂vun sektesidir derler. 
Ve bu ı†lâð ve ta¡bîr İbokrât’ın kelâmında vâði¡ olmuştur.

Ve ba¡∂ı evðâtta vâði¡ olur ki insâna sekte i§âbet eder ve o meskût 
meyyitten farð olunmaz ve onda teneffüs dahi i√sâs olunmaz ve √ayâta 
delâlet eder bir ¡alâmet dahi olmaz ve ba¡dehu sektesi zâil olup selâmet 
üzere vâfir müddet ta¡ayyüş eder. Ve biz bu √âl üzere olan çok kimseleri 
gördük ki onlara nefesten bir nesne ₣uhûr eylemezdi ve nab∂ları tamâm 
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suðû† ile sâðı†lar idi ba¡dehu §ı√√at bulup ta¡ayyüş eylediler. Ve benzer 
ki bunun vechi budur ki o √âlet üzere olan meskûtların √ârr-ı πarîzîsinin 
tervîhe i√tiyâcı şedîd değildir ve bu«âr-ı du«ânîlerini tard ve def¡e ve 
teneffüs-i ¡a₣îme ve nefesi ke&îre i√tiyâcı yoktur. O meskûta berd ¡ârı∂ 
olmakla bu i√tiyâc mürtefi¡ olur. Bu sebebden e†ıbbâ katında ma√bûb olur 
ki mevtini ve √ayâtını temyîz mümkin olmayan mevtâ defn olunmaya, 
√âli mütebeyyin olunca ðadar defni te™«îr oluna. Ve onun √âli ancak yet-
miş iki sâ¡atte mütebeyyin olur.

Ve ek&er-i √âlde sekte fâlic mara∂ına intiðâl eder ve ona mün√all olur 
onun için ki sektenin mâddesini cemî¡an bedenden def¡den †abî¡at ¡âciz olur 
ve o vaðtte mâddeyi bir cânibe def¡ edip fâlic √âdi& olur.

Ve sektede olan südde bu†ûn-ı dimâπdan yalnız ba†n-ı mu™a««ara ma«§û§ 
olmaz, zîrâ südde yalnız ba†n-ı mu™a««arda olsa sekte ¡ârı∂a olan kimsenin 
muðaddem-i re™sinde ve yüzünde olan √iss bâ†ıl olmazdı.

Fâ∂ıl İbokrât dedi ki bir kimsenin √âl-i §ı√√atinde baπteten başına ağrı 
√âdi& olup ba¡dehu meskût olur ise o kimse ðable’s-sâbi¡72 ya¡nî ðable’l-yev-
mi’s-sâbi¡ helâk olur meger ona √ummâ ¡ârı∂ ola, o zamân ümîd olunur ki 
√ummâ ile fa∂la ta√allül edip sekte zâile ola.

Ve ma¡lûm ola ki sekte beldesi ve sinni ve tedbîri ra†b olanlara ¡ârı∂ olur 
«u§û§an o mer†ûbların ru†ûbetleri ma¡iyyetinde bürûdet dahi ola. Ve eger 
mizâcı √ârr ve yâbis olana sekte i§âbet eder ise onun emri ve √âl ü şânı 
§u¡ûbetli olur, zîrâ sekte mara∂ının mizâcı ile mizâc-ı √ârr u yâbis olan kim-
senin mizâcları mü∂âdde olurlar ve mara∂ mü∂âddeyne ¡ârı∂ olmak cidden 
sebebin ðuvveti ile olur ve mizâca ba¡îd ve ðavî olan sebebi marî∂in ta√am-
mülü olmaz. Ve √arâretten sekte nâdiren vâði¡ olur.

Fâlic mara∂ı olan kimsenin mâddesi bir şıððtan yayılıp iki cânibine 
münbası† olsa o mâdde-i fâlice sekte i√dâ& eder. Ve kaçan sektenin mâd-
desi münkabı∂a olup iki cânibde olan mevâdd-ı münbası†a cânib-i vâ√idde 
müctemi¡a olsa o mâdde fâlici i√dâ& eder.

72 “es-Sâ¡atü ðable’s-sâbi¡” iki i√timâl vardır: Biri ðable’s-sâbi¡a murâd olunmak 
ve i√timâl “â«iru ðable’’l-yevmi’s-sâbi¡” murâd olunmaktır lâkin &ânî evlâdır. 
Sâbi¡in me≠kûr olması ve √ummâ ile ta√allülü ona ðarîne olur, zîrâ az vaðtte 
√ummâ i§âbet edip mâdde ta√allül eylemek ba¡îddir.



236 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve sektenin ve sekte sebebinin ek&eri iki ba†n-ı mu™a««arda olur. Ve 
eger sekte ile √ummâ olur ise o ba†nlarda ¡ale’l-ek&er verem olduğuna delâ-
let eder. Ve ba¡∂ı kerre olur ki dem-i sevdâviyyesi ke&îr olan eş«â§ fa§d-ı 
ke&îre mu√tâc olup dimâ¡-ı ke&îrlerini fa§d ile i«râc edip intifâ¡ ederler velâ-
kin yine ¡uðbâlarında ya¡nî o kimseler â«ir-i emrlerinde yine sekte ve sekte 
mi&lli emrâ∂da vâði¡ olur.

el-İsti¡dâdu li’s-Sekteti’d-Dâireti: Edviye-i √âdde tenâvülü sekte 
√udû&unu ta¡cîl eder onun için ki bedende olan sekte mevâddının tevânî ve 
tekâsül üzere olanlarını √arekete ta¡cîl eder. Ve düvâr bâbında düvâr sekte-
yi mün≠ir olduğu ma√alleri bildirdik, o mev∂i¡den ta¡arrüf eyle.

el-¡Alâmât: Sekte ile sübâtın üç vech ile farðı vardır:
Vech-i evvel meskûtun πa†î†i olur ve nefesinde âfet olur; mesbûtta bu 

√âletler olmaz.
Vech-i &ânî mesbût nevm-i &aðîl ile ibtidâ edip tedrîcle sübâta varır, 

ammâ meskûtta sekte def¡aten olur.
Vech-i &âli& sekte ¡ârı∂ olan kimsede ek&er-i √âlde sekteden muðaddem 

§udâ¡ ve evdâc damarlarının intifâ«ı ve düvâr ve seder ve ₣ulmet-i ba§ar 
cemî¡an bedende i«tilâc ve nevm vaðtinde §arîf-i esnân73 ve &iðal ve kesel 
olur. Ve ek&er-i √âlde bevlinin zencâriyyeti ve sevâdı olur ve bevlde nüşârî 
ve nu«âlî rüsûb olur.

Ammâ e≠â ve ∂arbe ve sað†adan veyâ«ûd ¡u∂v-ı â«ere müşâreketten 
√âdi& olan sektenin ¡alâmetlerini kirâren beyân olunan u§ûlden sen ta¡ar-
rüf eyle. Ammâ verem √asebiyle sekte √ummâdan «âlî olmaz, √ummâ o 
nev¡ sekteye delâlet eder. Ve ke≠âlik verem ¡alâmetlerinin teðaddümü dahi 
delâlet eder. Ve mâdde-i demden olan sekteye ≠ikri ke&îren mürûr eden 
¡alâmât-ı dem dahi delâlet eder ve yüzü ve gözü cidden kırmızı olur ve 
evdâc ve boynunda olan sâir damarlarda temeddüd ve imtilâ olur. Ve çok 
zamândan beri fa§d olunmamak dahi delâlet eder. Ve sektenin ¡urû∂undan 
muðaddem demi müvellid olan aπdiye tenâvülü dahi delâlet eder.

Ammâ sektenin mâddesi balπam olduğuna se√ane ve gözün levni ve 
«ayâşîmde yaşlık olmak ve bu mi&lli ¡alâmât balπamın vücûduna delâlet 

73 “~arîf-i esnân” dişlerini biri birine ∂arbe ve ı§†ıkâktan √âdi& olan §adâdır.



Tahbîzü’l-Mathûn 237

eder. Ve e†ıbbânın ðavli üzere pîr ve şey« olanlara düvâr-ı lâzım74 veyâ«ûd 
düvâr-ı mütekerrir ¡ârı∂ olsa sekteyi cidden in≠âr eder.

el-Mu¡âlecât: Sebeb-i «âricden ¡ârı∂ olanın ¡ilâcı o sebeb-i bâdînin tedbî-
riyle olur. Ve ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile olan sektenin ¡ilâcı o ¡u∂v-ı müşâ-
rike ¢ânûn’da senin bildiğin mu¡âlece ile olur.

Ve demden olan sektenin mu¡âlecesi ve tedbîri sektenin i§âbeti vaðtinde 
fa§d edip dem-i ke&îr isâle ve i«râc etmekle olur, zîrâ dem-i ke&îrin «urû-
cuyla fi’l-√âl ifâðat gelir. Ve fa§ddan sonra bildiğin √uðneler ile i√tiðân 
olunur. O √uðne ile mevâdd baştan esfele münce≠ibe olur ve tedbîri ya¡nî 
me™kûlâtı tel†îf olunur ve πıdâsı cüllâb ve mâ-ı şa¡îr-i raðîð ve mâu‘l-cübne 
ða§r olunur. Ve dimâπı taðviye eden şemûmât koklatılır velâkin dimâπ bil-
diğin müsa««inâtla tes«în olunmaz.

Ve ammâ mâdde-i balπamdan √âdi& olan sektenin mu¡âlecesi budur 
ki eger balπam ile ¡alâmât-ı dem mevcûde ise yine fa§d olunur ba¡dehu 
√uðun-ı ðaviyye ile i√tiðân olunur ve şiyâfât-ı ðaviyye ile ta√mîl olunur. 
Ve o şiyâfâtta §umûπ ve baðar merâresi dâ«il olunmak lâzımdır. Ba¡dehu 
müshil saðy olunur. Eger müshil nüfû≠ edip boğazından geçer ise meskûta 
saðyda i¡timâd olunan √ubûbdan olur ferfiyûn √abbı. Ve bunlardan sonra 
meskûtun başına kimâdât-ı müsa««ine va∂¡ olunmağa [257a] ikbâb ve ı§râr 
olunur. Ve o mâ-ı matbû«la ten†île ikbâb olunur ki onda durak otu ve şî√ 
ve merzencûş ve ağaç kavunu yaprağı ve fûtenec ve √âşâ ve zûfâ ve ikli-
lü’l-melik ve sa¡ter ve ðaysûm mi&lli √aşâyiş-i müsa««ine †ab« olunmuş 
ola. Ve ke≠âlik o edhânla başı tes«în olunur ki onlarda ≠ikr olunan √aşâyiş 
ðuvveti ola. Dühn-i se≠âbla dahi başı †ılâ olunur ki o dühnün içine ¡âkır-
karhâ ve cünd-i bîdester ve câvşîr ve ðınne fetð ve id«âl olunmuş ola. Ve 
o meskûtun cemî¡an bedeni kibrît ile ma«lû† olan zeyt ile yağlanır. Ve eger 
başına va∂¡ olunan kimâdât ðaranfül ve besbâye ve √âl [ve] [cevz-i] bevvâ 
ve veccden ya¡nî eğirden mütte«a≠ olur ise emr-i §avâb ve ¡ilâc-ı râst olur. 
Ve ayakları dahi müsa««in ve √ârr olan dühn ile ve mâ-ı √ârr ile delk olu-
nur. Ve «arezât-ı ₣ahrı mey¡a ve zanbað ile temrî« olunur. Ve a§l-ı nu«â¡ 

74 “Düvâr-ı lâzım” o düvârdır ki a§lâ münfekk olmaz. “Düvâr-ı mütekerrir” o dü-
vârdır ki i§âbet eder ve zâil olur ve yine i§âbet eder ve yine zâil olur, bu vech 
üzere gelir ve gider.
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üzere ya¡nî nu«â¡ın bittiği ma√alle «ardal ve sekbînec ve cünd-i bîdester ve 
ferfiyûn va∂¡ olunur.

Ve meskûta ceyyid olan edhândandır ðı&&â™-i √ımâr dühnü ve se≠âb ve 
isðîl dühnleri ki onlar zeyt-i ¡atîð ile itti«â≠ olunmuş ola. Ve onun itti«â≠ı 
iki vech ile olur: Eger o edviyeler tâze olur ise zeyt-i ¡atîðin içinde kırk gün 
ðadar nað¡ kılınır veyâ«ûd zeyt-i ¡atîð içinde o edviye †ab« olunur, me&elâ 
zeytten bir ðıs† miðdârı a«≠ ve isðîlden iki vakıyye a«≠ olunup isðîl teherrî 
edince ðadar †ab« olunur. Ve ke≠âlik ¡âkırkarhâ dühnü dahi bu iki vech 
üzere olur, tarîsi inkâ¡ †arîði ile ve ¡atîði †ab« †arîði ile olur.

Ve meskûtta hangi dühn isti¡mâl olunsa gerektir ki o dühn şem¡ ile ta«&îr 
oluna ya¡nî katı kılına, †ılâ olundukta o dühnler akıp seyelân eylemesin 
için. Ve lâyıð olur ki temrî«e evvelâ merû«âtın a∂¡afı ile ibtidâ oluna. Eger 
onunla necâ√ √â§ıl olur ise fe-bihâ ve eger necâ√ √â§ıl olmayıp def¡aten 
u«râ merûh isti¡mâline √âcet kalır ise o zamân merû«-ı ðavî isti¡mâl olunup 
ðavînin isti¡mâli tederrüc ile ola. Ve √uðne mi&lli müstefriπât ile istifrâπdan 
sonra burnuna kündüs taðrîb eylemekte ve se¡û†ât-ı ðaviyyede ve edhân-ı 
ðaviyye isti¡mâlinde be™s yoktur. Ve yine √adîdi kızdırıp başı mu√â≠îsine 
va∂¡ etmekte ve senin bildiğin ∂ımâdât-ı mu√allile isti¡mâl etmekte dahi 
be™s yoktur. Ve bir yeleği dühn-i sûsen veyâ«ûd zeyt ile yağlayıp meskûtun 
boğazına id«âl eylemek ile taðyi™e mümkin olur ise ðay™ ettireler, nâfi¡-
dir «u§û§an fem-i mi¡dede imtilâ olduğu √ad& olur ise nef¡i ziyâde olur ve 
ke≠âlik sekteye to«me teðaddüm eyledi ise yine nef¡i şedîden ziyâde olur. 
Ve meskûta ðay™dan fâide-i u«râ √â§ıl olur o fâide budur ki sektesi bâride 
veyâ«ûd ra†be olanların başlarını tehevvu¡ ve tekellüf ile ðay™ tes«în eder.

Ve vâcib olur ki meskûtun riyâ√ı edviye-i müsehhile ile i«râc oluna, zîrâ 
riyâ√ı i«râcla ¡alîle «iffet gelir. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikri sâbıð şa¡rdan küre id«â-
line sür¡at olunur dişleri biri birini ifsâd eylemesin için. Ve kaçan meskût 
miðdâr-ı yesîr tenðıye olunsa vâcib olur ki ona mâ-ı se≠âb ile matbû« olan 
dühn-i «ırva¡ mâ-ı u§ûl ile beher yevm iki dirhem saðy oluna, onu saðyda 
tederrüc olunup iki dirhemden bed™ olunup azar azar ziyâde olunarak be-
her yevm beşer dirhem saðy oluna ve ba¡de’l-istifrâπ mümkin olursa tiryâð 
ve me&rudî†ûstan ve ke≠âlik enðardiyâ ve şelî&â ve sencerînâ ve bu mi&l-
li mürekkeb devâlardan bunduða miðdârı vecûr ile boğazına akıtıla. Ve 
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besâyı†tan ya¡nî edviye-i müfredelerden dahi cünd-i bîdesterden bir mi&ðâl 
miðdârı mâ-ı ¡asel ile ve sikencebîn-i ¡aselî ile saðy oluna ve bâðılât miðdâ-
rı sekbînec saðy oluna ve onların şarâbları mâ-ı ¡asel-i sâ≠ec ola. Ve √âcet 
mess eder ise efâviyâ ile mürebbâ mâ-ı ¡asel şürb eyleye.

Ve kaçan ¡alîlde «iffet müşâhede olunur ise ona πarπarât ve ¡a†ûsât veri-
lir. Ve ðafâsı ve nuðresi üzere bi-şar† ve bilâ-şar† bi-√asebi’l-iðti∂â me√â-
cim va∂¡ olunur ve erâcî√te ya¡nî salıncakta kılınmak ile ¡alîle riyâ∂et et-
tirilir. Ve üç haftadan sonra isti√mâm ettirilip √ammâm gününde edhân-ı 
müsa««ine ile temrî« olunur.

Teðayyi™ ve tenðıye-i külliyyeden sonra πarπarât onlara nâfi¡adan olur 
√âşâ ve fûtenec ve sa¡ter ve zûfâ ve bu mi&lli edviyelerin †abî«i ki sirke ile 
†ab« olunup ¡asel dahi «al† olunmuş ola ve ke≠âlik mâu‘s-sılð ile dahi πarπa-
ra olunur ki onda ¡âkırkarhâ ve mevîzec ve √âşâ ve summâð †ab« olmuş ola. 
Ve bu me≠kûrlardan aðvâ olur felâfil ve dârü’l-fülfül ve zencebîl ve mevî-
zec ve bûrað ve verd ve summâð a«≠ olunup daðð oluna ve mey-pu«tec ile 
ma¡cûn kılınıp andan şiyâfât itti«â≠ oluna. Ve isti¡mâli ma∂π olunmak ile 
olur veyâ«ûd †abî«-i zûfâ ma¡a’l-ma§†akî ile o şiyâftan πarπara olunmak ile 
olur. Bu me≠kûrlara menfa¡atte ðarîb olur fülfül ve dâr-ı fülfül ve «ardal 
ve fûtenec a«≠ olunup şiyâf-ı sâbıð gibi ma¡cûn kılındıktan sonra minvâl-i 
mu√arrer üzere isti¡mâl olunsa. Ve meskûta nâfi¡ me∂ûπâttan olur fûtenec 
ve mevîzec ve fülfül ve merzencûş ve «ardal mi&lli nesneler. Bu nesneler 
mecmû¡aten ve münferideten isti¡mâl olunur. Ve mecmû¡aten isti¡mâlinde 
onun terkîbine verd ve summâð «al† olunmak lâzım olur ve eğirin dahi bu 
bâbda menfa¡ati olup te™&îri ðavî olur. Ve a§√âb-ı sekteye ervâ√ı muðavvi-
ye olan edhân-ı √ârre ile tedhînin nef¡i olur, zîrâ bu dühnler a¡§âbda olan 
ervâ√ı taðviye ederler ve cevher-i a¡§âbı dahi taðviye edip bilâ-¡unf a¡§âbda 
olan fu∂ûlu dahi ta√lîl ederler. Edhân-ı √ârre sûsendir ve ba¡dehu merzen-
cûş dühnü ve babadya ve şib& ve i≠«ir dühnleridir. Ve «u§û§an bu dühnler 
ile başı tedhînde nef¡ ziyâdedir ve emr-i re™ste ta¡dîl ve i¡timâd bu dühnle-
redir ve «u§û§an o edhân-ı √ârre zûfâ ve sa¡ter ve fûtenec ve √âşâ mi&lli 
edviyeden a«≠ olunmuş ola.

Ve sekte a§√âbının taπdiyesi a§√âb-ı §ar¡ın taπdiyesinden el†af kılınır. 
Ve a§veb olan meskûtun §abâ√la πıdâsı yalnız «ubza ða§r oluna ve «ubz ile 
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kuru incir onlara πıdâ-i ceyyid olur. Ve †a¡âm üzere şürb eylemek onlara 
a∂arr-ı eşyâdandır. Ve kaçan onların √arâret-i πarîziyyeleri in¡âş olunmak 
murâd olunsa †a¡âmdan muðaddem riyâ∂et-i «afîfe edip a¡∂â-i müster«iye-
lerini √areket-i «afîfe ile ta√rîk eylemekte be™s yoktur. Ve kaçan †a¡âm tenâ-
vül eyleseler sür¡at ile onlar uyumayalar belki yedikleri †a¡âm fem-i mi¡de-
den ða¡r-ı mi¡deye nüzûl edip ha∂m olunca ðadar uykuya §abr eyleyeler. Ve 
onları seherde dahi kılmayalar, zîrâ dimâπda seher i¡yâ i√dâ& eder ve aπdi-
yesinden bu«ârât-ı πayr-i münhazimelerini75 ta√lîl eden seher ha∂ma mâni¡ 
olmak √asebiyle. Ve bir ðavm onlara müstehab kıldılar onlar şa¡îri merci-
mek ile tenâvül eylemeği. Ve zebîb ve bâdem ve kuru incir onlara muvâfıð 
enðâlden olur, gâh u bî-gâh onu çerez edinirler. Ve şarâb-ı √adî& ke&ret-i 
fu∂ûlü √asebiyle onlara muvâfıð olmaz. Ve ke≠âlik şarâb-ı ¡atîð dahi muvâ-
fıð olmaz, şarâb-ı ¡atîð serî¡an dimâπa nüfû≠ ve dimâπı serî¡an doldurduğu 
için. Ve sekte a§√âbına muvâfıð olan şarâb beyniyye olan şarâbdır ki o 
şarâb ne √adî& olur ve ne ¡atîð olur, beynehümâda mütevassı†adır.

Ve meskûta kaçan √ummâ76 i§âbet eylese onun emrinde yetmiş iki sâ¡at 
miðdârı tevaððuf olunur, zîrâ onun √ummâsının bu√rân √asebiyle olmak 
i√timâli vardır ve bu√rânda olan imhâl yetmiş iki sâ¡ate bâliπ olmak gerek-
tir. Ve o vaðtin mürûrundan sonra ₣âhir olur ki o √ummâ verem ve ¡ufûnet 
√asebiyledir, bu√rân ile değildir, o zamân meskûtun helâki ₣âhir olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki sekte ve fâlic mara∂larında o mara∂lar √asebiyle 
mecârî ziyâde te∂ayyuð edip dar olur ve ðarîb olur ki onlara verilen müshil 
o mara∂ların fâili olan mevâddı mecârînin darlığından i«râca ðâdir olmaya. 
Ve †abîbe vâcib [257b] olur ki mu¡âlecede ¡unf eylemeye, na₣arını nâ¡im 
edip mevâdd-ı fâ¡ili tedrîcle ve rıfð ile i«râc eyleye.

75 “Bu«ârât-ı πayr-i münha∂ıme” lâ-ma√âle mevridini îlâm ve î≠â eder.
76 ¢ânûn’un √ummâdan murâdı πaşye mü™eddî olan √ummâdır ve ona binâen bâðî 

kelâmı munta₣am olur.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNDAN FENN-İ ¿ÂNÎ A¡~ÂBIN 
EMRÂ∞I VE MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDA KELÂM-I 
MÜCMEL OLUP BİR MA¢ÂLEYE MÜN◊A~IR VE 

FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Sinirlerin Mara∂ları Beyânındadır

Sen ¡a§abın menşe™ini ve a¡∂âya ¡a§abın tevezzu¡unu ve eşkâlini ve †ab¡-
larını ve teşrî√ini bundan aðdem ta¡arrüf eyleyip bildin ve ammâ emrâ∂ı-
nın beyânı budur ki a¡§âba emrâ∂-ı mizâciyye vü âliyye ve in√ilâlü’l-fer-
di’l-müşterek77 işbu ecnâs-ı emrâ∂dan üç cins dahi ¡ârı∂ olur ve o emrâ∂ 
√asebiyle a¡§âbın ef¡âl-i †abî¡iyye vü √issiyye vü mu√arrikesinden âfet 
₣âhir olur.

Ve √arekât-ı ¡anîfenin a¡§âba ¡ilel i√dâ&ında med«al-i ¡a₣îmi olur ve sâir 
esbâbdan ðavî sebeb olur, zîrâ a¡§âb √areketü’l-âtîdir. Ve ef¡âlin ¡anîf olma-
sı lâ-ma√âle âleti isti¡mâlde iştidâd eylemek ile olur. Ve iştidâd ile isti¡mâl 
¡a§aba vehn verip mara∂a mü™eddî olur. Ve √areket-i ¡anîfe √abli temdîd ve 
ağır nesneleri ref¡ ile olur ve sâir ðuvvet temdîdi ve ¡a§rı ve ðab∂ı olanlar 
ile olur. Ve a¡§âbın a√vâline istidlâl √iss ve √areket ef¡âlinden a«≠ olunur ve 
¡a§abın melmesinin lîni veyâ«ûd melmesinin §alâbeti ile a√vâli bilinir. Ve 
dimâπın ve feðârın müşâreketiyle dahi a¡§âbın a√vâli bilinir. Ve evcâ¡dan 
ve ¡a§aba ma«§û§ mevâddan dahi bilinir. Ve a√vâl-i dimâπa delâlet eden 
¡alâmâtın ek&eri ef¡âlin ta∂arruru ve melmesin keyfiyyeti ile olur.

Kaçan emrâ∂-ı ¡a§abdan bir mara∂da işkâl olunsa o mara∂ ra†b mı-
dır veyâ«ûd yâbis midir bilinmese onun †arîð-i ta¡arrüfü budur ki ev-
vel-i ¡urû∂unda ne keyfiyyet üzere ¡ârı∂ olduğunda te™emmül olunur. 
Eger def¡aten ¡ârı∂ oldu ise ru†ûbetinde iştibâh olunmaz. Ve ke≠âlik o 
işkâl olunan ¡a§ab tedhîn olunur, eger sür¡at ile ¡a§ab dühnü neşf edip 
içer ise mara∂ın yâbis olduğunda şekk olunmaz. Eger o ¡u∂vda √arâret-i 
πarîbe yok ise mizâc-ı ¡a§abı tebdîl eden esbâbın cümlesinden ef∂al olan 

77 İn√ilâlü’l-ferdi’l-müşterek” o teferruð-ı itti§âldir ki a¡∂â-i müteşâbiheye ¡ârı∂ 
olur, ¡a§abın teferruðu gibi ve a¡∂â-i müteşâbiheye ¡ârı∂ olmaksız evvelâ a¡∂âya 
¡ârı∂ olur, mefâ§ılın «urûcunda olduğu gibi; ¡a§ab dahi ba¡∂ı kerre mev∂i¡inden 
«urûc eder.
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ba¡de’t-tenðıye riyâ∂et ettirmek olur.78 Velâkin her ¡u∂vun bir gûne 
riyâ∂eti olur, bâbında ta¡arrüf olunduğu üzere. Ve vâcib olur ki mübed-
dilât-ı mizâcdan ve riyâ∂âttan erfað ile başlayıp tedrîcle mu¡tedil-i ðavîye 
intiðâl oluna.

Ve a¡§âbı tenðıyede ve mizâcı tebdîlde olan ¡ilâc bu vech iledir ki em-
râ∂-ı a¡§âbdan ek&er-i √âlde istifrâπa ve ¡a§abdan mevâddı cemî¡an i«râca 
mu√tâc olan mara∂ mâddesi bâride olan mara∂lardır. Ve mevâdd-ı bâri-
denin müstefriπâtı şa√m-ı √an₣al ve «arbað mi&lli ðavî edviyelerdir. Ve 
«u§û§an «arbað-ı ebya∂ ile kusturmak mevâddı ziyâde i«râc eder. Ve ke≠â-
lik ferfiyûn ve üşşec ya¡nî uşşað79 ve sekbînec ve sâir §umûπ-i ðaviyye ve 
eyâricât-ı kibâr mevâdd-ı bârideyi i«râc eden edviye-i ðaviyyeden olur. Ve 
mevâdd-ı bârideyi istifrâπ-ı la†îf ile √ammâm-ı yâbis ve riyâ∂et-i mu¡tedi-
le istifrâπ eder. Ve a¡§âbın mizâcını istibdâl edenler bâbu’d-dimâπda ≠ikr 
olunan mübeddilât-ı mizâcdır ve «u§û§an onların beyninden dühn veyâ«ûd 
dühniyyeti olan edviyelerin tebdîl-i mizâcda e&eri ek&er olur.

Ve ¡a§ab mara∂ında şu√ûm isti¡mâl olunur ise isti¡mâle elyað olan 
şu√ûm-ı sibâ¡ ve edhân-ı √ârrenin tortuları, me&elâ zeytin ve dühn-i ket-
tânın tortusu olur, zîrâ bunlar a¡§âb mara∂larına muvâfıð ve ¡a§abda olan 
§alâbete mülâyim olur ve ðus† ve √andeðûðâ dühnlerinin a¡§âba i«ti§â§ı 
ziyâde olur. Ve bunlardan sonra ne†ûlât ve ¡u§ârât bi-√asebi’l-emzice is-
ti¡mâl olunur velâkin ne†ûlât ve ¡u§ârât ¡a§abın tebdîl-i mizâcı için isti¡mâl 
olunur ise cidden ðaviyye olmak vâcib olur. Ve onların tenfî≠i için mesâm-
mâtı teftî√te mübâlaπa ile tedbîr olunmak vâcib olur.

Sinirlerin Mizâclarını I§lâ√ Beyânındadır: Ve mizâc-ı ¡a§abı ı§lâ√-
ta ek&er-i √âlde √âcet edviye-i √ârreye olur, ∂ımâd-ı «ardal u &âfsiyâ ve 
∂ımâd-ı zift mi&lli ve ke≠âlik evcâ-ı mefâ§ılda bizim va§f edeceğimiz üzere 
o zeyt dahi ¡a§abın mizâcını tebdîl eder ki onun içinde tilki veyâ«ûd sırtlan 
†ab« olmuş ola. Ve ¡a§abında sû™-i mizâc olanlar §anevber §amπından cid-
den intifâ¡ ederler.

78 Eger ¡u∂vda √arâret olur ise dühnü √arâret ta√lîl edip yübûset-i ¡a§ab ile intişâf 
ma¡lûm olmaz.

79 “Üşşec”, “uşşað”, “vuşşað”, “lizâðu’≠-≠eheb” cümlesi bir ma¡nâyadır, çadır uşağı 
dedikleri §amπdır.
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Ve ma¡lûm ola ki a¡§âbın mu¡âlecâtında mu™a««ar-ı dimâπ cânibine fa§d 
olunup o cânibe tedbîr olunur lâkin me™ûf olan ¡a§ab yüzde olan ¡a§ablardan 
ise mu™a««ar-ı dimâπa §arf-ı ¡inâyet eylemek iðti∂â etmez. Pes mu™a««ar-ı 
dimâπ cânibine §arf-ı ¡inâyet olunduktan sonra ¡u∂v-ı me™ûfun mu√arriki 
olan ¡a§abın mebde™ine ¡inâyet olunur.

Ve a¡§âba bir niçe edviyenin menfa¡ati ve bir niçesinin ma∂arratı olur, 
onların ba¡∂ılarını biz elvâ√larda beyân eyledik. Ve a¡§âba edviyenin i«-
ti§â§ı menfa¡ati ve ma∂arratı a¡§âba ma«§û§ ba¡∂ı √âlet ve mara∂ vaðtinde 
₣uhûr etmekle i¡tibâr olunur, me&elâ devâ ¡a§abın temeddüdüne veyâ«ûd is-
tir«âsına nâfi¡ olur ise ona a¡§âba nâfi¡ devâdır deriz ve ke≠âlik o mara∂lara 
mu∂ırr olur ise ona a¡§âba mu∂ırrdır deriz, zîrâ temeddüd ve istir«â a¡§âba 
ma«§û§ bir nev¡ âfettir.80

Meşrûbât ve müsa……ıyâttan a¡§âbı taðviye eden vecc mürebbâsı ve 
cünd-i bîdester ve §anevber √abbının lübbü ve pişmiş tavşanın beynisi ve 
us†u«ûdûstur. Bunların a¡§âbda «â§§ıyyeti vardır ve miðdâr-ı şerbetleri kül-
lü yevmin bir dirhem miðdârı olur. Ve bunlardan √abb itti«â≠ olunmakla 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd şarâb-ı ¡asel ile isti¡mâl olunur.

Ve me™ûfu’l-a¡§âb olanlara suların evfaðı mâ-ı ma†ar olur. Ve riyâ∂et-i 
mu¡tedilenin ve edhân-ı √ârrenin dahi menfa¡ati olur. Ve a¡§âba mu∂ırr 
olanlardan biri cimâ¡-ı müfrat u ke&îr ve imtilâ üzere olan nevmdir ve mâ-ı 
bâridi meslûcen veyâ«ûd ke&îren şürbdür ve sükkerdir ve şarâb-ı ke&îri 
şürbdür, zîrâ şarâbın le≠¡i şedîd olduğundan mâ-¡adâ şarâb «ılliyyete isti√â-
le edip a¡§âbı tebrîd eder. Ve ke≠âlik her √âmi∂ olan ve nâfi« ve bi-ðuvvetin 
müberrid olan eşyâlar a¡§âba mu∂ırr olur. Ve fa§d-ı ke&îr dahi mu∂ırrdır.

Biz murâd ederiz ki bu maðâlede ¡a§ab mara∂larından mizâcî ve südedî 
olan mara∂ları ≠ikr edevüz, ammâ a¡§âbın evrâmlarını ve ður√alarını bu 
kitâb-ı &âli&i ta¡…îb eden kitâb-ı râbi¡e te™«îr eyleriz.

Ve ma¡lûm ola ki mâ-ı bârid a¡§âba mu∂ırr olur, zîrâ ¡a§ab mâ-ı bâridin 
tebrîdi √asebiyle cevherine tedâ«ul eden ru†ûbâtı ha∂mdan ¡âciz olur ve o 
ru†ûbât «ıl†-ı «âma münðalib olup ona münâsib emrâ∂a mâdde-i fâ¡ile olur. 

80 ◊ummâ-ı πıbbda teskîn-i √arâret için müberridâtın isti¡mâlinin her ne ðadar 
a¡§âba dahi nef¡i olur ise ona edviye-i ¡a§abiyye denmez o âfet cemî¡an bedene 
şâmil olduğu için.
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Ve ma¡lûm ola ki a¡§âbı πârîðûn muðavvî ve müsa««in ve münaððî olur ve 
πârîðûnun bu √âlâtı bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu.

İkinci Fa§l Fâlic ve İstir«â Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre fâlic ðavl-i mu†lað ile isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı kerre dahi 
ðavl-i ma«§û§-ı muhakkak ile isti¡mâl olunur. Ammâ mezheb-i mu†lað 
üzere isti¡mâl olunan, laf₣-ı fâlic istir«ânın delâlet eylediği ma¡nâya delâ-
let eder, nitekim istir«â ¡u∂v-ı vâ√idde olan âfete ve şıðð-ı vâ√ide †ûlen 
¡umûmî olan âfete ı†lâð olunduğu gibi ke≠âlik fâlic dahi ðavl-i mu†lað ile o 
iki nev¡ âfetten her birine ı†lâð olunur.

Ammâ fâlic-i ma«§û§ o istir«âdır ki bedenin †ûlen şıðð-ı vâ√idine i§âbet 
eder, o dahi iki §ınıf olur: Birinde istir«â raðabeden bed™ edip şıðð-ı vâ√idde 
ðademe varınca ðadar şümûlü olur ve bu §ınıfta başı ve yüzü §a√î√ olur. 
Ve §ınf-ı â«erde istir«â baştan ibtidâ edip mine’l-ðarni ile’l-ðadem [258a] 
şıðð-ı vâ√idi †ûlen müstev¡ib olur. Ve lüπat-i ¡Arab’da yazılan “fâlic” tefsî-
rinden anlaşılır ki [fâlic bu ma¡nâya ya¡nî] §ınf-ı &âniye «â§§ ola.81

Ve kaçan fâlic ðavl-i mu†lað ile a«≠ olunup mu†laðan istir«â ma¡nâsında 
isti¡mâl olunsa istir«â iki şıðða cemî¡an ¡âmm olup lâkin baş selâmet üzere 
istir«â dahi fâlicin a§nâfından olur lâkin bu §ûrette baş selîm olmasa sekte 
olur, ðavl-i mu†lað ile dahi ona fâlic ı†lâð ve isti¡mâl olunmaz. Ve ke≠âlik 
yalnız bir parmakta olan istir«âya dahi ðavl-i mu†lað ile fâlic denilir.

Ve senin ma¡lûmundur ki fâlic âfeti i§âbet eylediği ¡u∂vda √iss ve √are-
ket bâ†ıl olur ve onların bu†lânı √iss ve √areket ðuvvelerini √âmil olan 
ervâ√ mu√tebes olup a¡∂âya ¡adem-i nüfû≠u √asebiyle olur veyâ«ûd ervâ√-ı 
me≠kûre a¡∂âya nüfû≠ eder velâkin ¡u∂vun mizâcı fâsid olmakla o iki ðuv-
velerin onda te™&îri olmaz ve ¡u∂v o ðuvvelerin fi¡lini ðabûl eylemez, binâen 
¡aleyh √iss ve √areket bâ†ıl olur.

Pes mizâc-ı ¡u∂vun fesâdı yâ √arâretten veyâ«ûd bürûdetten veyâ«ûd 
ru†ûbet ve yübûsetin birinden olur. Ve lâyıð olan budur ki mizâc-ı √ârr-ı fâ-
sid ðuvve-i √âsseyi te™&îrden men¡ eylemeye, lâkin √arâret πâyete bâliπ olur 

81 Kâle‘l-Cevherî:  ُ ــ ْ َ َ ــאل: و ــ  ــ  ُ ِ ــ  ــ ذ  : ــ ــ در ــאل ا ج  ــ ــ  ــ  َ ا ــ ِ ُ ــ  ”و
ــאل ــ و  ِ  ُ ْ َ ــ َ ــ أي  ْ ــ  ُ ا ــ ْ َ َ ــאل: و ــ  ــ  ــאً، إذا  ْ َ  ُ ــ ُ ِ ْ ــ أ כ א ــ  ــ   ا
“ א     ا  و ن ا א  אل  ا כ  ذا
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ise o vaðtte o mizâc-ı fâsid-i √ârr √issten ¡u∂vu men¡ eder. Ve bu da¡vâya 
şehâdet eder ki ≠übûl a§√âbında ve ke≠âlik medkûklarda √arâret √asebiyle 
fesâd-ı mizâc mevcûd iken yine √iss ve √areketleri bâ†ıl olmaz.

Ve yübûsetten ¡ârı∂ olan fesâd-ı mizâc dahi √ükmde mizâc-ı √ârr-ı fâsid 
√ükmü gibi olur veyâ«ûd ona ðarîb olur belki ¡u∂vu √iss ve √areketten men¡ 
eden bürûdet ve ru†ûbetle olan mizâc-ı fâsiddir. Ve bürûdet ve yübûsetin bu 
te™&îri ba¡îd değildir, zîrâ bürûdet rû√un ∂ıddı olmakla rû√u ta«dîr eder. Ve 
ke≠âlik ¡u∂vu ru†ûbet belâdete müheyyâ ve müsta¡idd kılmak ba¡îd değildir, 
onun için bilâ-mâdde ¡u∂va i§âbet-i bürûdet ü ru†ûbet √iss ve √areket bu†lâ-
nı esbâbından ¡add olur, lâkin bu vech ile olan fâlicin mu¡âlecesi sühûletli 
olur ve tes«în ile zâil olur.

Ve ₣ann olunan budur ki bürûdet ü ru†ûbet-i sâ≠ecler ile √âdi& olan fâlic 
ek&er bedene veyâ«ûd şıðð-ı vâ√ide ¡âmm olmaz belki o sebeb ile ¡ârı∂ olan 
fâlic ¡u∂v-ı vâ√ide ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik ₣ann olunan budur ki ek&er ebdâ-
na ¡âmm olan fâlicin sebebi rû√un i√tibâsı olur ve rû√un i√tibâsı mecârî-i 
rû√un insidâd ile ve ke≠âlik a¡∂âya sâlik olan mecârînin ve mesâmmât ve 
menâfi≠in seyf mi&lli âlet ile ve sâir vech ile olan teferruð-ı itti§âli olur. Ve 
insidâd dahi vücûhla ¡ârı∂ olur, yâ mesâmmâtın ve menâfi≠in inðıbâ∂ı olup 
tecâvîf kalmamakla olur veyâ«ûd o mesâliklerde südde olup ¡u∂va rû√un 
vu§ûlüne olan sebîl mesdûd olmakla olur veyâ«ûd ikisi cemî¡an bulunmak-
la olur. Verem √asebiyle olan fâlicin sebebi bu iki emri câmi¡ olur.

Pes fâlic ve istir«ânın sebeb-i fâ¡ilîsi rû√un a¡∂âdan inðı†â¡ı olur. Ve 
inðı†â¡-ı rû√ yâ mesâmmın ðab∂ından yâhûd imtilâsından veyâ«ûd verem-
den veyâ«ûd in√ilâl-i ferdden ¡ârı∂ olur. Ve mesâmmâtın inðıbâ∂ı «âricden 
bir râbı†ı izâlesi mümkin olan rab† ile olur ve √iss ve √areketin bu†lânı ve 
¡u∂vun istir«âsı bu §ûrette emr-i ¡ara∂î olur, ribâ†ı √all olup ya¡nî bağı çö-
züldükte o âfet o âfet zâil olur.

Ve mesâmmâtın inðıbâ∂ı ba¡∂ı kerre dahi ∂arbe ve sað†a ile olan in∂ıπâ†-ı 
şedîdden olur ve fe…ârât-ı ₣ahr münkesire olup cihet-i yümnâya yâhûd yüs-
râya fıðra-i münkesirenin meylinden ¡ârı∂ olan in∂ıπâ† ile dahi mecârîde 
insidâd olur. Eger fıðra-i münkesire cihet-i yümnâya yâhûd yüsrâya mâil 
olmayıp ancak meyli ðuddâma veyâ«ûd «alfe olur ise ondan istir«â ve fâlic 
¡ârı∂ olmaz belki ondan ¡ârı∂ olan âfet ek&er-i √âlde temeddüd olur.
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Ba¡∂ı kerre cevher-i ¡u∂vda πıla₣ ve ke&âfet olduğundan mesâmm mün-
kabı∂ olur.

Ammâ imtilâ ile olan insidâd ra†b ve seyyâl olan mevâddan olur, zîrâ 
o mevâdd a¡§âbda müctemi¡a olup elyâfının aralarına du«ûl edip mecârî-i 
rû√u külliyyen sedd eder veyâ«ûd a¡§âbın mebâdîsinde veyâ«ûd şu¡belerin-
de o mevâdd-ı seyyâle südde i√dâ& edip ¡ale’t-teðâdîr ¡u∂va √iss ve √areket 
î§âl eden ervâ√ın nüfû≠u mümkin olmaz.

Ve ammâ verem √asebiyle olan insidâd a¡§âbın menâbitinde veyâ«ûd 
şu¡belerinde verem olup menâfi≠-i rû√u sedd etmekle olur.

Ve ammâ ða†¡ ve teferruð-ı itti§âl eger ¡a§abın †ûlünde olur ise o ða†¡ 
a¡∂ânın √iss ve √areketine mâni¡ olmaz. Ve eger ða†¡ ¡ar∂an olur ise o ða†¡ 
¡a§abın vâ§ıl olduğu ¡u∂vdan √iss ve √areketi men¡ eder.

Ve ma¡lûm ola ki dimâπın bu†ûn-ı &elâ&esinden her ba†nı ≠ikri mürûr 
eylediği üzere iki ðısma münðasımdır. Me&elâ ba†n-ı evvelin cihet-i yüm-
nâsı bir ðısmdır ve yüsrâsı dahi ðısm-ı â«erdir. Ve kaçan o iki ðısmdan 
birine âfet i§âbet eylese â«erine o âfet sârî olmaz; bâðî ba†nlar dahi ba†n-ı 
evvel gibidir. Pes bu minvâl üzere dimâπın bu†ûn-ı &elâ&esinden her biri 
iki ðısm olduğu gibi nu«â¡ dahi iki ðısma mün√a§ır olur. Nu«â¡ın sağ †ara-
fı bir ðısm olur ve sol †arafı başka ðısm olur, lâkin nu«â¡ın bu vech üze-
re inðısâmı «afîdir, bu†ûnun inðısâmı gibi √isse ₣âhir olmaz. Ve nu«â¡ın 
inðısâmına delâlet eder, nu«â¡ ba†n-ı mu™a««ar-ı dimâπın iki ðısmından 
nâbit olduğu.

Ve ba¡îd olmaz ki her ne ðadar nu«â¡ın inðısâmı bi-√asebi’l-√iss ₣âhir 
olmaz ise menbitinde olan a√kâmı †abî¡at-ı nu«â¡da dahi icrâ edip nu«â¡ın 
sağ †arafına âfet i§âbet eylese o âfeti sol †arafa i§âbetten men¡ eyleye ve 
ke≠âlik sol †arafına âfet i§âbet eylese sağına sirâyetten men¡ eyleye. Ve 
bu taðrîrden «â†ırda vâði¡ olan «alecân mündefi¡ olur. O «alecânın taðrîri 
bu olur ki a¡∂âya √iss ve √areketi î§âl eden a¡§âb-ı nu«â¡iyyedir, √iss ve 
√areketin bu†lânı lâ-ma√âle nu«â¡ın istir«âsı ile olur ve nu«â¡a istir«â ¡ârı∂ 
oldukta nu«â¡ şey™-i vâ√id olmakla yümnâsında ve yüsrâsında nâbit olan 
a¡§âb cemî¡an müster«iye olup fâlic cemî¡-i bedene ¡âmm olur. Ve fâlicin 
bir şıðða «â§§ olan ek&er-i a§nâfının vech-i ₣âhiri olmaz. Ve bilâ-vechin 
ma¡ðûlin bu §ınıfın ke&ret-i vuðû¡u emr-i ¡acîb olur lâkin nu«â¡ın inðısâmı 
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mülâhaza olundukta bu isti¡câb zâil olur, zîrâ nu«â¡a müteveccih olan âfeti 
†abî¡atın külliyyen def¡i mümkin olmasa o iki ðısmın hangisi a∂¡af veyâ«ûd 
mâddeyi hangisi aðbel olur ise †abî¡at âfeti o ðısma def¡ eder ve ðısm-ı â«e-
ri âfetten √ıf₣ eder ve binâen ¡aleyh fâlic bir şıðða ma«§û§ olur. Ve †abî¡at 
bundan ziyâde daðîð olunan nesneleri bi-izni «âlı…ıhâ farð ve temyîz eder 
ve bu temyîzi onlara nisbet ile emr-i vâ∂ı√ olur.

Ve ma¡lûm ola ki çok olur ki mevâdd-ı ra†be bedenden e†râfa münde-
fi¡a olur bedene √arâret müstevliye ve πâlibe olmak √asebiyle veyâ«ûd 
o mevâdd-ı ra†be «avf ve feza¡ ve πa∂ab ve le≠≠et ve πammdan birinin 
muπâfa∂aten ve müfâce™eten vuðû¡u √asebiyle müfâce™eten √areket et-
mekle olur.

Ve ma¡lûm ola ki eger âfet ve fâlici fâ¡il olan mâdde bu†ûn-ı dimâπın 
bir ba†nının bir şıððında olur ise bedenin şıðð-ı vâ√idine ve vechin şıððına 
¡âmm olur. Ve ke≠âlik mâdde şıðð-ı vâ√ide sâlik olan mecârîde olur ise 
yine o şıððta ve şıðð-ı vechte ¡umûmen fâlic olur. Ve eger mâdde-i me≠kûre 
bu†ûn-ı dimâπın birinin iki şıððında veyâ«ûd bedenin iki şıððının mecârî-
sinde olur ise o mâddenin âfeti sekte olur. Ve eger mâdde ve âfet nu«â¡ın 
menbitinde olur ise bedenin küllîsi meflûc olur lâkin a¡∂â-i vechte selâmet 
olur ve ma¡a-hâ≠â başın cildesine «ader ¡ârı∂ olur ve ona √iss nüfû≠ eyle-
mez, zîrâ başta olan cildeye √iss getiren ¡a§ab raðabeden gelir ve §ûret-i 
me≠kûrede raðabeden nâbit olan a¡§âb me™ûf olur. Ve eger mâdde menbit 
[258b] nu«â¡ın bir şıððında olur ise bedenden o şıðða fâlicin ¡umûmu olur 
velâkin yine vech sâlim olur.

Ve eger nu«â¡ menbitinden bi’l-cümle müster«î veyâ«ûd nu«â¡ın şıðð-ı 
vâ√idi müster«î olduğu √âlde nüzûl eylese o müster«ıyen nâzil olan nu«â¡-
dan nâbit olan ¡a§ab hangi ¡u∂va vâ§ıl olur ise o ¡u∂v meflûc olur. Ve eger 
müster«ıyen menbitinden nâzil olan nu«â¡ olmayıp seb¡a-i ezvâcın biri 
müster«iyen nâzil olur ise o ¡a§abın cüllü ve ek&eri müster«î ise mu√arrik 
olduğu ¡u∂vun cüllü ve mu¡@amının √areketi bâ†ıl olur. Ve eger nı§fı müs-
ter«î ise mu√arrik olduğu ¡u∂vun nı§fının √areketi bâ†ıl olur. Ve nı§fından 
noð§ân olan eczâsı müster«î olur ise ¡u∂vun dahi √areketinin bu†lânı nı§fın-
dan nâðı§ olur. Bu vücûhta âfetin mâdde √asebiyle veyâ«ûd in√ilâl-i ferd 
ile veyâ«ûd verem ile ¡urû∂u ¡ale’s-seviyye olur.
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Ve fâlic a§nâfından bir §ınıf dahi vardır ki o §ınıf ðûlıncın bu√rânı olur 
ve çok kerre fâlicin bu §ınıfında √iss bâ†ıl olmaz belki ¡alâ-√âlihi bâðî ka-
lır, zîrâ bu §ınıfta mâdde-i müfellice a¡§âb-ı √arekette olur ve a¡§âb-ı √iss-i 
selîme kalır.

E†ıbbâ-yı aðdemîn ≠ikr eylediler ki sinîn-i mâ∂iyeden birinde ðûlınc-ı 
¡âmm vâði¡ olup ek&er-i nâs ondan helâk oldular. Ve onlardan necât bu-
lanlar fâlic-i müzmine intiðâl ile necât buldular. Ve ₣ann olunur ki o necât 
bulanların †abî¡atları ðûlıncın mevâddını em¡âdan «ârice def¡ eyledi ve o 
mevâdd-ı medfû¡a dâ«il-i ¡urûða πıl₣ati √asebiyle nüfû≠ edemeyip a¡∂âya 
teşebbüs eyledi ve a¡§âbın menâfi≠ini la√c edip fâlici i√dâ& eyledi. Ve ðûlınc 
bu√rânı √asebiyle olan fâlicin ek&erinde √iss bâðî olur.

Ve ba¡∂ı fâlic dahi emrâ∂-ı √âddenin bu√rânı √asebiyle olur. Emrâ∂-ı 
√âddenin mevâddı a¡§âba intiðâl edip fâlic ¡ârı∂ olur lâkin emrâ∂-ı √âdde 
mevâddının a¡§âba intiðâli o zamân olur ki min ciheti’s-sinn veyâ«ûd min 
cihetin u«râ †abî¡atta ∂a¡f olup emrâ∂-ı √ârre bu√rânında mevâddı cemî¡an 
istifrâπ etmeğe ðâdir olmaz ve nevâ√î-i dimâπda mevâddan baðiyye kalır, 
o baðiyye-i mevâdd √asebiyle zamân-ı intihâdan sonra §udâ¡ ve &iðal-i re™s 
mi&lli mû≠î bâðî kalıp †abî¡at o bâðî kalan mû≠î mevâddı istifrâπ-ı tâmma 
ðâdire olmamakla def¡-i naðl ile a¡§âba def¡ edip fâlici ve fâlic mi&llileri 
i√dâ& eder.

Fâlicin ek&er-i ¡urû∂u vaðt-i berdde ve şiddet-i şitâda olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi vaðt-i rebî¡de ve imtilânın √areketi vaðtinde olur ve ba¡∂ı kerre bilâd-ı 
cenûbiyye sükkânından elli yaşını tecâvüz edenlere ve o mi&llilere i§âbet 
eder, zîrâ cenûbî mizâc onların başını ru†ûbet ile doldurup başlarından o 
ru†ûbet nevâzil †arîði ile nüzûl etmekle fâlic ¡ârı∂ olur.

Ve meflûcun nab∂ı ∂a¡îf ve ba†î™ ve mütefâvit olur ve ¡illet ðuvveti inhâk 
ve i∂¡âf eylese nab∂ ∂a¡îf ve mütevâtir olur ve o nab∂ın bilâ-ni₣âm feterâtı 
olur.

Ve meflûcun bevli ¡ale’l-ek&er ebya∂ olur ve ba¡∂ı kerre cidden kırmızı 
olur, zîrâ o √âlette kebid ∂a¡îf olmakla demi mâiyyetten temyîze ðâdir ol-
maz veyâ«ûd ¡urûðta ∂a¡f olmakla demi ce≠be ðâdir olmayıp dem mâiyyet 
ile bevl †arîðine mun§abb olur veyâ«ûd kebidde ve ¡urûðta veca¡ veyâ«ûd 
onlara ðarîb olan a¡∂âda mara∂ olmakla bevle √umret ¡ârı∂ olur.
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Ve fâlicde bir √âlet dahi ba¡∂ı kerre ¡ârı∂ olur ki meflûcun selîm olan 
†arafı müşte¡il ve mültehib olur, âteş içinde olan nesnenin iltihâbına şıðð-ı 
selîmin iltihâbı bâliπ olur ve meflûc olan †arafı &elc ile müberred olan nes-
nenin bürûdeti gibi bârid olur ve iki şıððın nab∂ları mu«telif olur ve şıðð-ı 
bâridin nab∂ı sâðı† olur bürûdetin îcâb eylediği suðû† √asebiyle. Ve bürûdet 
ba¡∂ı kerre şıðð-ı bârid cânibinde olan ¡aynın §ıπarına mü™eddî olur.

Ve müster«î ve meflûc olan ¡u∂vların levni a¡∂â-i sâire levni gibi olup 
sarı olmaz ise ve ∂umûru ya¡nî ne√âfeti olmaz ise o fâlicde §ı√√at «ilâfı 
üzere olanlardan ziyâde me™mûl olur.

Ve ba¡∂ı kerre sekte ve §ar¡ ve ðûlınc, bu me≠kûrların her birinden in-
tiðâl †arîðiyle dahi fâlic ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik i«tinâð-ı ra√imden ve √um-
mayât-ı müzmineden bu√rân †arîðiyle fâlic ¡ârı∂ olur.

Ve fe…ârât-ı ₣ahrın zevâlinden ¡ârı∂ olan fâlic ek&er-i √âlde ðâtildir, 
ammâ §ademâtından √âdi& olan fâlicde eger a¡§âb daðð-ı şedîd ile daðð 
olunmayıp ve ezilmedi ise ba¡∂ı kerre o fâlicden berâ™et ve §ı√√at √â§ıl olur. 
Ve eger a¡§âbda daðð ifrâ† üzere bulunur ise ondan bür™ recâ olunmaz. Ve 
fâlic §ademât ile ¡ârı∂ olup o fâlicden bür™ recâ olunsa onun tedbîrinde fa§d 
ile ibtidâ olunur. Ve bundan aðdem sektenin mâddesi ne keyfiyyette mun-
kabıza olup fâlici i√dâ& eder ve fâlicin mâddesi ne keyfiyyet ile bas† olunup 
ondan sekte ¡ârı∂ olduğunu biz beyân eyledik.

el-¡Alâmât: Fâlicin √udû&u iltivâ-i ¡a§ab ile veyâ«ûd sað†a ve ∂arbe ile 
veyâ«ûd seyf mi&lli âletin ða†¡ı ile olur ise sebebin vuðû¡u ve mu¡âyenesi ona 
delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ða†¡ §ûretinde sebeb-i «afî olur, ¡a§ab πâirde ve 
derinde olmak √asebiyle ¡a§abın inðı†â¡ı i√sâs olunmaz. Ve o §ûrette ¡a§abın 
inðı†â¡ı fâlicin def¡aten √udû&u ve tedâbîr ve mu¡âlecâttan ¡adem-i intifâ¡ı ile 
ma¡lûm olur. Ve ¡ilâcı ðâbil olan fâlicin sebebi ða†¡ olmaz belki ðâbil-i mu¡â-
lecât olan fâlic veremden ve verem mi&lli sebeblerden olan fâlic olur.

Ve eger sebeb-i fâlic verem-i √ârr olur ise ona temeddüd ve veca¡ ve 
√ummâ delâlet eder.

Ve eger verem-i §ulb sebeb oldu ise o §alâbet melmesten ma¡lûm olur ve 
¡a§abda dahi ¡uðdeler i√sâs olunur ve fâlic ¡ârı∂ olmazdan muðaddem veca¡ 
mevcûd olur, zîrâ ek&er-i √âlde §alâbet ∂arbeden veyâ«ûd iltivâ veyâ«ûd 
√ârr olan veremden sonra olur ve bunlardan lâ-ma√âle veca¡ √âdi& olur.
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Ammâ verem-i rı«vdan √âdi& olan fâlice istidlâl eylemek müşkil ve me-
şaððatli olur ya¡nî ¡alâmet-i ma«§û§ası olmamakla ða†¡â ma¡lûm olmaz lâ-
kin her √âlde rı«vdan √âdi& fâlic veca¡-ı yesîrden ve «aderden ve √ummâ-ı 
leyyineden ve √arekât ve aπdiye √asebiyle veca¡ın ziyâde ve noð§ân olma-
sından «âlî olmaz ve √udû&u dahi def¡aten olmaz. Ve bu √âlât-ı me≠kû-
re √asebiyle meflûc olan kimse kaçan √areket murâd eylese i√sâs eder ki 
ta√rîki murâd olunan ¡u∂vdan bi-¡aynihi bir mâni¡ vardır ki o ¡u∂vu √areket-
ten men¡ eder.

Ammâ ru†ûbet-i fâşiye vü münteşire √asebiyle √âdi& olan fâlicin ¡alâme-
ti budur ki o meflûc fâlici olan şıððının bi’l-cümle a¡∂âsında o sebeb-i fâşı 
i√sâs eder.

Ve a¡§âbın πıl₣ati √asebiyle ¡ârı∂ olan fâlicin ¡alâmeti budur ki ¡u∂v-ı mef-
lûc ðab∂ olunduktan sonra meflûc olan kimse o ¡u∂vu bi-nefsihi bas† murâd 
eylese ¡usret ile münbası† ola ve ke≠âlik kendinin bas†ı mümkin olmayıp 
â«er kimse o ¡u∂v-ı maðbû∂u bas† murâd eylese yine sühûlet ile münbası† 
olmaya ve istir«â dahi olmaya ve fâlic-i mu†laðta a¡∂â-i meflûce mülâyim 
olduğu gibi o πıl₣at sebebinden meflûc olan ¡u∂v mülâyim olmaya.

Ve fâlicin mâddesi dem ile ma«lû† olur ise ona evdâc damarları ve 
sâir damarlar ve göz ve nab∂ın mümteli™e olması ve ≠ikri mütekerrir olan 
delâil-i sâire delâlet eder.

Ve eger fâlicin sebebi ru†ûbet-i mücerrede olur ise ¡u∂vun ebya∂ olduğu 
ve terehhül, ona delâlet eder.

Ve fâlicin √udû&u ðûlınc yâhûd √ummayât-ı √âdde ¡a…abinde olur ise 
ona ðûlınc-ı müteðaddim ve √ummayât-ı müteðaddime delâlet eder.

Ve eger fâlicin sebebi sû™-i mizâc-ı müfred-i bârid veyâ«ûd müfred-i 
ra†b olur ise o fâlic def¡aten √âdi& olmaz ve onda fâlicin a§nâf-ı sâiresinin 
¡alâmâtı mevcûde olmaz. Ve sebebi ru†ûbet-i müfrede olduğuna lems ile 
√ükm olunur ve ke≠âlik ¡u∂vda mu™a««ar olan sebebler ile √ükm olunur 
ya¡nî ¡u∂vda yâbis olan devâ isti¡mâlinin menfa¡ati olup ra†b olan devânın 
nef¡i olmaz ise onunla fâlice sebeb müfred-i ra†b olduğu bilinir.

E†ıbbâ dediler ki kaçan §abînin bevlinin levni yeşil olsa o [259a] bevl 
fâlicin veyâ«ûd teşennücün √udû&unu in≠âr eder.



Tahbîzü’l-Mathûn 251

el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki emrâ∂-ı a¡§âbdan beş ¡aded mara∂da ya¡nî 
«ader ve teşennüc ve ra¡şe ve fâlic ve i«tilâcda senin ða§dın mu™a««ar-ı 
re™se ola ve ¡acele edip bu mara∂ların evâilinde edviye-i ðaviyye isti¡mâl 
eylemeyesin belki o edviye isti¡mâlini yevm-i râbi¡e veyâ«ûd yevm-i sâbi¡e 
te™«îr eyleyesin. Eger ¡illet ðaviyye olur ise o ðavî edviyeleri on dördün-
cü güne ðadar te™«îr eyle. Ammâ √âl-i ibtidâda ≠ikr olunan eyyâmdan 
muðaddem müleyyin ve mün∂ic ve müshil olan edviyelerin müla††ıfâtına 
iðti§âr eyle. Ve √âl-i ibtidâda √uðun isti¡mâl eylemede be™s yoktur. Ve bu 
tedbîrlerden sonra müstefriπât-ı ðaviyye ile istifrâπ eyle.

Ve ammâ meflûcînin πıdâları tedbîrleri budur ki ¡illetin evvel-i ₣uhûrun-
da iki yâhûd üç gün miðdârı πıdâsı mâ-ı şa¡îr ve mâu‘l-¡asel mi&lliye ða§r 
olunur. Ve eger ðuvveti ðaviyye olup ta√ammül ederse on dört gün miðdârı 
mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı ¡asel ile iktifâ olunur. Ve eger mu†îða olmaz ise üçüncü 
günden sonra †uyûrdan «afîfü’l-la√m olan la√m-ı †ayr ile taπdiye olunur. 
Ve sen ictihâd ve iðdâm eyle ¡alîli acıktırıp aπdiye-i yâbise ile taπaddî ey-
lemekte ve ba¡dehu çok zamân susuz koyup şedîden ta¡†îş eylemekte √abb-ı 
§anevber-i kibârın lübbü ile ya¡nî kabuğundan i«râc olunmuş çam fıstığı ile 
intiðâl eylemek ya¡ni çerezlenmek bi’l-«â§§a meflûca nef¡ verir.

Ve ma¡lûm ola ki meflûca su içmek şarâb içmekten «ayrlıdır, zîrâ şarâb 
mevâddı a¡§âba tenfî≠ eder ve mara∂ı tek&îr eder. Ve ke≠âlik şarâb-ı ke&îr 
bedende te«ammu∂ edip sirkeye isti√âle eder ve sirke sinirlere na₣ar ile 
a∂arr-ı eşyâdan olur.

Ammâ iltivâdan ve in∂ıπâ†tan √âdi& olan fâlicin ¡ilâcı bundan sonra ilti-
vâ ve in∂ıπâ† bâbında bizim sana ta¡rîf ve ta√dîd edeceğimiz mu¡âlecelerdir.

∞arbe ve sað†adan olan √âdi& olan fâlicin mu¡âlecesi §u¡ûbetli olur ve 
¡alâ-eyyi √âl onun mu¡âlecesinde ∂arbe ve sað†anın e&erlerinde ta√arrî ve 
te™emmül olunur ve na₣ar olunur ki ∂arbe ve sað†a fâlice sebeb olan iltivâ-
dan ve veremden mevâddı ¡u∂v-ı meflûca ce≠bden hangisini i√dâ& etmekle 
fâlic √â§ıl oldu ve te™emmülden sonra √âdi& olan hangisi ise o sebebleri 
def¡den vâcib olan mu¡âlece ile ¡ilâc olunur. Ve vâcib olur ki bu §ûretle-
rin küllîsinde dahi mev∂i¡-i ∂arbeye ve ke≠âlik âfeti olan ¡u∂vun ¡a§abının 
mebde™ine edviye va∂¡ oluna, ammâ meflûc olan ¡u∂vun kendi üzere edviye 
va∂¡ının menfa¡ati olmaz. Ve lâzım olur ki emrâ∂-ı ¡a§abiyyede devâ a¡§âbın 
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menâbiti üzere va∂¡ oluna gerek ise o devâdan mað§ûd ¡a§abda olan veremi 
def¡ olsun ve gerek ise devâ ile ir«â veyâ«ûd ¡a§abı tes«în ve mizâcını ta¡dîl 
ða§d olunsun her √âlde edviye menâbit-i a¡§âba va∂¡ olunmasa onun fâi-
de-i mu¡teddun-bihâsı olmaz. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı madrûbun ve mü-
teverrim olup veremi in√ilâle bed™ eden ¡u∂vun mev∂i¡-i ðarîbine me√âcim 
va∂¡ına i√tiyâc olur onun için ki me√âcim-i mev∂û¡a mev∂i¡-i âfetten demi 
cihet-i u«râya veyâ«ûd ₣âhir-i bedene ce≠b eder.

Ve kaçan ¡illet fâlic-i √aðîðî olsa ya¡nî nı§f-ı bedeni âfet müstev¡ib olup 
ve sebebi istir«â olsa onda dahi bu ≠ikr olunan ¡ilâc-ı müşterek ile mu¡â-
lece olunduktan sonra vâcib olur ki mevâdd-ı müfellice ≠ikri mürûr edip 
mevâdd-ı raðîðayı istifrâπ eden müstefriπât ile bizim resmimiz ve ≠ikr ü 
ta√dîd ettiğimiz vech üzere bilâ-ziyâde velâ-noð§ân istifrâπ oluna.

Ve bu bâbda olan edviye-i müstefriπanın ziyâde menfa¡atlisi ferfiyûn 
√abbı ve √abb-ı bîmâristânî ve √abb-ı şey†arec ve √abb-ı müntin ve eyâric-i 
Hürmüs82 olur. Ve ke≠âlik «arbað[-ı ebya∂] ile yalnız veyâ«ûd turp ¡u§âre-
sine «arbað-ı ebya∂ın ðuvvetini i«râc eyledikten sonra o ¡u§âre ile meflûcu 
teðayyi™ edip kusturmağın dahi menfa¡ati ziyâde olur. Ve cemî¡an muðay-
yi™ât-ı sâire ile teðayyi™in menfa¡ati olur.

Ve ba¡∂ı kerre meflûcun mu¡âlecesinde tedrîc olunup biraz eyyâm tir-
yâðtan birer dânıð saðy olunur ba¡dehu azar azar bir dirheme varınca ðadar 
tedrîcle ziyâde olunur ve miðdâr-ı dirhemden tecâvüz olunmaz. Ve ba¡∂ı 
kerre tiryâða simsim-i muðaşşer ve sükker dahi «al† olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
sekbînec bi-√âlihi ve câvşîr bi-√âlihi ve cünd-i bîdester bi-√âlihi şarâb-ı 
¡asel ile tenâvül ettirilir. Ve şerbet-i vâ√idesi bâðılât miðdârıdır, bunlar bu 
bâbda ziyâde nâfi¡dir.

Ve vâcib olur ki bu ¡alîle √uðun-ı ðaviyye ile i√tiðân oluna ve şiyâfât-ı 
ðaviyye ta√mîl oluna ve mevâddları cânib-i esfele imâle oluna. Ve fe…ârât-ı 
₣ahrı edhân-ı ðaviyye ile temrî« oluna. Ve o ¡illete nâfi olur πayr-i mer-
re ≠ikr olunan edhân u ∂ımâdât-ı mu√ammireden merû«ât-ı √ârre isti¡mâli 
nâfi¡dir «u§û§an √issi bâ†ıl kılan fâlice nef¡i ke&îr olur. Sûsen kökü √akk-i 

82 ¢ânûn’un kitâb-ı «âmisinde yazıldığı üzere “Hürmüs” bir nebînin ismidir lâkin 
ba¡∂ı mu√â∂arâtta me≠kûrdur ki “hürmüs” √akîm ve ¡a₣îm ma¡nâsınadır, İdrîs’e 
nübüvvet ve √ikmet ve mülk ve sal†anat cemî¡an ona verildiği için.
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merû«î ile ya¡nî oğuşturarak ta√kîk olunup ma√kûku isti¡mâl olunsa ta«mî-
ri ceyyide edviyeden olur. Ve ¡a∂alât ru™ûsuna min-πayri şar†in me√âcim 
va∂¡ının dahi nef¡i olur eger va∂¡-ı me√âcim ba¡de’l-istifrâπ olur ise ve men-
fa¡ati ¡a∂alâtı tes«îni √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre şar†-ı ðalîle dahi mu√tâc 
olur. Ve vâcib olur ki ¡a∂alâta va∂¡ olunan me√âcimin ru™ûsu ∂ayyiða ola ve 
nâr-ı ke&îre ile va∂¡ ve il§âð olunup ma§§-ı şedîd-i ¡anîf ile ma§§ olunduk-
tan sonra sür¡at ile ðal¡ oluna. Ve me√âcim va∂¡ olunmak iðti∂â eyledikte 
vâcib olur ki mevâ∂i¡-i ke&îre-i müteferriðaya va∂¡ oluna eger istir«â ke&îr 
ve müteferrið olur ise. Ve eger istir«âda ke&ret yok ise mev∂i¡-i istir«âya 
me√âcim-i müte¡addide-i müctemi¡a va∂¡ oluna. Ve me√âcim va∂¡ından 
sonra mev∂i¡-i me√âcim üzere zift ve §anevberin §amπı isti¡mâl oluna. Ve 
∂ımâdât-ı mu√ammireden daðîð şeylem ∂ımâdı ve sûsen ¡asel ile isti¡mâl 
oluna. Ve bu ¡illete ∂ımâd-ı «ardal nâfi¡dir.

Ve ≠ikr olunan ∂ımâdât her kaçan ∂a¡îf olup ðuvveti az olsa vâcib olur 
ki tecdîd ve tebdîl oluna. ªâhir-i beşereye o a∂mide demi i«râc edip ¡u∂vu 
kızartıp ¡u∂vda dem-i neffâ«ât ₣uhûr edince ðadar şey†arec ∂ımâdı ya¡nî 
zirkele ∂ımâdının fâlic ¡illetine nef¡i ¡a₣îmi vardır. Ve e†ıbbânın ek&eri ka-
tında zirkele ∂ımâdının isti¡mâli «ardal ve &âfsiyâ isti¡mâline √âcet komaz. 
Ve zift ∂ımâdının dahi menfa¡ati olur, ¡ale’l-«u§û§ na†rûn ve kibrît ile is-
ti¡mâl oluna. Ve ¡u∂v-ı meflûcu zeyt ile ve na†rûn ve miyâh-ı kibrîtiyye 
ve mâ-ı ba√r ile delk eylemek dahi nâfi¡dir. Ve ne†ûlât-ı müla††ıfe isti¡mâli 
dahi nâfi¡dir.

Ve √iss ∂a¡îf olduğu zamân isti¡mâl olunan ∂ımâd-ı ðavînin ¡u∂va nikâ-
yesi olur velâkin √issin ∂a¡fı √asebiyle i√sâs olunmaz ve o nikâye âfet-i 
şedîdeye ve taðrî√aya mü™eddî olur. Pes vâcib olur ki ∂ımâdât-ı ðaviyye-
nin bu √âlâtından ta√arrüz ve ta√a≠≠ür oluna ve ∂ımâdın e&erinin √âlinde 
te™emmül oluna. Eger o ∂ımâdın nef«i ve ta√mîri cildi mütecâviz olmaz ise 
∂ımâd tecdîd ve i¡âde olunur ve eger cildi mütecâviz olduysa terk olunur 
ve ∂ımâd tecdîd ve i¡âde olunmaz. Ve cildi mütecâviz olmadığının †arîð-i 
ta¡arrüfü budur ki ∂ımâda i§ba¡ va∂¡ olunup πamz-ı la†îf ile πamz olunur. 
Eger mevzi-i i§ba¡ beyâ∂ olur ise o ∂ımâdın e&eri olan √umret cildi müte-
câviz olmadığı bilinir. Ve eger i§ba¡ ile πamz olundukta mev∂i¡-i πamzda 
ta√ammür &âbit olup ve √arâret ₣âhire olur ise ma¡lûm olur ki ∂ımâdın e&eri 
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cildi tecâvüz eylemiştir. Pes vâcib olur ki küllü vaðtin ∂ımâd ref¡ olunup 
∂ımâd te™&îrinin bu †arîð ile miðdârı tefa««u§ oluna ve cildi tecâvüz eyle-
medi ise ∂ımâd tecdîd ve i¡âde oluna ve eger cildi ta¡addî ve tecâvüz eyledi 
ise ta∂mîdden ferâπat oluna.

Ve ma¡lûm ola ki meflûcun burnuna kündüs nef« eylemek ve ke≠âlik 
kündüs mecrâsına cârî olan edviyeyi nef« eylemek cidden nâfi¡dir, zîrâ o 
mi&lli edviyenin burna nef«i dimâπı tenðıye eder ve ¡illetin mevâddını ci-
het-i ¡illetten §arf eder.

Ve şarâb-ı ¡atîði ðalîlen isti¡mâl cemî¡an emrâ∂-ı ¡a§abdan cidden nâ-
fi¡dir. Ve şarâbı ke&ret üzere isti¡mâl a¡§âba a∂arr-ı eşyâ olur. Ve müreb-
bâ-ı vecc nâfi¡dir. Ve ke≠âlik eyârici eyâric miðdârı cünd-i bîdester ile 
«al† eyledikten sonra tedrîcle saðy eylemek dahi nâfi¡dir, bir dirhemden 
bed™ edip azar azar ziyâde ederek altı dirhemden ziyâde artırmak gerek-
tir. Ve ke≠âlik mâu‘l-u§ûl ile dühn-i «ırva¡ [259b] saðy olunmak cidden 
nâfi¡dir.

Ve nâstan ba¡∂ıları fâlic ¡illetine küllü yevmin bir mi&ðâl eyârice bir 
mi&ðâl fülfül saðy eylediler ve onunla o ¡illete şifâ √â§ıl oldu.

Ve vâcib olur ki bu edviyeleri şürb eden kimseler su içmeyeler √attâ mi¡-
dede o devâ bâðî olup te™&îri ziyâde ola. Ve ba¡∂ı kerre olur ki meşrûb olan 
devânın ¡ameli yevm-i vâ√id-i kâmil mürûrunda olur ve su içilse o devâ su 
ile mi¡deden ðable’l-¡amel seyelân eder ve menfa¡ati olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre meflûca gece ile birer mi&ðâl fülfül ile cünd-i bîdes-
ter saðy ederler. Ve meflûcîne tiryâð ve me&rudî†ûs ve şelî&â ve «u§û§an 
anðardiyâ gibi nâfi¡ devâ olmaz. Şürben ve ∂ımâden √ıltît isti¡mâli dahi 
şedîden nâfi¡ olur «u§û§an beher yevm iki def¡a isti¡mâl oluna. Ve rete ya¡nî 
bunduð-ı Hindînin dahi nef¡i ¡acîb olur.

Ve kaçan ¡u∂v bür™e iðbâl ve teveccüh eylese vâcib olur ki o ¡u∂v tervî∂ 
olunup bir kerre ¡u∂v ðab∂ oluna ve ba¡dehu bas† oluna. Ve bu ðab∂ ve bas† 
defe¡âtle tekrâr oluna √attâ o ¡u∂va riyâ∂et-i me≠kûre ile ¡âfiyet-i kâmilesi 
¡avdet eyleye.

Ve ba¡∂ı kerre dahi meflûcîn √ummâ ile intifâ¡ ederler. Ve §ay√a etmek 
ile ve ðırâ™et-i cehriyye ile dahi intifâ¡ ederler. Ve onlar istifrâπla intifâ¡ 
eyledikten sonra √ammâm-ı yâbisi †avîlen isti¡mâl ederler veyâ«ûd mâ-ı 
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√am™eti83 isti¡mâl ederler. Ve â«ir-i emrde ya¡nî istifrâπât tekmîl olup ve 
ta√lîl vâcib olduğu ma√allde onlarda yalnız vâcib olan mu√allilât-ı sâ≠ece 
isti¡mâl olunmaya belki o isti¡mâl olunan mu√allilâtta ðab∂-ı yesîr dahi 
ola, onun için vâcib olur ki onlarda isti¡mâl olunan muh√allilât-ı enîsûn 
ve mey¡a ve cünd-i bîdester ve i≠«ir ve bunlara benzer edviye-i √ârre-i 
ðâbı∂a ola.

Ammâ ðûlıncdan sonra √âdi& olan fâlice aðrabâdînde me≠kûr olan cevz-i 
Rûmî nâfi¡dir. Ve onlara ðuvveti şedîde ve eczâ-i terkîbinde ke&ret olmayan 
edhânın dahi menfa¡ati olur, dühn-i sûsen ve dühn-i nârdîn ve dühn-i «ırva¡ 
ve dühn-i nercis ve dühn-i zanbað mi&lli edhânlar nâfi¡dir. Ve cevz-i Rûmî 
dühnü ve §amπ-ı bellû† ile mütte«a≠ dühn-i nercis tecribe olunup menfa¡ati 
olduğu bu iki dühnün «â§§ıyyetleri √asebiyle müşâhede olundu ve bunlar-
dan çok kimseler intifâ¡ eylediler. Bu yağlarda tebrîd ve taðviye vardır, 
mâddeyi ¡u∂vdan men¡ eder.

Ve kaçan mu¡âlece √ârr olan edviyeler ile olsa mâdde-i ¡illetin raðîði 
¡u∂va münbası†a olur, ammâ ¡ilâc edviye-i bâride ile olup ¡u∂v tebrîd olsa 
o edviye ¡u∂vu taðviye eder mâddenin √acmi §aπîr olur ve mütelâşî olur 
ya¡nî lâşî olur. O sebebden vâcib olur ki onları tes«înde mübâlaπa olunma-
ya lâkin isti¡mâl olunan edviyeler bâbûnec ve iklîl-i melik ve merzencûş ve 
na¡nâ¡ ve fûtenec ile taðviye olunmağa mu√tâc olur. Ve o edviyelere ednâ 
tebrîdi olan devâlar dahi «al† olunmağa mu√tâc olur sûs rubbu gibi84 ve 
bezr-i hindebâ gibi ve bu mi&lli devâlar «al† olunur ve bu vech üzere o eş-
yâlar isti¡mâl olunursa nâfi¡ olur. Ammâ ða†¡ √asebiyle olan fâlic mu¡âlece 
ðabûl eylemez.

Ve mizâc-ı bâridden √âdi& olan fâlice müsa««inât-ı ma¡rûfe ile mu¡âle-
ce olunur. Ve eger o mizâc-ı bârid mâ-ı ke&îr şürb eylemekten √âdi& olup 
fâlici i√dâ& eyledi ise onun ¡ilâcı √ammâm-ı yâbis isti¡mâl etmekle olur. Ve 
ma¡lûm ola ki fâlic ile √ummâ cem¡ olsa mu¡âlecede fâlicin te™«îri vâcib 
olur, o vaðtte cülencebîn ile sikencebîn ona devâ-i √asen olur.

83 “Mâ-ı √am™et” çökekli ve siyâh çamuru olan sulardır.
84 “Sûs rubbu” beyan rubbu demektir.
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Üçüncü Fa§l Teşennüc Beyânındadır

Teşennüc sinirlere müte¡allið bir ¡illettir ki o ¡illet √asebiyle ¡a∂alâtın 
sinirleri mebâdîsine ya¡nî bittiği ma√alle √areket eder ve o √areket ile 
sinirler inbisâ†a ¡i§yân ederler. Ve o müteşennec olan sinirlerin ba¡∂ısı 
¡alâ-√âlihi bâðî kalıp inbisâ†ı ðâbil olmaz ve ba¡∂ı â«eri inbisâ†a ¡avdeti 
sühûletli olur. Esnemekte ve ınçkırıkta √âdi& olan teşennücün inbisâ†a 
¡avdeti sühûletli olur.

Ve teşennücün sebebi yâ mâdde olur veyâ«ûd √arâret ve yübûset gibi 
πayr-i mâddî olan keyfiyyetler olur. Ve mâdde-i teşennüc ek&er-i √âlde 
balπamiyye olur ve ba¡∂ı kerre dahi sevdâviyye ve ba¡∂an demeviyye dahi 
olur. Ve mâddenin teşennüc i√dâ&ı ¡a∂alâtın teverrümünden olur, zîrâ ¡a∂al-
de verem olsa a¡§âbın lîfleri teferruð edip elyâf-ı a¡§âb arasına müverrim 
olan mâdde ta√allül eder ve ¡a§abın ¡ara∂ı ziyâde olup †ûlü noð§ân olur ve 
†ûlün noð§ânından ¡u∂v münkabı∂ olur.

Ve mâddî olan teşennücün küllîsi «âlî olmaz ki onun mâddesi mun§abb 
olduğu ¡a∂alâtın küllîsini yâ şetmle olur, bu §ûrette ¡a∂alâtta verem olmaz 
veyâ«ûd ¡a∂alin mev∂i¡-i vâ√idinde olur. Ve mâdde olmayan mev∂i¡ dahi 
mâdde olan mev∂i¡e tâbi¡ [olup] o ¡a∂alde mevcûd olan a¡§âb cemî¡an mebâ-
dîsine münce≠ib olur ve bu §ûret ¡a∂al teverrüm eyledikte bulunur gerek ise 
o verem ∂arbe ve gerek ise sað†a ile √âdi& olsun ve gerek esbâb-ı veremden 
sâir sebeb ile olsun.

Ve ba¡îd olmaz ki ke&îfe ve nâfi«a olan riyâ√tan dahi teşennüc √âdi& ola. 
Ben ₣ann ederim ki ek&er-i √âlde ¡ârı∂ olan teşennücler ≠ikr olunan riyâ√ 
√asebiyle olur ve ¡ale’l-fevr riyâ√ ta√allül edip teşennüc zâil olur.

Ve mâddî olan teşennüc ek&eriyyâ mâddesinin ¡u∂v-ı â«erden intiðâli ile 
√âdi& olur. »avânîð ve ≠âtü’l-cenb ve sersâm mara∂larından sonra √âdi& olan 
teşennüc o mara∂ların mevâddı a¡§âba intiðâl eylemesi ile olur. Ve yübûset 
ile olan teşennücün √udû&u ru†ûbetin zevâli ile olur, zîrâ ru†ûbet ta√allül ey-
ledikte ¡ârı∂ olan yübûset ile ¡a§ab ve ¡a∂al hem †ûlen ve hem ¡ar∂an tenâkus 
edip büzülür ve onun √âli âteşe taðrîb olunan seyre ya¡nî deriye müşâbih 
olur. Ve evtârın a√vâli senin ma¡lûmundur ki evtârın [√âli] fa§l-ı §ayfta kısa 
olup ve şitâda uzamak olur teceffüf ve tera††ub √asebiyle. Ve sinirlerin √âli 
dahi veter gibi olup §ayf ve şitâda uzar ve kısalır. Ve bilâ-mâdde √âdi& olan 
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teşennücün ba¡∂ısı her ne ðadar mâddeye nisbet olunmaz ise lâkin bir şey™-i 
mû≠îden nefâd edip o mû≠îyi ref¡ ve nef∂ için ¡a§ab cem¡ olur.

Ve ¡a§abın nefâdına sebeb olan nesne ba¡∂ı kerre o veca¡ olur ki o veca¡ 
ek&er-i √âlde «ıl†-ı lâ≠i¡ ü √ârr ile √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o teşennüc 
keyfiyyet-i semmiyyenin dimâπ ve ¡a§aba te™e≠≠îsinden √âdi& olur, ¡a§a-
bı ¡aðreb les¡ eyledikte olduğu gibi. Ve ba¡∂ı kerre semmiyyeti olmayan 
keyfiyyet dahi sebeb olur, berd-i şedîdden √âdi& olan teşennüc gibi, zîrâ 
¡a§ab ve ¡a∂al kaçan şedîden müberred olsalar tekâ&üf edip cem¡ olur ve 
başı cânibine çekilip teşennüc √âdi& olur, nitekim fâlic ve istir«â ¡u∂vun 
a¡§âbının mebâdîsi √asebiyle a¡∂âda mu«telif olduğu gibi ke≠âlik teşennüc 
dahi a¡§âbın mebâdîsi i¡tibârı ile ¡u∂vda mu«telif olur.

İstir«â ve teşennücde ðıyâs şey™-i vâ√id üzere olur eger o âfetler boğazdan 
aşağı olur ise ve ðuddâmda ve «alfta ve cihât-ı sâirede olur ise. Ammâ o 
fevða’r-raðabe olur ise fevða’r-raðabe olan teşennüc ra†b-i imtilâînin sebeb-i 
≠âtîsi ru†ûbet olur. Ve bürûdet dahi ru†ûbete i√dâ&-ı imtilâda mu¡în olur, ic-
mâd ve taπlî@ edip inbisâ†a mâni¡ olduğu için. Veyâ«ûd fevða’r-raðabe olan 
teşennücün sebeb-i ≠âtîsi yübûset olup ona √arâret mu¡în olur, zîrâ √arâret 
ru†ûbeti mübâlaπa ile ta√lîl eder.

Ve teşennücü fâ¡il olan mâddenin fi¡li ¡u∂vu teşennüce «â§§ olup istir«â-
yı fâ¡il olmadığı mücerred mevâddın πıl₣ati √asebiyle olur, zîrâ o mevâdd 
a¡§âbın elyâfına sereyân †arîðiyle müdâhale eylemez belki müdâhalesi für-
celere müzâhame †arîði ile olur ve lâ-ma√âle o müzâhameden √âdi& olan 
¡illet ancak teşennüc olur, istir«â olmaz.

Ve teşennüc bir ¡u∂vun §ar¡ı olur, nitekim §ar¡ cemî¡an bedenin teşen-
nücü olur. Ve §ar¡ ile teşennüc beyninde niseb-i erba¡adan ¡umûm ve «u§û§ 
olur ya¡nî ¡umûm ve «u§û§-ı mu†lað olur, zîrâ §ar¡da cemî¡an bedende olan 
a¡§âb müteşennice olur. Bir ¡u∂vda olan teşennüce ðavl-i mu†lað ile §ar¡ 
[260a] denmez, ammâ teşennüc cemî¡an bedende olan teşennüce ve bir 
¡u∂va «â§§ olan teşennüce ðavl-i mu†lað ile tesmiye olunur. Pes §ar¡ «â§§-ı 
mu†lað ve teşennüc ¡âmm-ı mu†lað olur ve ke≠âlik beynehümâda â«er vech 
ile dahi farð olunur, zîrâ §ar¡ sür¡at ile mün√all olur ve hem §ar¡ ba¡∂ı kerre 
edvâr ile olur, Ammâ teşennüc-i ¡örfîde bu √âletler me™«û≠e olmaz. Ve se-
nin ma¡lûmun olan vücûh-ı u«râ ile dahi beynehümâ farð olunur.
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Ve süt emen †ıfla ¡ârı∂ olan teşennüc dahi teşennüc-i ra†bdır, zîrâ ra∂î¡in 
evtârı memeye mücâveretiyle ve mass eylediği süt ile tera††ub eder. Ve 
evtârın ru†ûbeti kaçan tecemmüd eylese teşennüc √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre 
teşennüc-i ra†b sükârâya ve ra∂î¡ olmayan §ıbyâna dahi ¡ârı∂ olur ru†ûbetleri 
√asebiyle. Velâkin ek&er-i √âlde §ıbyâna teşennücün ¡urû∂u √ummayât-ı 
√ârrede ve bu†ûnlarının i¡tiðâlinde ve seherlerinde ve ke&ret ile bükâ eyle-
diklerinde √âdi& olur.

Ve §ıbyân √ummayât-ı «afîfede dahi müteşennic olurlar. Ve’l-√â§ıl 
dimâπları ve ¡a§abları ve ¡a∂allerinin ðuvâlarında ∂a¡f olmakla onların te-
şennücde vuðû¡ları sühûletli olur. Ve ke≠âlik teşennücün onlardan müfâ-
ra…ati dahi sühûletli olur §ıbyânın kebidinde ve ðalbinde olan ðuvâlarda 
ðuvvet ek&er olduğu için ve hem §ıbyânın a«lâ†ı şedîde ve πalî₣a olma-
yıp nu∂c ve ta√allüle ¡i§yânı olduğu için. Ve ke≠âlik teşennüc-i yâbisten 
§ıbyâna serî¡an ¡âfiyet √â§ıl olur mizâcları ve πıdâları ra†b olmak √ase-
biyle. Ammâ bâliπlerde bu iki emr ya¡nî teşennücün ¡urû∂u ve müfâra…
ati sehl olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre §ıbyâna √ummayât-ı √âdde ¡aðîbinde teşennüc-i redî √âdi& 
olur ki onun ¡alâmâtını inşâallâhu ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz. O vech ile √âdi& 
olan teşennücden §ıbyân nâdiren «alâ§ olur. Ve yedi yaşını tecâvüz eden 
§abîler cidden §u¡ûbetli olan √ummâ √asebiyle müteşennice olur, √ummâ-ı 
«afîfe √asebiyle onlara teşennüc ¡ârı∂ olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre teşennüc «avf √asebiyle ¡ârı∂ olur ve onun vechi budur 
ki ¡u∂vu bâsıt olan ervâ√ «avf √asebiyle def¡aten bâ†ına πâire ve münce≠i-
be olur ve ona tebe¡an ¡a∂aller dahi mebâdîsine √areket edip o √âlde a¡∂â 
¡alâ-hey™etihâ mütecemmide olurlar. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı münkabı∂a 
i¡timâd ve istinâd √asebiyle dahi teşennüc √âdi& olur, zîrâ münkabı∂a olan 
¡u∂v şedîden i¡timâd olundukta ona mâdde mun§abbe olup o ¡u∂vda mu√te-
bese olur. Ve ¡u∂v hey™et-i inðıbâ∂ üzere münhedim iken mevâdd-ı mu√te-
bese cümûd edip teşennüc ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre bu minvâl üzere ∂arbeden ve ağır yük yüklenmekten ve 
katı firâş ve mihâd üzere uyumaktan dahi teşennüc √âdi& olur. Velâkin 
vech-i ahîrde85 teşennüc bi-nefsihi zâil olup mu¡âleceye √âcet kalmaz.

85 “Vech-i ahîr”den murâd katı firâş ve mihâd üzere uyumaktır.
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Ve ba¡∂ı kerre bu mi&lli teşennüc «ader √asebiyle olur, ¡u∂va mun§abbe 
olan mevâddın imtilâ √asebiyle ¡u∂vu mu√arrik olan rû√a tezâ√um edip 
rû√u o ¡u∂vda nüfû≠dan men¡ eylemesiyle √âdi& olur, zîrâ ¡u∂vu ta√rîk eden 
ervâ√ olmakla ervâ√ın in¡idâmı ile ¡u∂vun inbisâ†ı ve √areketi dahi mün¡a-
dim olur. Ve kaçan ðuvvet ¡avdet edip mevâddı tefrî… eyledikte yine rû√ 
¡u∂va nüfû≠ edip inbisâ† ve √areket ¡avdet eder.

Ba¡∂ı kerre dahi √âl-i nevmde münkabı∂ olan ¡u∂v vaðt-i intibâhta müte-
şennic olup imtidâdı serî¡an müteyessir olmaz, onun için rû√ nevm vaðtinde 
bâ†ına meyl etmekle ¡u∂vu bas†ta tekâsül eder.

Ve teşennüc-i yâbisin bunlardan mâ-¡adâ dahi esbâb-ı müte¡addidesi 
vardır. Ba¡∂ı kerre teşennüc-i yâbis müshil devâ şürbü ¡a…abinde √âdi& olur. 
Ve bu teşennüc cidden redîdir. Ve ke≠âlik istifrâπdan sonra √âdi& olan te-
şennüc dahi redîdir.

Ve teşennüc-i yâbis √ummayât-ı mu√rıða ¡a…abinde ve «u§û§an sersâm 
mara∂ında olan √ummayâtın ¡a…abinde olur ve √arekât-ı bedeniyye ve se-
her ve πamm ve «avf mi&lli √arekât-ı nefsâniyye ¡aðiblerinde olur. Ve bu 
nev¡ teşennüc-i yâbisten ta«allu§ ðalîl olur.

Ve ba¡∂ı teşennüc dahi vardır ki √ummayâtta olur ve ma¡a-≠âlik cidden 
redî olmaz. O teşennüc-i yâbis ¡a§abda ve ¡a∂alde olan mevâddı √ummânın 
isâlesinden olur ve onun ma∂arratı ziyâde olmaz «u§û§an beden mümtelî 
oldukta redâ™eti eðall olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi √ummayâtta teşennücün ¡urû∂u fem-i mi¡deye müşâ-
reket ile olur ve onu ðay™ eylemek izâle eder. Ve √ummayâttan bunlar gibi 
¡ârı∂ olan teşennücler «a†arlı ve §a¡b ve redî değildir belki §a¡b ve redî 
olan o teşennücdür ki a¡§âbı ve ¡a∂alâtı tecfîf ve dimâπı şeyy ve †ab« eden 
√ummâ-ı mu√rıða ve sersâm-ı √ârre √ummayâtında vâði¡ ola. Ve √ummâ-ı 
müzminede dahi olan teşennüc §u¡ûbetli ve redî olur, zîrâ √ummâ ezmânı 
√asebiyle sinirleri ve ¡a∂alleri ve belki dimâπı dahi tecfîf eder ve ru†ûbât-ı 
πarîziyyelerini ifnâ edip teşennüc i√dâ& eder.

Ve teşennüc-i yâbisten bir nev¡ dahi vardır ki serî¡an √âdi& ve serî¡an 
bâ†ıl olur. Bunun sebebi budur ki dimâπa bi-√asebi’∂-∂a¡f yübûset ¡ârı∂a 
olur ve dimâπa müşâreket ile ¡a§ablara dahi yübûset ¡ârı∂ olur ve serî¡an 
yübûset √asebiyle a¡§âb münkabı∂a olur. Kaçan †abî¡at ¡inâyet edip dimâπa 
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ru†ûbet-i kâfiye ifâde eylese a¡§âb dahi ter†îb edip a¡∂â inbisâ†a bi-tekellüfin 
mutî¡a olur. Ve bu mi&lli teşennüc berd-i şedîd ile dahi ¡ârı∂ olur. Ve mû≠î 
olan teşennüc yübûset ile olan teşennüc olur.

Ve teşennüc-i yâbis envâ¡ındandır o teşennüc ki onda ru†ûbet bir nev¡ 
cümûd ile müncemid olup √acmi ðalîl olur ve cidden mütekâsif olur ve ¡u∂v 
dahi tekâ&üf √asebiyle müteşennic olur. Ve bu teşennüc berd-i şedîd i§âbet 
edenlerde ve afyûn gibi mu«addir devâ şürb edenlerde √âdi& olur. Ammâ 
mû≠înin e≠âsından √âdi& olan teşennüc «arbað şürb eden kimsenin teşennü-
cüdür, zîrâ «arbað ba¡de’l-ishâl yübûset √asebiyle şâribinde teşennüc i√dâ& 
eder. Ve ba¡∂ı kerre ðable’l-ishâl dahi †abî¡ata mü∂âdde olduğu √asebiyle 
teşennüc i√dâ& eder, zîrâ «arbaðın semmiyyetinin şiddet-i î≠âsından ¡a§ab 
münkabı∂ ve müteşennic olur. Ve «ıl†-ı zencârî ðay™ edenlerin teşennücü 
dahi bu ðabîlden olur. O «ıl†-ı zencârî fem-i mi¡deye nikâye etmekle teşen-
nüc i√dâ& eder.

Ve yine bu ðabîldendir fem-i mi¡denin ðuvvet-i √issi √asebiyle fem-i 
mi¡deye mun§abb olan mirârdan √âdi& olan teşennüc ve emrâ∂-ı ra√im ve 
emrâ∂-ı me&âne ve bunların em&âline dimâπın müşâreketi ile √âdi& olan 
teşennücler ve ¡aðreb ve rüteylâ ve √ayye mi&llilerin ¡a§ab üzere vâði¡ olan 
les¡alarından √âdi& olan teşennücler ve a¡§âba i§âbet eden ða†¡ ile ve âkile 
mara∂ı ile ve mi¡dede ve ra√imde ve sâir a¡∂â-i ¡a§abiyyelerde olan ¡ilel 
ile √âdi& olan teşennücler dahi bi’l-cümle ≠ikr olunan teşennüc ðabîlinden 
olur. Ve deydân √asebiyle olan teşennüc dahi o teşennüclere ðarîb olur. Ve 
teşennüc-i redîdendir şefeye ve göz kapaklarına ve lisâna ma«§û§ olan te-
şennücler. Bu teşennücler ile ma¡lûm olur ki sebeb-i teşennüc nefs-i dimâπ-
da olur.

Ve kaçan beden teşennüc ile ðuddâma meyl eylese teşennüc ¡a∂alât-ı 
müteðaddimede olduğuna delâlet eder. Ve eger bedenin meyli «alf cânibine 
ise teşennüc ¡a∂alât-ı «alfta olduğuna delâlet eder. Ve eger bedenin meyli 
iki cânibe dahi olursa ¡illet iki cânibde olduğuna delâlet eder. Fâlicde olan 
teşennüc iki cânibe dahi mâil olur.

Ve ba¡∂ı kerre teşennüc müştedd olur √attâ ¡unuð mültevî olup boynu 
bükülür ve dişleri ı§†ıkâk edip biri birine sürtülür. Ve teşennücden helâk 
olan kimselerin ba¡de-helâkihi bedeni √ârr olur, zîrâ teşennüc «anıð ile ih-
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lâk eder. Ve «anıðın sebebi budur ki ¡a∂al-i teneffüs teşennüc eder ve √are-
kete ðudreti gider. Ve cirâ√at ile olan teşennüc ek&er-i √âlde ðattâl olur ve 
ek&eriyyâ mevte ¡alâmet olur.

el-¡Alâmât: Teşennüc a§√âbının nab∂ı mütemeddid ve va∂¡da mu«telif 
olup gâhîce §u¡ûd eder ve gâhîce nüzûl eder. Ve §u¡ûd ve nüzûlü râmînin 
sihâmı ðavsından boşandığı gibi def¡aten olur. Ve nab∂ı fıðra fıðra olup 
her fıðranın √areketi fıðra-i u«râya sür¡at ve bu†™ta mu«âlif olur. Ve da-
marların √arâreti a¡∂â-i sâirenin √arâretinden ziyâde olur. Ve damarlar 
müctemi¡a olur velâkin ictimâ¡ı nâfi∂de olan damarın ictimâ¡ı gibi olmaz 
ve mün∂aπı† gibi dahi olmaz. Ve ke≠âlik †ûl-i mara∂ √asebiyle damarların 
§alâbeti ve ictimâ¡ı gibi olmaz ve a√şâların veca¡ında damara ¡ârı∂ olan 
ictimâ¡ gibi dahi olmaz belki müteşennicînin ictimâ¡-ı ¡urûðu mu§rânın 
ya¡nî o bağarsıkların ictimâ¡ı gibi [260b] olur ki iki †araflarından tem-
dîd olunur. Ve teşennücün evcâ¡dan me™«û≠ olan ¡alâmetlerini ðarîben biz 
≠ikr eyleriz.

Ammâ imtilâdan √âdi& olan teşennücün ¡alâmeti budur ki o teşennüc 
def¡aten √âdi& olur ve ¡u∂v-ı müteşennicin üzerine dühn va∂¡ olunsa serî¡an 
dühnü ¡u∂v teşerrüb eylemez meger ki ðarîbü‘l-¡ahdde o ¡u∂va √arâret ¡ârı∂a 
olmuş ola.

Ve yübûsetten √âdi& olan teşennücün ¡alâmeti budur ki onda teşennüc 
tedrîcle √âdi& olur.

Ve emrâ∂-ı istifrâπiyyenin cemî¡an ecnâsının birinden sonra √âdi& olur. 
Ve edviye ile olan istifrâπdan ve hey∂adan ve istifrâπ-ı †abî¡îden sonra dahi 
√âdi& olur.

Ve ammâ mû≠înin e≠âsı ile ¡ârı∂ olan teşennücün ¡alâmeti senin bildiğin 
sebeb-i «âricîler olur ve afyûn ve «arbað mi&lli edviyenin şürbü olur.

Ve e≠â mi¡dede olup ona evvelâ dimâπ müşâreket ve &âniyen dimâπ 
vâsı†asıyla ¡a§ab dahi müşâreket edip teşennüc √âdi& olduysa o teşennücün 
¡alâmeti budur ki onun √udû&undan muðaddem mi¡dede πa&y ve kerb ve 
in¡i§âr i√sâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre bu âfetler zâile olmayıp müddet-i teşen-
nücde dahi mevcûde olur.

Ve ba¡∂ı kerre o teşennüc «ıl†-ı kürrâ&î veyâ«ûd zencârî ðay™ından sonra 
vâði¡ olur. Ve bunun gibidir fem-i mi¡denin ðuvvet-i √issi √asebiyle olan 
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teşennüc. Ve her kaçan fem-i mi¡deye mun§abbe olur ise fem-i mi¡denin 
ðuvvet-i √issi ile teşennüc i√dâ& eder velâkin o teşennücün √udû&undan 
muðaddem fem-i mi¡dede e≠â ve le≠¡ i√sâs olunur.

Ve bu mi&lli teşennüc ra√im ve me&âne mi&lli ¡u∂vların emrâ∂ında dahi 
¡ârı∂ olur eger o emrâ∂lar ðaviyye olurlar ise. Ve teşennücün ¡urû∂undan 
muðaddem o a¡∂âda şedîd olan elem ve veca¡ ve âfet-i vâ∂ı√a √âdi& olur. 
Ammâ bu me≠kûrlardan mâ-¡adâ olan teşennücler «âlî değildir ki onlarda 
yâ elem bulunmaz veyâ«ûd o elem bulunur ki teşennücden √âdi& olur. Ve 
ðısm-ı &âli& ya¡nî evvelâ elem bulunup o elem teşennüce sebeb olmak câiz 
olmaz. Ve veremden √âdi& olan teşennücü bundan aðdem bizim ≠ikr eyle-
diğimiz ¡alâmetlerle sen bilirsin.

Ve teşennücün √udû&una delâlet eden edilleden olur evvelâ nab∂ın §aπîr 
ve mütefâvit olup ve ba¡dehu ðarîben ≠ikr eylediğimiz nab∂a intiðâl ey-
lediği. Ve çok kerre yüz kızarır ve gözlerine √avel †ârî olup şaşı olur ve 
meyelân eder ve teneffüsünde inðı†â¡ ve inbihâr olur. Ve ba¡∂ı kerre onlara 
bilâ-sebeb ∂a√ik ¡ârı∂ olur ve †abî¡atı ðab∂ üzere olur ve «urûc eden berâzı 
dahi kuru olur. Ve çok kerre bevli mu√tebes olur ve bevlin ¡adem-i i√tibâ-
sı dahi ke&îrü‘l-vuðû¡ olur. Ve «urûc eden bevl demin mâiyyeti gibi olur 
ve o bevlde neffâ«ât olur. Ve ba¡∂ı kerre §udâ¡ ve füvâð ve seher ve ra¡şe 
ve maf§al-ı ¡unuðun ta√tında beyne‘l-ketifeyn ¡ârı∂ olan veca¡ ve ða†an ve 
¡u§¡u§ maf§allarında ve ke≠âlik esfellerinde dahi ¡ârı∂ olan veca¡ teşennücün 
√ummâ √asebiyle ¡ârı∂ olduğuna delâlet eder.

Ve √ummayâtta ¡ârı∂ olan gözün ¡iveci ve e†râfında ₣uhûr eden √umret 
ve √avel ve dişlerin §arîri ve lisânın sevâdı ve cilde-i re™sin imtidâdı ve bev-
lin evvelâ a√mer olup sonra mevâdd başa §u¡ûd etmekle ebya∂ olması ve 
§udπların ve baş damarlarının ∂arebânı teşennücü in≠âr eder. Ve bu âfetler 
ile ba†na yâ cefâf veyâ«ûd teşennüc ¡ârı∂ olur.

Ve İbokrât dedi ki evvelâ teşennüc ¡ârı∂ olup ba¡dehu √ummâ ¡ârı∂a ol-
mak «ayrlıdır evvelâ √ummâ ¡ârı∂ olup ba¡dehu teşennüc ¡ârı∂ olmaktan. 
İbokrât‘ın bu kelâmının ma¡nâsı demektir ki teşennüc-i ra†b üzere √ummâ 
†ârî olsa √ummânın √arâreti ru†ûbeti ta√lîl edip teşennücü yâ taðlîl veyâ«ûd 
külliyyen izâle eder, ammâ √ummâ √asebiyle √âdi& olan teşennüc teşen-
nüc-i yâbis olmakla ¡ilâc ðabûlü nâdir ve ðalîl olur.
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Ve ba¡∂ı kerre teşennücden evvel e&nâ-i nevmde tefezzu¡ ve levnde te-
beddülât ¡ârı∂ olup levni √umrete ve «u∂rete ve kümûdete tahavvül eder. 
Ve √ummâ nevbetinde †abî¡atta ðab∂ ve bevl ðay√ı ve ðuşa¡rîret olur. Eger 
bu me≠kûrlar ile başta ter dahi olur ise ve ke≠âlik göze ₣ulmet teşennücden 
muðaddem ¡ârı∂ olur ise o ¡avârı∂ delâlet eder ki o kimseye sebebi a√şâda 
dübeyle olan teşennüc ¡ârı∂ olur. Ve √ummâ ile ma¡an teşennüc olup lâkin 
ru†ûbâtı i√râð veyâ«ûd tefşiye edecek miðdâr √ummâda ðuvvet ve †ûl-i müd-
det dahi olmasa o teşennüc kâmileten yâbis olan teşennüc gibi «a†arlı olmaz.

Ve teşennüc-i ra†bın ¡alâmât-ı rediyyesinden olur riyâ√ın a¡∂âda ke&reti 
«u§û§an ke&ret-i riyâ√la ba†nda intifâ« dahi ola ve «u§û§an o riyâ√ ve in-
tifâ« ¡illetin zamân-ı ibtidâsında ola.

Teşennüc ve temeddüdde bevl-i √âddin ₣uhûru redîdir, delâlet eder ki o 
âfetlerin sebebi √arâret-i sâ≠ece vü sâriyedir. Ve teşennücle a√şâda ∂arebân 
veyâ«ûd i«tilâc olur ise redâ™etine delîl olur, zîrâ ∂arebân iki emrin birine 
delâlet eder: Evvelkisi a√şâda ∂arebânı ta¡zîm eden veremdir. Ve ikincisi 
a√şâda ne√âfet olmakla a√şâda ke&ret ile dârib olan ¡ırðtan nab∂-ı ¡a₣îmin 
₣uhûrudur.

Ve «avânîðte nab∂ teşennücünün ₣uhûru delâlet eder ki «avânîðin 
mevâddı a¡§âba intiðâl edip teşennüc i√dâ& eylemek üzeredir, ammâ 
≠âtü‘l-cenbin mevâddı a¡§âba intiðâline ∂îð-ı nefesin şiddeti ve √ummânın 
cidden şedîde olmadığı delâlet eder.

Ammâ sersâm mevâddının a¡§âba intiðâlinin delîli budur ki o intiðâlde 
¡alîlin †arfı ke&îr olur ya¡nî gözlerini çok açıp ve yumup ve dişlerinde §arîr 
çok olur ve sonra gözleri şaşı olur ve raðabesine i¡vicâc gelip boynu bükü-
lür ve sonra teşennücü fâş olup sâir ma√allerinde dahi ₣âhir olur.

el-Mu¡âlecât: ∞arbeden √âdi& olan teşennücâtta vâcib olur ki keşk-i şa¡îr 
ve bâbûnec ve «a†mî ve boy tohumunun unu mi&llilerden mütte«a≠e olan 
ne†ûlât isti¡mâl oluna. Ve ma√all-i isti¡mâlini ðânûnlarda biz beyân eyledik.

Ve e≠âdan √âdi& olan teşennücde eger o e≠â bir semmiyyetli nesne şür-
bünden olur ise sümûm bâbında senin bildiğin nesneler ile mu¡âlece olunur.

Ve eger √ummâdan √âdi& oldu ise dimâπ ve a¡§âb ve ¡a∂alât şedîde-
tü’t-ter†îb olan merû«ât ile şedîden ter†îb olunur ve bârid olan beyte mülâ-
zemet olunur.
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Ve eger teşennüc veca¡dan √âdi& oldu ise veca¡ teskîn olunur o veca¡ 
ta¡arrüf olunup sebebi ða†¡ olunmakla.

Ve eger teşennüc semmiyyetli √ayvânın les¡asından √âdi& oldu ise 
bâbu’l-lüsû¡da bizim beyân eylediğimiz edviyeler ile mu¡âlece olunur.

Ve eger sebebi verem ise bizim evrâm-ı ¡a§ab bâbında yazdığımız edvi-
yeler ile mu¡âlece olunur.

Ve eger yübûsetten √âdi& oldu ise onun ¡ilâcı §u¡ûbetli olur ve mu¡âlecesi 
âb-zen isti¡mâli ve sonra dühn-i ra†b ile temrî« olunup defe¡âtle onların tekrîri 
olur eger √ummâsı lâzıme ve πayr-i fâtire değil ise. Ve bi’l-cümle mefâ§ılını 
âb-zene id«âl ve ba¡dehu temrî«te ta¡ahhüd olunur eger mümkin değil ise.

Âb-zen o sudan itti«â≠ olunur ki onda varað-ı «ilâf ve keşk ve benefşec 
ve nîlûfer ve ðar¡ ve «ıyâr †ab« olunmuş ola veyâ«ûd onun âb-zeni yalnız 
ðar¡ ¡u§âresinden veyâ«ûd ðı&&â ¡u§âresinden veyâ«ûd onun âb-zeni o mâ-ı 
verdden itti«â≠ olunur ki onda ≠ikr olunan edviyelerin biri †ab« olunmuş ola 
veyâ«ûd âb-zen bi††î«-i Hindî suyundan veyâ«ûd mâu‘l-«ilâftan ve o mi&lli 
suların birinden itti«â≠ olunur.

Ve müteşennicûn için ≠ikr olunan ¡u§ârâttan ve edhândan müdessime-i 
mura††ıbe olan süllâðât ile √uðneler itti«â≠ olunsa şedîdü’n-nef¡ olur. Ve 
mefâ§ıl üzere ve menâbit-i a¡§âb üzere edhân isti¡mâl olunup o mevâ∂i¡ 
edhân ile istî¡âb olunur. Merreten-ba¡de-u«râ istî¡âb ve taπrîð oluna. Ve 
emr-i dimâπa cidden ¡inâyet olunup ter†îb-i dimâπda bizim ta¡lîmimiz gibi 
ter†îb-i dimâπ dahi olunsa ziyâde nef¡i olur.

Ve √ummâsı olmayan teşennüc a§√âbına leben-i √alîbden şey™-i §âli√ 
saðy olunsa nef¡i olur, ammâ mâ-ı ðar¡ ve mâ-ı şa¡îr ve mâu‘l-bi††î«i’l-Hindî 
ve cüllâb her √âlde saðy olunsa nâfi¡dir gerek teşennüc ile [261a] √ummâ 
olsun ve gerek √ummâsı olmasın. Ve bu devâları tenfî≠ için bunlara şarâb-ı 
ebya∂-ı raðîðten miðdâr-ı ðalîl «al† olunsa tedbîr-i §âli√ olur. Ve o devâ-
ların sularına dahi şarâbdan bir şey™ «al† olunup memzûcen isti¡mâl olu-
nur. Ve vâcib olur ki bu mu¡âlecâta müdâvemet olunup ¡alîl √areket ettiril-
meye ve riyâ∂ete dahi mülâzemet ettirilmeye. Ve bedenini bi-külliyyetihi 
dühn-i müftire πams eylemek mümkin olur ise πams oluna. Ve ona edhân 
u ¡u§ârât-ı mura††ıbeler ile se¡û† oluna. Ve bundan aðdem senin bildiğin 
mura††ıbât-ı re™s ile başı ter†îb oluna. Ve vâcib olur ki bezr-i ðâ†ûnâ ve 
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dühn-i verd isti¡mâlinde &ebât üzere olalar. Ve terencebîn saðyı onlara nâ-
fi¡dir «u§û§an teşennüc-i §ıbyâna ziyâde nâfi¡dir. Ve eger terencebîn §ıbyâ-
na saðy mümkin olmaz ise mür∂i¡asına saðy olunur.

Ve teşennücü ra†b olan kimsenin ðuvveti ∂a¡îfe olur ise anlardan lu√ûm 
ða†¡ olunmaz velâkin vâcib olur ki onlara ¡a§âfîr ve ðanâbir ve ðıbâc ve 
†ayâhîc la√mları mi&lli lu√ûm-ı yâbise i†¡âm oluna. Ve eger teşennüc-i ra†b 
a§√âbının ðuvveti ðaviyye ise onun πıdâsı «ubz ile ¡asel ve mâ-ı √ımma§ ile 
şib& ve «ardal kılınır ve ke≠âlik mürrî ile dahi taπdiye olunur ve her hangisi 
i†¡âm olunursa mütenâveline fülfül katılır.

Ammâ teşennüc-i yâbis a§√âbının πıdâsı mura††ıb ve müleyyin aπdiye 
olur, mâ-ı şa¡îr ve dühn-i levz ve sükker-i fâiðten mütte«a≠ olan √asv mi&lli 
düsûmetli ve müleyyin a√sâlar ile taπdiye olunur. Ve kuzu ve oğlak etinden 
mütte«a≠ olan mâ-ı la√m ile dahi taπdiye olunur, lâkin o mâ-ı la√ma la√mın 
e≠âsını kâsire olan buðûl «al† olunur eger ¡alîlde √arâret var ise. Ve o πıdâyı 
tenfî≠ eylesin için ðalîlü’l-mikdâr ona şarâb «al† olunsa §avâbdan ba¡îd ol-
maz «u§û§an ¡alîlde ifrâ† üzere √arâret olmaya. Ve bu mi&llidir ¡alîlin içtiği 
suya şarâb karıştırılmak.

Ve bu me≠kûrlar teşennücün aπdiyeye müte¡allið tedâbîri idi ve ammâ 
¡ilâcının beyânı budur ki ona vâcib olur ki ðavî istifrâπât eyleye ve ðavî 
tenðıyeler isti¡mâl eyleye. Biz onları ¡a§abdan «al†-ı πalî₣i müshilât ile ve 
√uðun ile istifrâπ bâbında ≠ikr eyledik. Ve eger sen o ¡illette ¡alâmât-ı demi 
vâ∂ı√ ve yakînen gördün ve bildin ise evvelâ fa§d eyle ve «u§û§an ki ru†û-
bet-i imtilâ şarâb-ı ke&îr şürbünden nâşiye ola, o vaðt evvelâ fa§d olunmak 
ziyâde mühimm olur velâkin i«râcı lâzım gelen miðdârdan dem noð§ân 
i«râc olunur bir miðdâr dem bâðî kalıp teşennüce muðâvemet eylesin için 
ve √arekât-ı teşennücü ile müte√allil olsun için.

Ve teşennüc-i ra†bın mu¡âlecâtından olur mâ-ı √am™ette münπamis olup 
dalmak. Ve bizim evcâ¡-ı mefâ§ılda ≠ikr edeceğimiz vech üzere içinde til-
ki ve sırtlan †ab« olan zeyt içinde oturtmak nâfi¡dir. Ve sırtlan şa√mıyla 
ve dühn-i sûsen ile √ummâsı olmayanlar temrî« olunur. Ve ke≠âlik köpek 
eniklerinin †abî«i ile temrî« olunur. Ve o suda dahi iclâs olunur ki onda 
ðaysûm ve varað-ı su¡d ve ða§abu’≠-≠erîre ve defne yaprağı †ab« olmuş 
ola. Ve ona o le†û« dahi nâfi¡dir ki o le†û« şevketü’l-Yehûdiyye kökünden 
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ve şevketü’l-bey∂â bezrinden ve şevketü’l-Mı§riyye bezrinden ve ðan†u-
riyûn-ı daðîð ¡u§âresinden müfredeten ve mürekkebeten mütte«a≠ ola.

Ve ma¡lûm ola ki âb-zende ve âb-zen mi&llilerde müteşennicin †ûl-i 
ðıyâmı ðuvveti ir«âsı sebebiyle mu∂ırr olur, binâen ¡aleyh †ûl-i mek& be-
deline teksîr-i ¡aded iðâme olunur, me&elâ âb-zende beher yevm iki sâ¡at 
mek& iðti∂â eylese bir def¡a cülûsta iki sâ¡at mek& ettirilmez belki her gün 
iki def¡a âb-zene id«âl olunup her bir def¡asında birer sâ¡at mek& ettirilir.

Ve teşennücden bir §ınf vardır ki bedene ¡âmm olur ve ona †â†ânis tes-
miye olunur. Eğer o teşennüc ve ke≠âlik temeddüd âfetleri mâdde sebebi 
ile √âdi& olur ise o iki âfet §â√iblerini bârid olan suya def¡aten ilðâ eylemek 
nâfi¡ olur fâ∂ıl İbokrât’ın beyân eylediği üzere, zîrâ mâ-ı bârid ile bede-
nin ₣âhiri tekâ&üf eder ve √ârr-ı πarîzî bedenin bâ†ınında mu√tebes olup ve 
ðuvvetlenip teşennüc ve temeddüde sebeb olan mevâddı ta√lîl eder. Velâ-
kin her bedende bu menfa¡at selîmen ¡ani’l-«a†ar √â§ıla olmaz belki bu 
menfa¡at şâbb-ı ðavî vü la√îm olup ður√ası olmayan bedende ve eyyâm-ı 
§ayfta √â§ıla olur. Ve bir ðavm bu tedbîr ile ¡âfiyete eriştiler.

Ve sen müteşennicûnun veterinin â«eri mümtedd olduğu mev∂i¡de bilâ-
şar† me√âcim isti¡mâl eyle eger teşennüc «afîf ise. Ve eger teşennücde «if-
fet olmaz ise şar†a √âcet yoktur, zîrâ ¡adem-i «iffet §ûretinde şar† olunmasa 
va∂¡-ı me√âcim ile mevâdd münce≠ibe olmakla teşennüc mütezâyid olur. 
Ve me√âcimin ma√all-i va∂¡ları raðabe ve feðâr-ı ₣ahrın yemîn ve yesârı ve 
§adrda olan ¡a∂aller olur. Ve eger teşennücde bevl †arîðinden demin «urû-
cu «avf olunur ise o zamân me&ânenin ðuddâmına ve külye mev∂i¡i üzere 
dahi me√âcim va∂¡ olunur; mâ-¡adâ vaðtlerde o iki mev∂i¡e mi√ceme va∂¡ 
olunmaz. Ve lâyıð olur ki me√âcim ke&ret üzere va∂¡ olunmaya ve def¡aten 
dahi va∂¡ olunmaya. Ve mi√ceme va∂¡ olunan mevâ∂i¡ler mu√âfa₣a olu-
nup tebrîd olunmaya, zîrâ mev∂i¡-i mi√cemenin tebrîdi ile bi’l-cümle beden 
müteberrid olup mu∂ırr olur.

Ve yine teşennücün ¡ilâcındandır mev∂i¡-i teşennüc rıfð ile tesviye olun-
mak.

Ve teşennücün ¡ilâc-ı †abî¡îsinden olur √ummâ-ı √âdde ¡ârı∂a olmak, 
onun için İbokrât dedi ki evvelâ teşennüc ve ba¡dehu √ummâ ¡ârı∂ olmak, 
evvelâ √ummâ √âdi& olup ba¡dehu teşennüc ¡ârı∂ olmaktan «ayrlı olur.
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Ve √ummâ-ı rubu¡un √udû&unun dahi teşennüce menfa¡ati olur, zîrâ ru-
bu¡un nâfi∂inde olan za¡za¡a mevâddı a¡§âbdan nef∂ eder ve rubu¡un ke&ret-i 
¡araðı ile dahi mevâdd ta√allül eder. Ve √ummâ-ı rubu¡u olan kimseye te-
şennücün √udû&u ðalîl olur, zîrâ rubu¡-ı teşennücden emân olur.

Ve teşennücün mücerreb mu¡âlecât-ı ¡acîbesindendir müteşennic olan 
¡u∂v üzere elye ya¡nî değirmi kuyruğu olan √ayvânın kuyruğu va∂¡ olunup 
netn ve ¡ufûnet ¡ârı∂a oldukta tecdîd eylemek.

Ve cemî¡an bedene ¡âmm olan teşennücün mu¡âlecât-ı nâfi¡asındandır 
dimâπın tenðıyesini ða§d edip ¡a†ûsât isti¡mâl eylemek, zîrâ ¡a†ûsât-ı mü-
naððıyenin o teşennüce menfa¡at-i ¡a₣îme[si] olur.

Ve mücerreb mu¡âleceden olur rı«v olan §ûf-ı ke&îrden ðılâde itti«â≠ 
olunup üzerine vaðt vaðt dühn-i √ârr saçmak. Ve √ammâm-ı yâbisin men-
fa¡at-i ¡a₣îmesi olur. Ve taş kızdırılıp üzerine şarâb saçıldıktan sonra bu«ârı 
üzere ¡alîli kebb eylemek dahi nâfi¡dir. Ve ¡alîl üzerini &iyâb ile örtüp terlet-
mek dahi nâfi¡dir. Ve onlara ∂ımâd-ı ceyyiddir o merhem ki mey¡a-i sâile 
ve ferfiyûn ve cünd-i bîdester ve şem¡-i a§fer ve dühn-i sûsenden itti«â≠ 
oluna. Ve aðrabâdînde me≠kûr olan merâhim dahi nâfi¡dir. Ve şu√ûm ve 
πayr-i me≠kûrlar dahi nâfi¡dir. Ve şîrûπan dühnünün tortusu ile teşennücü 
temrî« dahi nâfi¡dir. Ve bezr-i kettân dühnü ile ve boy tohmu lu¡âbı ile dahi 
temrî«in menfa¡ati vardır.

Onlara menfa¡atli kimâddan olur me«âric-i a¡§âb üzere mil√-i müsa««an 
ile tekmîd eylemek. Ve onlara √ummâ celb edip mevâdd √ummâ √asebiyle 
ta√allül eylesin için cünd-i bîdester ve √ıltît ¡asel ile ma¡cûn olunup cevze 
miðdârı saðy olunur ve saðy olunduğu mekânda √ummâyı celb edip teşen-
nücü ta√lîl eder. Ve ke≠âlik mâ-ı ¡asel ile dühn-i «ırva¡ ve √ıltît ve √abb-ı 
belesân †abî«i nâfi¡dir.

Ve teşennüce cidden menfa¡ati olur tiryâð ve ma¡âcîn-i kibârı saðy eyle-
mek. Ve müdirrât isti¡mâlinin dahi menfa¡ati olur.

Ve bu devânın menfa¡ati dahi mücerrebdir, nüs«ası budur: fu†run kö-
künden yirmi dirhem a«≠ olunup iki rı†l su içinde &ülü&ü bâðî kalınca ðadar 
†ab« olunup o ma†bû«tan fâtiren dört evâðî matbû« iki dirhem dühn-i levz 
ile şürb olunur. Ve bu devânın menfa¡ati ziyâde olur «u§û§an teşennüc «alf 
cânibine mâil olur ise nef¡i ezyed ve ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre a§l-ı fu†r 
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bedeline √abb-ı belesândan on dirhem [261b] †ab« olunup miðdâr-ı şerbet-i 
vâ√idesi üç evâðî olur. Ve fûtenec-i berrî dahi †ab«ta ve şerbeti miðdârında 
√abb-ı belesân gibi olur.

Ve teşennüce menfa¡ati şedîde olan edviyedendir câvşîri saðy eylemek. 
Eger ¡alîl olan kimse ðavî olur ise bir mi&ðâl câvşîr saðy olunur ve eger 
ðuvveti vasa†u’l-√âl ise dirhem-i vâ√id saðy olunur ve eger ∂a¡îfü’l-ðuvve 
ise rubu¡ dirhem câvşîr saðy olunur. Ve §ûret-i ahîrde mi¡deye mürâ¡ât olu-
nup mi¡deyi ∂a¡îf kılıcı nesnelerden mu√âfa₣a lâzım olur, zîrâ ¡an-a§l mi¡de 
∂a¡îf olduğundan mâ-¡adâ câvşîr dahi mi¡deyi ziyâde ∂a¡îf eder.

Ve teşennücü olan kimseye burçak √abbesi ðadar √ıltît dört buçuk evâðî 
¡asel ile saðy olunur. Ve ke≠âlik uşşað dahi √ıltît gibi saðy olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre bu devâların küllîsi zûfâ †abî«i ile dahi saðy olunur ve encudân †abî«i 
ile dahi saðy olunur.

Ve teşennüc mu¡âlecâtında cünd-i bîdesterin nef¡i ek&er ve ma∂arratı 
eðall olur. Ve cünd-i bîdesterin şerbet-i vâ√idesi iki mil¡a…a miðdârı olur 
velâkin def¡aten isti¡mâl olunmaz, defe¡ât-ı ke&îrede azar azar isti¡mâl olu-
nur. Ve eger cünd-i bîdester ba¡de’†-†a¡âm saðy olunur ise ¡alâ-külli √âl 
onun ma∂arratı eðall-i ðalîl ve nef¡i celîl olup onda «a†ar olmaz.

Ve teşennücün mu¡âlecâtından olur «ırva¡ ve se≠âb ve ðus† ma¡a-cünd-i 
bîdester ve ¡âðırðar√â dühnleri gibi edhân-ı ðaviyyenin biriyle temrî« eyle-
mek, zîrâ bu vech üzere mev∂i¡-i teşennücü temrî« ziyâde ve cidden nâfi¡ 
olur. Ve ke≠âlik erinmiş kuyruk ve dühn-i nercis dahi nâfi¡dir.

Ve o dühn dahi nâfi¡dir ki onun §ıfatı budur, nüs«ası: nârdîn dühnünden 
ðıs†-ı vâ√id ve dühn-i √u∂a∂. Ke≠âlik bir ðıs† şem¡, iki evkıyye ca¡de ve 
√amâmâ ve mey¡a ve ma§†akî, bunların her birinden birer evkıyye, fülfül ve 
ferfiyûnun her birinden dört mi&ðâl, sünbül bir û…ıyye, dühn-i belesân bir 
û…ıyye bu me≠kûrlar cem¡ olup isti¡mâl olunur.

Ve yine cidden nâfi¡ olur müteşennic olan ¡u∂v üzere ferfiyûn ∂ımâdı 
isti¡mâl olunmak.

Ve eger teşennüc mür∂i¡alara ¡ârı∂ olur ise onlara kifâyet eder maf§al-
ları üzere ¡asel ile za¡ferân ve a§l-ı sûsen ve enîsûn ma¡cûn kılınıp ∂ımâd 
olunmak, lâkin bu eczâların ek&eri a§l-ı sûsen ve ba¡dehu ek&er olan enîsûn 
olup za¡ferândan miðdâr-ı yesîr olmak üzere. Ve onların a¡∂âları müdâve-
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met üzere o †abî« içre konulur ki onda bâbûnec ve iklîlü’l-melik ve √ulbe 
†ab« olunmuş ola. Ve ba¡∂ı kerre a¡∂âda va∂¡ olunan suda yalnız babadya 
yağı va∂¡ olunur.

Ve teşennüc-i ra†b a§√âbına ba¡∂ı kerre miðdâr-ı ðalîl şarâb dahi nâfi¡-
dir, o şarâb ru†ûbet-i müşenneceyi ta√lîl ve √ummâ gibi √all eder, ammâ 
şarâbın miðdâr-ı ke&îri teşennüc bâbında a∂arr-ı eşyâ ve ðavî sebeb olur. 
Ve vâcib olur ki şarâb saðy olundukta şarâb-i ¡atîðten miðdâr-ı ðalîl saðy 
oluna, o miðdâr-ı ðalîl ¡alîle †a¡âm tenâvül eyledikten sonra saðy oluna.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan teşennüc yüzden mâ-¡adâ cemî¡an bedene ¡âmm 
olsa e†ıbbâ ∂ımâd ile mu¡âlece eylediklerinde fe…ârât-ı ¡unuðu ða§d ederler. 
Eger teşennüc cemî¡-i bedende olduğu gibi yüzde dahi olur ise o ∂ımâdât ile 
fe…ârât-ı ¡unuðu ða§d eyledikleri gibi dimâπı dahi ða§d ederler.

Ve eger teşennüc mi¡de müşâreketi ile olup ve onun bundan aðdem ≠ikr 
olunan ¡alâmetleri bilinir ise o ¡alîli kusturmağa mübâderet eyle, zîrâ ba¡∂ı 
kerre mirre-i √ârre ve «ıl†-ı ¡afin ðay™ edip sâ¡atinde bür™ √â§ıl olur.

Dördüncü Fa§l Küzâz ve Temeddüd Beyânındadır

Temeddüd bir mara∂dır ki ¡u∂v-ı âlîye ya¡nî besâyı†tan mürekkeb olan 
¡u∂va ¡ârı∂ olup o ¡u∂vun ðuvve-i mu√arrikesi ðab∂ olunmak şânından iken 
ðab∂dan men¡ eder ¡a∂alde ve ¡a§abda âfet olmak √asebiyle.

Ammâ küzâz laf₣ı ma¡ânî-i mu«telifede isti¡mâl olunur. Ba¡∂ı kerre 
küzâz ile o temeddüdü murâd ederler ki ¡a∂alât-ı terðuvetten ibtidâ edip 
ðuddâm cânibine veyâ«ûd «alf cânibine veyâ«ûd iki câniblere ma¡an te-
meddüd eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi her temeddüde küzâz ı†lâð olunup onları 
elfâ₣-ı müterâdifeden ¡add ederler. Ve ba¡∂ı kerre dahi teşennücün kendiye 
küzâz ı†lâð ederler. Ve ba¡∂ı kerre dahi «â§§aten ¡unu…ta olan teşennüce 
küzâz ı†lâð ederler. Ve ba¡∂ı kerre dahi sü«ûnetten olan temeddüde ve iki 
†araftan ya¡nî ðuddâm ve «alften olan temeddüdde isti¡mâl ederler. Ve ba¡∂ı 
kerre küzâz ismini berd-i mücemmidden √âdi& olan temeddüdde «â§§ kılar-
lar. Ve fi’l-√aðîða temeddüd teşennücün ∂ıddı olur velâkin teşennüc nev¡i-
nin cinsinin temeddüd nev¡-i â«eri olup ikisinden her biri cins-i vâ√idin 
birer nev¡i olur, insânla feres iki ∂ıddlar olup cins-i √ayvândan her biri birer 
nev¡ oldukları gibi.
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Ve temeddüd ile teşennücün ¡ârı∂ olmaları sebeb-i vâ√ide müstened olur 
her ne miðdâr kendileri biri birlerine ∂ıdd olurlar ise, zîrâ sebeb-i vâ√id-i 
me≠kûr ile ¡a§ab ðuddâma veyâ«ûd «alfe yalnız bu iki cihetten birine mün-
ce≠ib olur ise o inci≠âba teşennüc tesmiye olunur. Ve eger o sebeb ile ¡a§a-
bın inci≠âbı ma¡an iki câniblere [ma¡an] olur ise o iki teşennücden temed-
düd √â§ıl olur ve ona ¡örfen teşennüc ı†lâð olunur her ne ðadar teşennüc 
müte∂â¡ıf ise. Ve vâcib olur ki bu teşennüc-i müte∂â¡ıf teşennüc-i basî†ten 
√iddetli ve bu√rânı sür¡atli ola. Ve vâcib değildir ki bu te∂â¡uf her bâr iki 
teşennücden √â§ıl ola belki iki temeddüdden dahi te∂â¡uf √âdi& olur. Ve 
ek&er-i √âlde teşennüc veca¡-ı şedîdden «âlî olmaz.

Ve küzâzın esbâbı min-vechin teşennücün esbâbına müteşâbih olur ve 
min-vechin mu«âlif olur. Ammâ vech-i müşâbehet budur ki küzâz ba¡∂ı 
kerre imtilâdan olur ve yübûsetten dahi olur. Ve ¡u∂v-ı ¡a§abîye lâ√ıð olan 
e≠âdan dahi olur. Ve evrâmdan dahi küzâz √âdi& olur, nitekim teşennüc bu 
vechle √âdi& olduğu gibi.

Ve ammâ vech-i mu«âlefet budur ki teşennücün rî√ten √udû&u nâdir olur 
ve küzâzın riyâ√-ı mümidde sebebiyle √udû&u ek&er olur ve belki iki teşen-
nücden mürekkeb olan küzâzın ek&eri riyâ√ın bedene istîlâsından olur. Ve bu 
vech ile olan temeddüd ¡illet-i §a¡be olur. Ve ¡u∂v-ı vâ√idde rî√ √asebiyle olan 
teşennüc-i müfred dahi o teşennüc-i mürekkeb gibi §u¡ûbetli olmaz, zîrâ rî√î 
olan teşennüc-i müfredde rî√ cümle bedene müstevlî olmaz. Lâkin teşennüc-i 
müfredde dahi ba¡∂ı kerre rî√in πalebesi olup o dahi «a†arlı olur ve mevte 
dahi ¡alâmet olur. Ve müfred-i rî√î teşennüc-i rî√in πalebesinde mevte ¡alâ-
met oldukta mu∂â¡af-ı rî√înin mevte delâletinden eşedd ve şiddeti dahi ezyed 
olur. Ve vech-i â«erden dahi küzâzın sebebi teşennüc sebebine mu«âlif olur, 
o vech budur ki teşennüc-i mâddînin sebebi ¡a§abdan bir mev∂i¡de bir hey™et 
üzere vâði¡ olur ki o ¡u∂vu inbisâ†tan men¡ eder, zîrâ o hey™ette ¡a§abın lîfleri 
¡ar∂an temeddüd edip a§l cânibine ðab∂ olup ¡u∂v müteşennic olur. Ammâ 
küzâz-ı mâddîde mâddenin ¡a§ab üzere vuðû¡u bunun «ilâfı üzere olur, zîrâ 
mâddenin ¡a§ab üzere küzâz-ı mâddîde vuðû¡u iki vech üzere olur:

Vech-i evvel budur ki küzâz i√dâ& eden mâdde a¡§âbın elyâfı arasına 
ta√allül edip girer ve câmide olup donduktan sonra §alâbet üzere kalıp ¡u∂-
vun inbisâ†tan inðıbâ∂a rücû¡u ¡usretli olur.
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Ve vech-i &ânî budur ki mâdde ¡a§ab üzere def¡aten vâkı¡a olur ve elyâf 
arasına ta√allül eylemez lâkin her lîfin fürcelerine girer ve lîfin †ûlde olan 
mesâmmlarını doldurur bir √âl üzere ki lîfin †ûlü ne artar ve ne eksilir 
ve mevâddın nisbeti lîfin nisbeti gibi olur. Ve mevâddın bu vech üzere 
lîfleri doldurması lîfin †ûlünü mu√âfa₣a edip inðıbâ∂a mâni¡ olur. Ammâ 
teşennücü fâ¡il olan mâddenin va∂¡ı mu«telif olur, zîrâ mevâddın elyâfına 
nüfû≠u müteşâbih olmaz ve ke≠âlik ke&ret üzere nüfû≠u dahi olmaz ve 
₣ann olunur ki küzâzda mâddenin elyâfa nüfû≠u istir«âda mâddenin el-
yâfa nüfû≠u gibi olur [262a] lâkin istir«âda mâdde raðîða olmakla elyâfı 
ir«â eder ve müsterhâ olan ¡a§ab ¡u∂vu ta√rîke ðâdir olmaz. Ammâ teşen-
nücde mevâdd câmide ve §ulbe olur, ¡u∂vun inbisâ†ını √ıf₣ edip in¡i†âfına 
ve inðıbâ∂ına mâni¡ olur.

Ve gâhîce küzâzın mâddesi ¡a∂al ve veter ve ¡a§abdan birinin vasa†ında 
olmaz belki mebde™inde olur. Ve ¡a§ab ve veter o mevâdd-ı mû≠înin e≠âsın-
dan çekinip √afr olur ya¡nî †ûlü noð§ân olur ve inðıbâ∂a ¡u∂v ðâdir olamaz 
ve gâhîce dahi o maðâmda verem olmakla küzâz √âdi& olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi mevâdd e&nâ-i elyâfta bir vech üzere vâkı¡a olur ki 
kaçan ¡u∂v ðab∂ olunsa elyâf mevâdd ile mün∂aπıt olup sıkışır ve o in∂ıπâ†-
tan veca¡ √âdi& olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi îcâ¡ ve î≠â eden mevâdd ve keyfiyyât-ı mücerrede 
¡a∂alin veyâ«ûd veterlerin mebâdîsinde olup ¡a∂al ve veter †ûlen o e≠âdan 
hereb eder ve kaçar. ¡Unfle olan ðay™ ve istifrâπ-ı ke&îrden sonra √âdi& olan 
küzâzdan bir nev¡ vardır ki bu ðabîlden olur ve benzer ki ¡a§abın ve veterin 
bu vech üzere olan ðay™da te™e≠≠îsi mi¡de müşâreketiyle olur.

Ve kaçan sebeb-i küzâz yübûset olur ise onun vechi bu olur ki ru†û-
bâtın in√ilâli √asebiyle ¡a∂alin ¡ar∂ı noð§ân üzere olur ve ¡ar∂ın noð§ânın-
dan lâ-ma√âle ¡a∂alin †ûlü ziyâde olur ve menâfi≠i ðab∂ olunup ðuvve-i 
mu√arrikeye menfe≠i mesdûd olmakla ∂a¡f gelip ¡u∂vu ðab∂a ðâdir olmaz. 
Ve yübûsetten √âdi& olan §alâbet dahi ¡u∂vun ðab∂ olmamasına mu¡în olur.

Ammâ teşennüc-i yâbiste mevâddın in√ilâli inşivâ †arîði ile olur ya¡nî 
âteş üzere kebâb olan la√mın ve derinin ru†ûbetinin in√ilâli gibi olup †ûlen 
ve ¡ar∂an ¡a§ab ve veter noð§ân üzere olur, zîrâ teşennüc-i yâbis küzâz-ı 
yâbisten ziyâde redî olur. Ve istir«â ba¡∂ı kerre ða†¡ √asebiyle olduğu gibi 
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ke≠âlik temeddüd dahi ba¡∂ı kerre cirâ√at √asebiyle olur, zîrâ cirâ√at ¡ârı∂ 
oldukta ¡u∂vun inðıbâ∂ından ¡a∂al müte™e≠≠î olur.

Ve küzâzın ba¡∂ı nev¡i ðavî olur sebebi ve mâddesi ðavî olmak √asebiyle.
Ve «ader-i imtilâî ile teşennüc vâði¡ olduğu gibi o minvâl üzere küzâz 

dahi vâði¡ olur, zîrâ «ader-i imtilâî ile mesâlik-i rû√ mesdûde oldukta ¡u∂v 
ðab∂ üzere olur ise rû√un ¡adem-i nüfû≠undan ¡u∂vun √areketinin imtinâ¡ı 
√asebiyle ¡alâ-√âlihi ¡u∂v ðab∂ üzere bâðî olur ve inbisâ†ı olmayıp teşennüc 
√âdi& olur. Ve eger o vaðtte ¡u∂v münbası† bulunur ise ≠ikr olunan sebebden 
¡u∂v ¡alâ-√âlihi mütemeddiden ve münbası†an bâðî kalıp temeddüd âfeti ¡ârı∂ 
olur. Kaçan südde teftî√ olup ervâ√ cereyâna bed™ eylese teşennüc ve temed-
düdden her biri zâil olur. Bu vech ile olan temeddüd ve teşennüc ek&er-i √âlde 
uykudan henüz uyandıkta vâði¡ olur, zîrâ √âl-i nevmde ervâ√ bâ†ına münce≠i-
be olur ve uyandıkta tedrîcle ₣âhire rücû¡ eder. Ve ¡a∂alât-ı ₣âhireye ¡u∂vu 
ta√rîke §âli√ olacak ðadar rû√ gelmezden muðaddem ¡u∂v maðbû∂ ise teşen-
nüc √âli üzere ve mebsût ise temeddüd √âli üzere bâðî kalır, kaçan ðuvvet 
¡alâ-kemâlihâ ₣âhire ¡avdet eyledikte teşennüc ve küzâzdan her biri zâil olur.

Ba¡∂ı kerre ¡a∂alâta meşaððatli ve πayr-i †abî¡î bir hey™et ¡ârı∂a olup 
ðuvve-i mu√arrike ¡a∂alde ðalîle ve ∂a¡îfe olur veyâ«ûd şiddet-i veca¡ 
ile ðuvvet ðalîle olup ta√rîk eylemeği ðuvvet ta√ammül eylemez ve ¡u∂v 
bulunduğu √âl üzere kalır; maðbû∂ ise teşennüc üzere ve mebsût ise te-
meddüd üzere bâðî kalır. Ve bu √âletler √abel ile temdîd olunanlarda 
ve şey™-i &aðîli kaldıranlarda ve arkasına ağır yük yüklenenlerde ve katı 
yer üzere uyuyup ¡a∂alleri yere mümâss olanlarda vâði¡ olur. Ve ke≠âlik 
¡a∂al üzere vâði¡ olan ∂arbeden ve sað†adan dahi √âdi& olur eger ¡a∂ali 
onların her biri ra∂∂ edip ezdi ise. Ve ða†¡dan ve √arð-ı nârdan dahi √âdi& 
olur eger ¡a∂al o sebebler ile mütevecci¡ olup bi-√asebi’l-veca¡ inðıbâ∂-
dan ¡âciz olur ise.

Ve ba¡∂ı kerre küzâz ile ¡a∂alât-ı a¡§âba mevâdd mun§abbe olur veyâ«ûd 
o küzâzı olan a¡∂âda mütevellide olan riyâ√-ı πalî₣a olur veyâ«ûd â«er 
ma√allden §âir ve müntaðıl rî√ olur, nitekim yüze ve a¡∂â-i veche ma«§û§ 
olan teşennüc redî olur, ke≠âlik a¡∂â-i veche «â§§ olan temeddüd dahi redî 
olur ki göz kapağına ve lisâna ve şefelere ve yanaklara ¡ârı∂ olan temeddüd 
redî olur.
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Ve bir nev¡ küzâz-ı yâbis ü redî vâði¡ olur ki o küzâz √ummayât-ı lâzı-
meden sonra ðalað ve ı∂†ırâb ve bükâ ve he≠eyânla vâði¡ olur. O mekzûzun 
benzi sarı ve ağzı ve dudakları kuru ve lisânı kara ve †abî¡atı mu¡teðıl ve 
cildi müsta§√af ya¡nî «uşûnetli ve mütemeddid olur. Ve bu nev¡ küzâz redî 
olur.

Ve ∂arbe sebebiyle √âdi& olan küzâza ınçkırık ve maπ§ [ya¡nî ince ba-
ğarsıklarda olan sancı] ve i«tilâ†-ı ≠ihn ve ¡aðlın ≠ehâbı ve zevâli tâbi¡ ve 
mu§â√ib olur ise o küzâz ðattâl olur, zîrâ o ¡alâmetlere muðârin olan küzâz-
da ¡a∂ale cefâf gelir ve ru†ûbât-ı ¡a∂ali √arâret kaynatır; o πaleyân ¡u∂vu 
†ûlen temdîd eder ve o ¡u∂vu cefâf-ı bâliπ ile √ıf₣ eden cefâf dahi küzâzı 
¡alâ-√âlihi √ıf₣ eder.

Ve çok kerre §ıbyâna dahi küzâz ¡ârı∂ olur velâkin onların küzâzı sühû-
letli olur, zîrâ teşennüc bâbında ≠ikr olunanın ðıyâsı üzere §ıbyânın §ıπarı 
√asebiyle küzâzı âsân olur.

Ve çok kerre küzâzdan muðaddem bedene i«tilâc ve &iðal ve ke≠âlik 
&iðal-i kelâm ve ¡a∂alâta ve feðâr nâ√iyesine ¡u§¡u§a varınca ðadar §alâbet 
¡ârı∂ olur ve bel¡i ¡asîr olur. Ve o i√tikâk dahi ¡ârı∂ olur ki kaşıdığında le≠≠et 
√âdi& olmaz. Ve kaçan bevlinde midde ve ðay√ olup √absinde ðuşa¡rîret 
ve gözünde πışâve ve başında ve boynunda ter olsa bu ¡alâmetler delâlet 
eder ki ðarîbü‘z-zamânda o kimsenin iki cânibinde imtidâd √âdi& olur, zîrâ 
bevlinde bu mi&lli midde olanların ek&er-i √âlinde esfel cânibinden tenðı-
ye-i tâmme √â§ıl olmaz belki mevâddan bir şey™ me&âne ile dimâπ beynine 
§u¡ûd edip î≠â eder ve küzâz i√dâ& eder.

Ve kaçan küzâz-ı ¡âmm ¡ârı∂ olmağa başlasa ¡alîlin ağzı kapanır ve yüzü 
kızıl olur ve ağrısı müştedd olur ve bir √âle varır ki içtiği su boğazından 
geçmez ve †arfı ke&îr olur ya¡nî gözünü açıp yumması çok olur ve gözünde 
dümû¡ ve yaş olur.

Ve teşennücle temeddüdün ibtidâ ₣uhûrlarının farðı budur ki ikisi 
dahi ¡a∂aleden ₣uhûr eder lâkin teşennüc ¡a∂alenin √areketi ile bed™ eder 
ve temeddüd sükûnuyla ¡a∂aleden ibtidâ eder. Ve teşennücde ≠ikr olunan 
intiðâl ðıyâsı üzere temeddüd dahi «avânîðten ve ≠âtü’l-cenbden ve sersâm-
dan intiðâl †arîði ile √âdi& olur. Ve bilâd-ı cenûbiyyede bi-√asebi’l-imtilâ™ 
ke&îrü’l-vuðû¡ olur a«lâ†ın o bilâdda √areketi ve «u§û§an balπamî olanların 
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a«lâ†ının ke&ret-i √areketi için. Ve ba¡∂ı kerre temeddüd bilâd-ı cenûbiyye-
de dahi √âdi& olur fu∂ûlün o bilâdda i√tiðân ve i√tibâsı √asebiyle. ¡Ale’l-
«u§û§ nisvânın a¡§âbında ∂a¡f olmakla onlarda temeddüd ziyâde olur.

el-¡Alâmât: Mu†laðan temeddüdün86 ¡alâmeti budur ki ¡u∂v inðıbâ∂a 
mu√ibb ve mâil olmaz. Ve ðuddâm cânibine olan küzâz ve temeddüdde 
¡alîl olan şa«§ boğulan kimseler gibi olup yüzünde ve gözünde i«tinâð e&eri 
olur ve yüzünde olan ¡a∂allerin temeddüdü √asebiyle o şa«§ın yüzü ∂â√ik 
olan kimsenin yüzüne müşâbih olmakla o kimse ∂â√ik olmak üzere ta√ay-
yül olunur. Ve başı ðuddâm cânibine münce≠ib olup bâriz ve âşikâr olur. 
Ve boynu mümtedd olup iltifâta ðâdir olmaz ya¡nî iki †araftan birine ta√vîl 
olmaz. Ve ¡a∂al-i ba†nda dahi ba¡∂ı kerre imtidâd olup ðuvve-i dâfi¡ada dahi 
∂a¡f olmakla tebevvüle iktidârı olmaz. Ve ba¡∂ı kerre dahi me&âne ¡a∂ali 
dâimâ mütemeddid olup münkabı∂a olmaktan imtinâ¡ ve ¡i§yân üzere ol-
makla min-πayri irâdetin bevl eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi şiddet-i in∂iπât ile 
damar tefeccür etmekle dem bevl [262b] eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi temed-
düdü ðuddâma olanlara ınçkırık dahi ¡ârı∂ olur.

Ve eger temeddüd ve küzâz «alf cânibine olur ise onun ¡alâmeti budur 
ki baş ve omuzlar ve ¡a∂al «alf cânibine münce≠ib olur, zîrâ «alfin ¡a∂alle-
rinin imtidâdından ¡a∂alât-ı ba†nda dahi bi’l-müşâreket temeddüd olur ve 
¡a∂alât-ı ba†nın temeddüdünden ≠ikr olunan ¡avârı∂ ¡ârı∂a olur. Ve mað¡a-
dede olan ¡a∂al dahi temeddüd etmekle mi¡â-i müstaðîmde olan &üflü im-
sâke ðâdir olmaz. Ve em¡â-i diðâðtan dahi &üfl istinzâl olunmaz ve diðâðın 
&üflü ma√allinde mu√tebesen bâðî kalır ve «alf cânibine olan temeddüd 
ile ðuddâma olan temeddüdler bu ¡avârı∂da şerîk olurlar ya¡nî ikisinde 
dahi i«tinâð ve seher ve veca¡ ve bevlin mâiyyeti ve bevlde ke&ret-i riyâ√la 
nefâ«at-ı ke&îre ve esirrede suðû† olur ya¡nî göbeği düşer.

Ammâ temeddüd-i ra†b ve temeddüd-i yâbis ve temeddüd-i veremî ve 
e≠âdan √âdi& olan temeddüd işbu me≠kûrların ¡alâmetleri teşennüc bâbında 
≠ikr olunan ¡alâmât ðıyâsı üzere olur. Ve ek&er-i √âlde temeddüd-i bârid 
a§√âbına ðûlınc ¡ârı∂ olur bürûdet √asebiyle.

86 “Mu†laðan temeddüd”den murâd temeddüd gerek ise ðuddâma ve gerek ise «alfe 
ve gerek ise hem ðuddâma ve hem «alfe olsun demektir.
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el-Mu¡âlecât: Temeddüdün ¡ilâcı bi-¡aynihi teşennüc ¡ilâcı olur ve te-
meddüdde isti¡mâl olunan me√âcim teşennücde müsta¡mel olan me√âcim-
den ek&er ve ezyed olmak lâzım olur, zîrâ √arâret ke&ret-i me√âcim ile is-
tirdâd ve istircâ¡ olunur ve √arâret ile mâdde-i temeddüd ta√allül eder. Ve 
temeddüd için va∂¡ olan me√âcimde şar† olunmak lâzımdır «u§û§an fe…
ârâta ve ¡unuða ve şerâsîfe müte¡alliða olan ¡a∂alât ve a¡§âb üzere va∂¡ olu-
nan me√âcimde şar† olunmak ziyâde lâzım olur.

Ve kaçan şiddet-i veca¡ ile veyâ«ûd ¡ilâc için isti¡mâl olunan edviye ile 
mekzûz terlese vâcib olur ki o ter sovuyunca ðadar terk olunmaya belki 
ıslanmış bir ðı†¡a §ûf ile o ter neşf ve a«≠ oluna. Ve ba¡∂ı kerre zeyt-i mü-
sa««an içinde mekzûz oturtulur, zeyt-i müsa««an ðuvvet ile ta√lîl eyledi-
ği için. Ve câvşîr dahi saðy olunur ðuvvet ve ∂a¡fına ¡alîlin i¡tibâr olunup 
∂a¡îfe dirhemden eðall ve aðviyâya dirhem miðdârına varınca ðadar saðy 
olunur. Ve √ıltît dahi bu minvâl üzere saðy olunur.

Ve küzâzın mu¡âlecesine müsâra¡at mu¡âlece-i teşennüce müsâra¡atın-
dan ziyâde olur, zîrâ küzâz ðâtil ve «ânıð ve mû≠îdir.

Ve küzâz ve teşennücün mu¡âlecâtında e†ıbbânın ≠ikr eyledikleri devâ-
lardan olup cidden nâfi¡ olur turak otunun sülâðası †ab« olunup √âl-i †ab«ta 
içine sırtlan ve kelb ve tilki yavruları tarh olunup teherrî edince ðadar †ab« 
olunduktan sonra o matbû«a ¡alîl iki def¡a girdirip mek& ettirilmek.

Ve ke≠âlik küzâza nâfi¡ olur √ımâr-ı va√şî şa√mıyla ¡alîli temrî« eyle-
mek ve geyik şa√mıyla ve arslan ve ayı ve sırtlan şa√mları ile müfrede-
ten veyâ«ûd edviye-i sâire ile mürekkeben temrî« dahi nâfi¡dir. Ve dühn-i 
se≠âb ve cünd-i bîdester ve ðan†uriyûn ile i√tiðân eylemek ve √amûlât-ı 
lâ≠i¡ayı ve √âddeyi ta√ammül eylemek dahi nâfi¡dir bûraðiyyeti √asebiyle. 
Ve ke≠âlik şa√m-ı «an₣al mi&lliler dahi nâfi¡dir. Ve eger bu edviyeler ifrâ† 
üzere i√râð eder ise o mu√rıð i√tiðândan sonra eşek sütüyle ve semn ile ve 
kuyruk yağıyla müfredeten veyâ«ûd ≠ikr olunan şu√ûmun biri ile terkîb 
olunduğu √âlde â«er kerre i√tiðân dahi olunur.

Ve temeddüd-i bârid-i ra†ba enfa¡ eşyâ cünd-i bîdester olur ve bu devâya 
te¡âhüd eylemek gerektir.

Ve a§√âb-ı küzâza gerektir ki †a¡âm tenâvül eylediklerinde loðmalarını 
tasgîr ve ta∂¡îf eyleyeler ve √asv-ı raðîði vecûr ile boğazlarına isâle ede-
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ler. Ve loðmayı ibtilâ¡dan √a≠er edeler, zîrâ onlara loðmayı bel¡ eylemek 
§u¡ûbetli olmakla yutmak §adedinde oldukları loðma burunları deliklerine 
kaçar, o sebebden mu∂†arib olup ¡illetleri artar.

Ve mekzûza saðy olunacak devâları ve a¡∂âlarına ve mað¡adelerine 
sürünecekleri ve dühn-i √ınnâ gibi olan merû«ât-ı sâireleri ve se¡û†ât ve 
¡a†ûsâtları cemî¡an aðrabâdînde biz ≠ikr eyledik. Ve onlara ¡a†ûsâtların 
«ayrlısı o mey¡adır ki mûmiyâî ola ve ba¡∂ı edhânla ma«lû† ola. Ve küzâz-ı 
ru†ûbî a§√âbına †abî¡î olan √ummâ «ayr[lı] ¡ilâc olur.

Beşinci Fa§l La…ve Beyânındadır

Laðve87 bir ¡illettir ki yüzde olan a¡∂â-i âliyeye ¡ârı∂ olur ve onda yü-
zün bir şıððı cihet-i πayr-i †abî¡iye münce≠ib olur ve yüzün hey™et-i †abî¡iy-
yesi müteπayyire olur ve iki dudakların iltiðâları cevdet üzere olmaz. Ve 
ke≠âlik laðve olan †arafta göz kapaklarının dahi cevdet-i iltiðâları zâile olur 
ve yüzün ¡a∂aleleri dahi müteşennic olur. Ve o ¡a∂alelerin ve a¡§âblarının 
menâbiti teşrî√ bâbında senin ma¡lûmun oldu.

Ve istir«â sebebi ile √âdi& olan laðvede eger istir«â ðavî olursa yüzün 
müster«î olan şıððı ðuvvet ile münce≠ib ve mâil olur. Ve o şıððın ðuvvet-i 
inci≠âbından şıðð-ı â«er dahi münce≠ib ve müster«î olup o şıðð-ı â«erin 
dahi hey™eti müteπayyire olur. Ve eger müster«î olan şıððın istir«âsı ∂a¡îf 
olur ise o istir«â kendiye «â§§ olup şıðð-ı â«ere sârî olmaz.

Bu ma…âmda nüs«a-i sul†âniyyede bir «ilâf me≠kûrdur ki o «ilâf †ab¡ ile 
olan nüs«alarda me≠kûr değildir, ¡ibâreti budur: “אء ــ ــ إن ا ــ   و

ــ ــ  ــ و ــ  ج و ــ ب ا ــ ــ  ــ و ــ ا א ــ ا ” Ya¡nî “Yüzün iki 
cânibinden selîm olan cânib me™ûf olan şı……ı kendiye ce≠b ve şı……-ı me™ûfu 
ı§lâ√ …a§d eylediğinden ve şı……-ı me™ûfun istir«âsı cânibine istir«â ve onda 
ce≠b için tecemmu¡ eder ve o tecemmu¡da cânib-i §a√î√te i¡vicâc √âdi& olup 
şı……-ı selîm mu¡vecc ve şı……-ı me™ûf selîm görünür diye e†ıbbâdan bir 
cemâ¡at ve ¢oles dahi ≠âhib oldular velâkin bu …avl mu¡temed değildir.”

87 “Laðve” ¡uðâb dedikleri kuşun ismidir. Bu mara∂ a§√âbı o kuşa müşâbih olmakla 
ismi isti¡âre olundu. Vech-i müşâbehet budur ki o kuşun şıdðları ya¡nî avurdu 
vâsi¡dir ve minðârı eğridir ve her na₣ar edenler o kuşu gördüklerinde başını bir 
†arafa mâil görürler. Bu vechler cemî¡an bu mara∂ a§√âbında mevcûde olmakla 
laðve ismi ona isti¡âre olundu.
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Bu ¡abd-i fa…îr-i mütercim der ki bu …avl her ne …adar İbn Sînâ ve ek&er-i 
mu§annifîn katında merdûd ise lâkin fü√ûl-i e†ıbbânın …avli olmakla bu 
ðavli §ı√√ate ta…rîb eder bir vechten lâzımdır; o vechi bilmek bir mu…addi-
me temhîdine mu√tâc olur. Ve o mu…addime budur ki şı……-ı me™ûfta mâdde-
nin &üflü √asebiyle olan istir«â ve meyl dört vechten «âlî olmaz, zîrâ şı……-ı 
me™ûfun meyli yâ cânib-i va√şîsine olur veyâ«ûd cânib-i insîsine olur ve 
¡alâ-kele’t-ta…dîreyn o meyl ve istir«â yâ …uvvet ile olur veyâ«ûd ∂a¡f ile 
olur. Ve eger şı……-ı me™ûfun istir«âsı va√şî cânibine olup ve istir«â …avî 
olur ise o şı……-ı me™ûf şı……-ı selîmi şı……-ı selîmin cânib-i insîsine iki şı……ın 
cildeleri vâ√id-i mutta§ıl olduklarından ce≠b edip şı……-ı selîm şı……-ı me™ûf 
üzere ma√mûl olur. Ve eger bu §ûrette şı……-ı me™ûfun meyl ve istir«âsı ∂a¡îf 
olursa istir«â yalnız şı……-ı me™ûfta olup şı……-ı selîmde istir«âdan bir nesne 
olmaz ve şı……-ı selîm şı……-ı me™ûf üzere √ıml ve &i…al olmaz. Ve eger şı……-ı 
me™ûfun istir«âsı cânib-i cânib-i insîye olup lâkin o istir«âda ∂a¡f olur ise 
istir«â yine yalnız şı……-ı me™ûfta olup şı……-ı selîm √âli üzere bâ…î kalır ve 
şı……-ı me™ûf şı……-ı selîm üzere √ıml ve &i…al olmaz.88

Ve bu üç §ûrette ≠ikr olunan …avle mecâl ve şı……-ı selîmin tecemmu¡ edip 
şı……-ı me™ûfu ce≠bine mesâπ olmaz. Ve eger şı……-ı me™ûfun istir«âsı cânib-i 
insîsine olup ve istir«âda …uvvet dahi olur ise şı……-ı me™ûf şı……-ı selîm üzere 
rükûb eder ve şı……-ı selîm cânib-i va√şîye meyl eder. Bu §ûrette ¢oles’in 
…avl-i me≠kûruna mesâπ olur, zîrâ mümkin olur ki şı……-ı selîmin cânib-i 
va√şîye istir«â edip onda tecemmu¡u şı……-ı me™ûfu ce≠b ve ı§lâ√ için olup o 
tecemmu¡dan şı……-ı selîme i¡vicâc √âdi& ola.89

Lâkin ek&er-i ¡ulemâ bu …avl-i teşrî√e muvâfı… değildir diye redd eder-
ler, zîrâ ce≠b lîf-i †avîl ile olur ve beynehümâda elyâf-ı me≠kûre ise fenn-i 
teşrî√te me≠kûr değildir.

88 Bu vücûh-ı erba¡a Şer√-i Esbâb u ¡Alâmât’ta Nefîsî’nin kelâmından inti√âl olun-
muştur.

89 Bu vech-i râbi¡ ile vech-i evvelin farðı ve vech-i evvelde Koles’in ðavline mecâl 
olmayıp vech-i râbi¡de mecâl olduğunun vechi budur ki vech-i evvelde şıðð-ı 
selîm ma√mûldür ve ma√mûl √âmili ce≠b muta§avver değildir ve §ûret-i râbi¡de 
şıðð-ı selîm √âmildir ve onda ce≠b i√timâli mümkindir, ammâ vasa†ta olan iki 
§ûrette ∂a¡f olup √âmil ve ma√mûl olmamakla onda ce≠b a§lâ ta§avvur olunmaz.
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Felneşra¡ ile’t-tercemeti: Ve istir«â ile √âdi& olan laðvenin esbâbı istir«â 
bâbında ≠ikr olunan istir«â esbâbıyla [263a] olur.

Ve ek&er-i √âlde laðvenin vuðû¡u teşennücle olur. Laðve-i istir«âî nâ-
direten vâðı¡a olur. Ve laðve-i teşennücînin beyânı budur ki kaçan vechin 
şıðð-ı vâ√idi esbâb-ı teşennücden biri ile müteşennic olsa şıðð-ı &ânîyi dahi 
ce≠b eder. Ve teşennücî olan laðvenin esbâbı bi-¡aynihâ teşennücün esbâbı 
ve teşennüc bâbında ≠ikr olunan sebebler olur.

Ve teşennüc-i yâbisten ¡ârı∂ olan laðve √ummayât-ı √âddede gerek ðay™ 
ile ve gerek i«tilâfla ya¡nî ishâlle ve ru¡âf ile olan istifrâπlarda olur. Ve bu 
teşennüc-i yâbisten olan laðve ðâtil ve redî olur.

Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki laðvede yüzün iki şıððından marî∂ olan şıððı 
selîm görünür ve selîm olan şıððı marî∂ görünür ve fi’l-√aðîða mâdde han-
gi cânibde ise o cânib marî∂ olur velâkin mâdde olmayan cânib cânib-i 
marî∂i kendiye ce≠b edip ve onu ı§lâ√ ve tesviye eylemeği ða§d edip te-
cemmu¡ etmekle selîm iken tecemmu¡u √asebiyle ona i¡vicâc ¡ârı∂ olur ve o 
şıðð-ı selîm mu¡vecc görünür. Ek&er-i emrde90 ve teşrî√e na₣ar ile bu ðavl 
sedîd olmaz. Ve vechin bâb-ı teşrî√inde ≠ikr olunan ¡a∂alâtının ev∂â¡ı bu 
ðavli külliyyen tezyîf eder.

Ve ke≠âlik selîm görünen †arafın √issi bâ†ıl olmaz ve marî∂ görünen 
şıððın √issi bâ†ıl olur. Ve bu √âlet dahi şehâdet eder ki ðavl-i me≠kûr 
bâ†ıldır, zîrâ √aðîðaten mara∂ hangi şıððta olur ise o şıððın √issi bâ†ıl 
olmak vâcib olur ve √aðîðaten selîm olan cânibin √issi dahi selîm olmak 
vâcib olur.

Ve çok kimselerin raðabesine verem ¡ârı∂ olup onda bir nev¡ «unâð √âdi& 
olur ve o «unâð ile laðve √âdi&e olur. Ve ke≠âlik o verem ile fâlic dahi ¡ârı∂ 
olup iki elleri meflûc olur, zîrâ elleri ta√rîk eden ¡a∂aller ðuvve-i mu√ar-
rikeyi feðârât-ı ¡unuðtan nâbit ¡a§abdan istifâ∂a ve istifâde eder. Binâen 
¡aleyh raðabe veremi «unâð ve laðveyi i√dâ& eylediği gibi iki ellerde fâlic 
olmasını dahi îcâb eder.

Ve bir laðve ki altı ay ðadar mütemâdî ola, o laðveden §ı√√at me™mûl 
olunmaz.

90 ¢ânûn’un “ek&er-i emrde” dediğinin vechi budur ki ≠ikr olunan dört i√timâl bu 
maðâmda dahi cereyân edip teşrî√ müsâ¡id olsa dört vechten birinde olur.
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Ve ma¡lûm ola ki laðve ba¡∂ı kerre fâlic in≠âr eder ve belki çok kerre 
sekteyi in≠âr eder. Ve lâzım olur ki laðve ¡urû∂unda te™emmül oluna, o 
laðvede §ar¡ ve sekte muðaddemâtından bir nesne var mıdır biline. Ve eger 
muðaddemât-ı me≠kûre mevcûde ise istifrâπ-ı ðavîye mübâderet oluna. Ve 
ba¡∂ılar zu¡m ettiler ki §â√ib-i laðveden üç güne varınca ðadar mevf-i müfâ-
ce™e «avf olunur ve üç günü selâmet ile geçer ise necât bulur. Ve benzer ki o 
ðâilin ðavli üzere üç gün miðdârı mevt-i müfâci™den «avf olunduğu sekte-i 
ðaviyyeyi in≠ârından ola.

el-¡Alâmât: Laðvenin ¡alâmetleri budur ki melðuvvun nef«ası ve bü§âðı 
bir cânibden «urûc eder ve ağzının bir †arafı rî√i ve rîði imsâk edemez, 
dâimâ o †arafından rî√ ve rîði «urûc eder 

Ve çok kerre melðuvve §udâ¡ dahi ¡ârı∂ olur «u§û§an teşennücü olan 
laðvede §udâ¡ ek&er olur. Ve melðuvvun yüzünün mara∂ ve âfet hangi 
şıððında olduğu onunla ma¡lûm olur ki iki şıððın birisi yed ile medd olunup 
va∂¡-ı a§lîsi üzere kılınır. Eger o şıððın a§l-ı va∂¡ına gelmesinden şıðð-ı 
â«er bi-nefsihi √âlet-i ûlâsına müsteridde olur ise delâlet eder ki âfet medd 
ve yed ile tesviye olan cânibde olur.

Ammâ istir«âdan √âdi& olan laðvenin ¡alâmeti budur ki me™ûf olan 
şıððın √areketi ∂a¡îfe ve √avâssta küdûret olur ve cild ve ¡a∂alde mülâye-
met olup temeddüd i√sâs olunmaz ve şıðð-ı me™ûfun göz kapaklarından 
cefn-i esfel mün√adir ve esfele nâzile olur ve √anek üzere olup o ¡ayna 
mu√â≠î olan πışânın nı§fı miðdârı ra†b ve rehel olduğu √âlde müster«î 
rü™yet olunur. Ve bu vech ile o nı§f-ı πışâyı rü™yet o vaðtte ₣âhir olur ki 
lisân üzere yed ile πamz olunup √anek üzere olan πışâda te™emmül olu-
nur. Ve o te™emmül ile müster«î görünen πışâ √anek üzere olan πışâ oldu-
ğu ve olmadığı ₣âhir olur. Onun için ki lisânın §ıfâðı şe™nden ya¡nî kelle 
kemiğinin derzinden «urûc edip √aneki †ûlen ða†¡ eden §ıfâða şerîk olup 
mümtezic olur ve lâ-ma√âle §ıfâð-ı lisân πamz olunup ce≠b olundukta 
üzerinde olan §ıfâðtan gözün mu√â≠îsinde olan mev∂i¡i dahi münce≠ib 
olup o münce≠ib olan √anekin §ıfâkı idiği ve istir«âsı olduğu ma¡lûm 
olur.

Ve bu ta…rîr nüs«a-i sul†âniyyenin ta…rîridir. Ve terkîbinde vâ…i¡ olan 
“min †arî…i’ş-şe™n” kelimesi †ab¡ ile olan nüs«alarda “min †arî…i’l-lisân” 
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vâ…i¡ olmuştur.”91 Onu dahi vech-i §a√î√ üzere ta…rîr edip me™âlini tercü-
mede ≠ikr olunan nüs«a me™âline ircâ¡ eylemek ehl olanlara âsândır.

Ve laðve-i istir«âîde cilde nevâ√î raðabeden mütebâ¡iden mâile olup 
mev∂i¡ine reddi §u¡ûbetli olur.

Ve teşennücden √âdi& olan laðvede √avâss ek&er-i √âlde küdûretli ol-
maz ve cildesi bir vech ile mütemeddide olur ki o me™ûf olan şıðð-ı vechte 
bükümler bâ†ıl olup açılır ve yüzde olan ¡a∂ale §ulb olur. Ve ek&er-i √âlde 
bü§âðı ve rîði ðalîl olur ve ek&er-i √âlde cildin meyli raðabe cânibine olur 
ve o cânibden istirdâdı §u¡ûbetli olur.

Ve teşennücî olan laðvenin ra†b ve yâbis olduğu senin bildiğin ¡alâmet-
ler ile ma¡lûm olur. Ve laðve ¡alâmetlerindendir yüzün kemiklerinde veca¡ 
olmak ve cildesinde «ader olmak ve i«tilâcı ke&îr olmak.

el-Mu¡âlecât: Vâcib olan budur ki yevm-i râbi¡a veyâ«ûd sâbi¡a varınca 
ðadar ta√arrük eylemeye ve πıdâsı müla††ıfât olup mâ-ı √ımma§ zeyt ile ve 
bu le†âfette olan aπdiyeler ile taπdiye olunur. Ve ¡asel ve firâ« ya¡nî kuş 
yavrusu cefâfı miðdârı cefâfî olan aπdiye ile taπdiye olunmakla tecfîf olun-
maz ya¡nî ednâ cefâfı olan aπdiyeden i√tirâz lâzım olur.

Eger ¡alîlin †abî¡atında yübûset var ise şedîdeten leyyin olan √uðne ile 
yevm-i &ânîde i√tiðân olunup †abî¡atı ta√rîk olunur ve ona telyîni ziyâde 
olan √uðne ziyâde muvâfıð olur. Ve zamân-ı ibtidâda πarâπıra mübâderet 
eylemek ∂ararlı olur, zîrâ zamân-ı ibtidâda olan πarπara uzakta olup ¡illet 
i√dâ&ında med«ali olmayan mevâdd-ı πarîbeyi ma√all-i âfete ce≠b eder ve 
¡illetin sebebi mütezâyide olur. Ve ma√all-i ¡illete ðarîb olan mevâdd-ı fic-
ceyi nu∂cu olmamakla ta√lîle dahi ðâdir olmaz ve o zamânda πarπara bir 
fâideyi müfîd olmaz.

Ve laðve-i teşennücî edviye-i ðaviyye ile istifrâπa e√aððtır. O laðve-
de edviye-i ∂a¡îfe ile istifrâπ muvâfıð olmaz belki mirreyi in∂âca kifâyet 
eden edviye ile istifrâπ olunur. Ve √iddetli devâya isti¡câl mevâddı tecfîf ve 
taπlî@ eder ve ¡a§abı kurutur ve onda devânın te™&îri olmaz. Pes ¡acele üzere 
devâ-i √âdd isti¡mâl olunmamak vâcib olur.

91 Fi’l-a§l nüs«a-i sul†âniyyede dahi “min tarîði’l-lisân” ta√rîr olunmuş lâkin üslûb 
fenninden «abîr olanlar ta§√î√ edip “min tarîði’ş-şe™n” yazmışlardır.
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Ve vâcib olur ki laðveye fâlic ve teşennücün mu¡âlecesi ile mu¡âlece 
oluna ve onların bâblarında bildiğin devâlardan münâsib olanlar ile bu âfe-
te dahi mu¡âlece oluna. Ve tecribe olunmuştur ki §â√ib-i laðveye eyâric-i 
Hürmüsten bir ay mutta§ılen beher yevm iki dirhem miðdârı saðy olunsa 
e&er-i ðavî ile te™&îr eder.

Ve yine mücerrebdir ki zencebîl ile eğiri ¡asel ile ma¡cûn edip beher gün 
akşamda ve §abâ√ta cevze ðadar saðy olunmak nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki 
onlardan mâ-ı ¡asel kesilmeye.

Ve e†ıbbâ-i Hind’in ba¡∂ıları ≠ikr ederler ki laðve ¡ilâcının eblaπı elem 
olan ¡u∂v ve baş va√şî √ayvânın matbû« olan la√mı ile «ab§ ve «al† oluna 
ya¡nî yakı gibi o ¡u∂vlara va∂¡ oluna. Ve ₣ann olunur ki «ab§ olunmağa 
vu√ûştan evlâ olan tavşan ve sırtlan ve tilki ve ve¡ûl ya¡nî erkek [263b] 
yaban keçisi ve geyik ve yaban eşeği mi&llilerdir. Ammâ ₣ıbâ mi&lliler la√-
mında tes«în olmayanlar her ne ðadar var ise o mi&lli vu√ûş la√mından 
«ab§ı muvâfıð olmaz.

Ve vâcib olur ki eger o laðve ra†b olur ise ¡illetin mebde™i olan †araf 
hey™et-i †abî¡îsine redd olunup rab† olunur. Ve eger laðve teşennücî ise o 
müteşennic olan şıððı telyîn ile bed™ olunup sonra ta√lîl olunur. Ve eger 
dem ¡alâmeti var ise ta√te’l-lisân olan damar fa§d olunur, fe…ârât-ı ¡unuðtan 
fıðra-i ûlâ üzere bilâ-şar† mi√ceme va∂¡ olunur.

Ve reyb ve şekk yoktur ki laðveyi fâ¡il olan mâdde ¡a§abın mebâdîsinde 
&âbitedir ve ¡a∂alde dahi mevcûdedir, onun için sevgili olur ki fe…ârât-ı 
¡unuð üzere edviye-i mu√ammire va∂¡ oluna. Ve √anekten ¡a∂al-i veche 
elyâf-ı ke&îre gelmekle fekk üzere dahi edviye-i mu√ammire va∂¡ olunmak 
ma√bûb olur.

Ammâ göz kapağının ¡a∂ali ¡a∂al-i vech cümlesinden olunmakla ≠ikr 
olunan mev∂i¡e edviye-i mu√ammire va∂¡ının ona menfa¡ati olmaz. Ve 
onun tedbîri budur ki dimâπın cüz™-i muðaddemi tenðıye olunur ve ke≠âlik 
≠ikr olunan fe…ârâta ve çene kemiği üzere yâbis nesneler ile kimâd olunup 
o ma√aller delk olunur ve baş dahi delk olunur ve «u§û§an cû¡ vaðtinde 
delkin menfa¡ati ziyâde olur.

Ve §â√ib-i laðveye nâfi¡ olanlardandır dâimâ yüzünü sirke ile πasl ey-
lemek. Ve ≠ikr olunan mevâ∂i¡e sirke sürmek ve ¡ale’l-«u§û§ πasûl kılınan 



282 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

sirkede müla††ıfât †ab« oldu ise veyâ«ûd o sirke içinde «ardal sa√ð olundu 
ise te™&îri ¡acîb olur.

Ve yine o laðvenin ¡ilâcında vâcib olur ki şî√ ve ðaysûm ve √armel ve 
πâr ve bunlar gibi olanlar †ab« olunup ¡alîl o †abî«in bu«ârı üzere kebb ve 
imâle oluna. Ve o vaðtte o †abî«in altına †arfâ ve e&l îðâd olunur. Ve eger 
bu edviyelerin nef¡ ve te™&îri olmaz ise kulak ardında olan damar üzere keyy 
olunur. Ve vâcib olur ki tekellüf olunup πarπara sâir edviyeden ziyâde kılı-
na. Ve onda me∂ûπât dahi isti¡mâl olunur «u§û§an vecc ve cevz-i bevvâ ve 
¡âðırðar√â çiynettirilir ve helîlec-i esved dahi cümle-i me∂ûπâtından kılınır. 
Ve vâcib olur ki me∂ûπ elem olan cânibde imsâk oluna.

Ve o melðuvvun mekânı karanlık odada kılınır ve kürkî ve bâşað ve ≠i™b 
ve şebbû†92 merâreleri ve ke≠âlik şehdânec ve merzencûş ve sılð ¡u§ârele-
riyle, ma¡a-dühni’s-sûsen sekbînec ile ve hatun sütünde ma√lûl mercimek 
miðdârı ferfiyûn ile, pes bu me≠kûrların biri ile isti¡â† olunur. Ve emrâz-ı re™s 
ðânûnunda me≠kûr olan min külli vech münaððıyât-ı re™s ile dahi mu¡âlece 
olunur. Rete ya¡nî bunduð-ı Hindî dahi o ¡illete nâfi¡ ve mücerreb ¡a†ûsâttan 
olur «u§û§an retenin ðışr-ı a¡lâsı ziyâde menfa¡atli olur. Ve â≠ân-ı fâr ve 
ðı&&â-i √ımâr ve ¡ar†anî&â dahi nâfi¡ olan ¡a†ûsâttan olur. Ve ba¡∂ı kerre bu 
¡a†ûsât müsa««ın ve mu¡a††ıs olan devâlar ile dahi «al† olunur, cünd-i bîdes-
ter ve şûnîz gibi.

Ve se¡û†âtın efdali â≠ânu’l-fâr suyudur. Ve kaçan o sudan iki dirhem 
miðdârına bir dânıð sekbînec ve nı§f dirhem zeyt katılıp isti¡â† olunsa nef¡i 
olur ve belki beş güne varınca ðadar ¡alîl §ı√√at bulur. Ve o ¡alîle emr olu-
nur ki dâimâ mir™âta na₣ar eyleye √attâ i¡vicâcını görüp tesviyesinde tekel-
lüf eyleye. Ve muvâfıð olur ki âyîne-i §îniyyeye na₣ar eyleye, zîrâ âyîne-i 
§îniyye şeba√ı müşevveş gösterir.

Ve §ıbyâna rebî¡in â«irinde laðve gelse i†rifîl-i a§πarı isti¡mâl eylemek 
ona yedi güne varınca ðadar şifâ olur ve πıdâsı mâ-ı √ımma§ kılınır.

92 “Kürkî” turna, “bâşað” atmaca dedikleri kuşlardır, “≠i™b” sibâ¡dandır, Türkî’de 
kurt derler, “şebbû†” bir nev¡ balıktır.
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Altıncı Fa§l Ra¡şe ve Ra¡şenin A§nâfı ve ¡İlâcâtı Beyânındadır

~â√ib-i ¢ânûn’un ra¡şe beyânında îrâd eylediği √add ve ta¡rîf ziyâde 
tav∂î√e ve muðaddemât ile temhîde mu√tâcdır. O muðaddemât budur ki 
bi’l-cümle bedene veyâ«ûd bedenin ba¡∂ı ¡u∂vlarına mevâdd-ı &aðîle vü 
πalî₣a mun§abbe olup mevâdd-ı &aðîle kendi meyli cânibine ¡u∂vu ðasr ile 
ta√rîk eder. Ve ke≠âlik ¡u∂vda iki ðuvvet vardır: Biri ðuvvet-i mu√arrike 
ve biri ðuvvet-i mâsikedir. Ve bu ðuvvetler fi¡llerini irâde ile işlerler. Bu 
iki ðuvvetten birinin fi¡li ile ¡u∂v münfa¡il olmaktan «âlî olmaz, gâhîce 
ðuvve-i mu√arrikeden münfa¡il olup ¡u∂v bi’l-irâde √areket eder ve gâhî-
ce ðuvvet-i mâsikeden münfa¡il olup ¡u∂v bi’l-irâde sâkin olur. Lâkin 
ðâsir-i ðavî o iki ðuvveti te™&îrden men¡ eder ise ¡u∂v onlardan müte™e&&ir 
olmayıp ðâsire tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre ðâsir ziyâde ðavî olmaz ve 
irâdiyye olan o iki ðuvvette ona muðâvemette min-vechin ¡acz ve 
min-vechin ðuvvet olur ve ona binâen bir kerre ðuvveti √asebiyle ðâsirin 
¡u∂vu ta√rîk eylediği cânibin «ilâfına ¡u∂vu ta√rîk eder ve merreten u«râ 
muðâvemetten ¡âciz olup mevâdd-ı ðâsire meyli cihetine ¡u∂vu ðasren 
ta√rîk eyler. ¢uvvet-i mâsike-i irâdiyye dahi bu ðıyâs üzere bir def¡a ðâsi-
re muðâvemet eder ve def¡a-i u«râda muðâvemetten ¡âcize ve fâtire olur. 
Pes §ûret-i me≠kûrede mevâdd-ı &aðîle merreten ¡u∂vu &iðali ve meyli 
cânibine ta√rîk edip ≠ikr olunan iki ðuvvet cemî¡an te™&îrden ve mevâdd-ı 
ðâsire muðâvemetten ¡âcize olurlar ve merreten u«râ o iki ðuvvetten biri 
te…avvî edip ðâsire muðâvemet eder.

Eger ðuvve-i mu√arrike ðâsire muðâvemet eder ise ra¡şe iki nev¡ √are-
ketten ya¡nî √areket-i irâdiyye ve √areket-i ða§riyyeden mürekkebe olur. 
Ve eger ðuvvet-i mâsike muðâvemet eder ise ra¡şe √areket-i ðasriyye ile 
sükûn-ı irâdiyyeden mürekkebe olur. Ve ra¡şe iki √areketin mecmû¡unun ve 
bir √areket ve bir sükûnun mecmû¡unun ismi olur.

Mu§annif ra√metullâhi ¡aleyh ≠ikr olunan taf§îli “»ayrü’l-kelâm mâ-
…alle ve delle” fe√vâsınca e…all-i elfâ₣ ile edâ edip buyurdular: ــאل  ”ا
ــ ــ اراد כאة  ــ ــ  כــ اراد ــ  رادة  ــכ ا כــ  ــ  ا ــאوق ا ــ ا ــ  אو  

“ ــ ــ اراد ــכאة  ــאت ارادي   Ya¡nî ra¡şe a¡∂â-i mürekkebeye müte¡alli… bir او 
âfettir ki o âfetin √udû&u ¡a∂alât-ı ¡u∂vu mu√arrik olan …uvve-i mu√ar-
rikenin o ¡a∂alâtta olup √arekât-ı irâdiyyeyi mu¡âvı… ve πayr-i irâdiyye-
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yi mu√arrik olan mevâdd-ı &a…îleye ¡ale’l-itti§âl mu…âvemetten ¡aczi için 
olup o …uvve-i mu√arrike √areket-i irâdiyyesini √areket-i πayr-i irâdiyyeye 
veyâ«ûd &ebât-ı irâdiyyesini √areket-i πayr-i irâdiyyeye mezc ve «al† eder.

Fe’lnerci¡ ile’t-tercemeti: Ve ra¡şe ¡illeti ðuvve-i mu√arrikede bir âfet-
tir, nitekim «ader ðuvve-i √assâsede âfet olduğu gibi. Ve onun sebebi yâ 
ðuvvette olur veyâ«ûd âlette olur veyâ«ûd hem ðuvvette ve hem âlette olur. 
Ve kaçan bir kimseye «avf ¡ârı∂ olsa veyâ«ûd ona korkunç ve müf₣i¡ nesne 
vâ§ıl olsa mev∂i¡-i ¡âliyeden esfele na₣ar gibi ve yüksek dîvâr üzere yürü-
mek ve mu√teşem kimse ile söyleşmek gibi ve bu mi&lli ðuvâ-yı nefsâniy-
yeyi ðab∂ eden nesneler gibi ve ðuvve-i √areketin ni₣âmını müşevviş olan 
πamm ve √üzn ve fera√ gibi pes bu me≠kûrların i¡tirâ∂ından ra¡şe √âdi& 
olur. Ve ba¡∂ı kerre πa∂ab dahi ra¡şe i√dâ& eder, zîrâ πa∂ab rû√un √areke-
tinde i«tilâf i√dâ& eder ve o i«tilâf ile ra¡şe √âdi& olur.

Ve ðuvvete vehn vermekle ra¡şe i√dâ& eden sebeblerin biri cimâ¡dır, 
eger imtilâ ve şiba¡ üzere olur ise. Ammâ âlet sebebiyle olan ra¡şe o vech 
ile olur ki sinir ba¡∂ı istir«â ile müster«î olup o istir«â fâlic i√dâ&ı mertebe-
sine bâliπ olmaz lâkin ðuvve-i mâsikesine «alel getirir ve ¡u∂vu ta√rîk eden 
ðâsir-i ∂a¡îfe dahi muðâvemete ðâdir olmaz ve temâsük ðuvvesi zâile olur. 
Ve bu nev¡ âfet şürb-i ke&îr ve sekr-i mütevâtir katında ve sovuk suyu çok 
[264a] içmekten ve vaðtsiz içtikte √âdi& olur.

Ve âlet sebebiyle olan ra¡şe ba¡∂ı kerre dahi a¡§âbda süddeler olmak ile 
olur. Ve südde-i ¡a§abiyyenin sebebi ke&ret-i imtilâ olur ki o imtilâ to«me 
ve terk-i riyâ∂et gibi esbâb-ı ma¡lûmeden √âdi& olur. Ve o südde √asebiyle 
ðuvvet ¡a§aba nüfû≠-ı tâmm ile nâfi≠e olmaz ve ¡a§abı sedd eden [mâd-
de mecârîden] münðali¡a olan mevâdd-ı mütereddide olur, bir kerre ¡a§aba 
nüfû≠ için kendiyi ∂arb eder ve bir kerre nüfû≠dan imtinâ¡ eder veyâ«ûd o 
sâdd olan sebeb münðali¡a ve münfa¡ile olmayıp bir ðarâr üzere olur, tered-
düd eylemez.

Ve ba¡∂ı kerre âlet √asebiyle olan ra¡şe âletin cefâfından olur. Ve cefâf 
√asebiyle müstersil olan mu†âva¡at ile ¡a†f için mu†âvi¡ olmaz ya¡nî ¡a§abın 
cefâfı πâyete bâliπa oldukta ¡a§ab mün¡a†ıf ya¡nî münkabı∂ olmaz ve ke≠âlik 
sühûlet ile münbası† olmaz, nitekim seyr ya¡nî kayış câff oldukta münkabı∂ 
ve münbası† olduğu gibi rû√ dahi vech-i lâyıð üzere o ¡a§aba nâfi≠ olmaz. 
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Pes bu sebeblerden ¡u∂v ta√rîk murâd olundukta irâdeye muvâfıð √areket 
eylemeyip √areket-i ı∂†ırâbiyye √âdi& olur. Bu ¡ibâreti bi-¡aynihâ Semer-
…andî îrâd edip ve Nefîsî bu vech üzere tefsîr eylemiştir.

Ammâ ra¡şenin ¡ale’l-iştirâk ðuvvet ve âlet âfetlerinden √udû&u bu vech 
ile olur ki âlete bir nev¡ ∂arar i§âbet eder ki âletin ta∂arruru ðuvveti ı∂râr 
eder, me&elâ âlete berd-i şedîd i§âbet edip âletin teberrüd-i şedîdinden ðuv-
vet dahi muta∂arrır olur. Ve o berd yâ «âricden veyâ«ûd √ayvânın les¡inden 
veyâ«ûd «ıl†-ı bârid √asebiyle i§âbet eder veyâ«ûd âlete √arr-ı şedîd i§âbe-
tinden ðuvvet dahi muta∂arrır olup ikisinden ra¡şe √âdi& olur, i√tirâð mi&l-
li nesnelerden √âdi& olan √arâret gibi, zîrâ o mi&lli nesnelerin √arâretiyle 
¡a§aba âfet ¡ârı∂ olduğu gibi ðuvvete dahi âfet ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
ðuvvete kendiye ma«§û§ sebeb ile. Ve ke≠âlik ¡a§aba dahi kendiye ma«§û§ 
sebeb ile âfet ¡ârı∂ olup iki âfetin mecmû¡undan ra¡şe √â§ıla olur.

Ve ra¡şe ba¡∂ı kerre cemî¡-i bedende ve ba¡∂ı kerre dahi iki yedde ve 
ba¡∂ı kerre yalnız başta olur, âfet ve mâdde ba¡∂ı ¡a∂ale ma«§û§ ve ba¡∂ı 
â«erde âfet olmadığından.

Ve ba¡∂ı kerre ra¡şe yalnız iki ellerde olur ve iki ayaklarda olmaz, onun 
için ki ra¡şenin sebebi olan âfet nu«â¡ın a§lında olmaz belki şu¡abında olur. 
Ve me™ûf olan şu¡ab yede vâ§ıl olan şu¡be olur, ayağa vâ§ıl olan şu¡be sâlim 
olur veyâ«ûd âfet nu«â¡ın a§lında olur lâkin o âfeti nu«â¡ nef∂ edip silker 
ve yed a§l-ı nu«â¡a ðarîb olmakla o âfeti a§l-ı nu«â¡ yede tarh ve ilðâ eder 
ve †abî¡at dahi a§l-ı nu«â¡da olan âfeti cemî¡an eczâ-i nu«â¡a nüfû≠dan men¡ 
edip nu«â¡ı mu√âfa₣a eder veyâ«ûd a§l-ı nu«â¡da olan âfet ayak a§ablarına 
ve að§â-yı nu«â¡ vâ§ıl olup o ¡a§ablar dahi me™ûf olur velâkin ayaklarda olan 
ervâ√ ðuvvetli ve te™&îri şiddetli olmakla o münfa¡il ve me™ûf olan ¡a§abı 
isti¡mâl edip fi¡line «alel ve te™&îrine noð§ân gelmez ve belki âfet ziyâde 
ðavî olmadıkça onu ðuvvet ðahr edip ke’l-evvel me™ûf olan âleti isti¡mâl 
eder. Ve cânib-i esfel a¡∂â-i âliyeyi √âmil olmakla o cânibin ervâ√ı ke&îre 
ve ðuvveti şedîde olur ve ednâ sebeb-i ∂ârrdan muta∂arrır olmaz ve yedin 
ðuvveti riclin ðuvvetine bâliπa olmaz.

Ve ra¡şeyi i√dâ& eden sebeb ek&er-i √âlde o berd olur ki ¡a§abı ve rû√u 
ma¡an ir«â eder o ru†ûbet-i bâlle olur ki a¡§âbı ıslatır lâkin fâlic i√dâ& edecek 
miðdâr ıslatamaz belki ra¡şe i√dâ& eder.
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İbokrât dedi ki √ummâ-ı mu√rıðası olan kimsenin ra¡şesi olsa ma√mû-
mun i«tilâ†-ı ≠ihni ra¡şeyi ta√lîl eder. Velâkin Câlînûs bu ðavle râ∂î olmaz, 
lâkin İbokrât’ın ðavl-i me≠kûru bî-vech değildir.

Ve ma¡lûm ola ki ra¡şenin ziyâde §u¡ûbetlisi şitâda bed™ eden olur. Ve 
ba¡∂ı nüs«ada “yesârdan bed™ eden olur” diye vâ…i¡ olmuştur. Ve meşâyı«-
ta olan ra¡şe ¡ilâcla zâil olmaz.

el-¡Alâmât: Ra¡şenin ¡alâmâtı ânifen ≠ikr olunan esbâbdır ve onlar ₣âhir 
olmakla i¡âde-i ≠ikre √âcet yoktur.

el-Mu¡âlecât: Emrâ∂-ı sâire mu¡âlecâtında ≠ikr olunan mu¡âlecâtla ra¡-
şeye dahi ¡ilâc olunur. Südedi teftî√ ve istir«âyı ib†âl ve mevâddı istifrâπ 
eden edviyeler isti¡mâl olunur ve i√tiyâc olur ise ¡a§abı taðviye ve ter†îb 
ve ðuvveti in¡âş eden devâlar dahi isti¡mâl olunur. Ve in¡âşa i√tiyâc mara∂ 
√asebiyle ðuvvete ∂a¡f ¡ârı∂ olur ise olur.

Eger fec™eten berd i§âbetinden veyâ«ûd meşrûbdan berd i§âbetinden ra¡-
şe √âdi& oldu ise tes«în ile ¡ilâc olunur. Ve eger iðti∂â ederse ðânûnda yazıl-
dığı üzere delk ve nef∂ olunur. Deryâ ve √am™et suları ile mürta¡iş isti√mâm 
olunur. Ve na†rûnî ve zernî«î ve ðafrî93 ve kibrîtî miyâh dahi nâfi¡dir.

Ve eger ra¡şenin sebebi mâ-ı bârid oldu ise na†rûn ve «ardal ile kimâd 
olunur ve dühn-i ðus† ile yağlanır. Ve eger sebeb «amr-ı ke&îr şürbü ise 
istifrâπ olunur ve kıssâ-i √ımâr dühnü ve o mecrâya cârî olanlar isti¡mâl 
olunur ve dühn-i ðatt94 ile dâimâ temrî« olunur, √andeðûðâ dühnünün 
bu bâbda «â§§a-i ¡acîbesi vardır. Ve ke≠âlik yalnız ra†be ile dahi ∂ımâd 
olunur.

Ve eger ra¡şe ¡u∂vun mevâddı teşerrübünden oldu ise veyâ«ûd ¡illetin 
mevâddı πalî₣a ise veyâ«ûd ¡illette rüsû« ve isti√kâm var ise o zamân fıð-
ra-i ûlâ95 üzere mi√ceme va∂¡ olunur ve dühn-i müsa««anden âb-zen itti«â≠ 
olunup ¡alîl o âb-zende iclâs olunur. Ve fâlic ve teşennücde ve küzâzda ≠ikr 
olunan √ayvân meraðası içre dahi iclâs olunur ve âhirü’l-emr ona cünd-i 
bîdester bal şerbetiyle saðy olunur ve eyâricât dahi saðy olunur ve se≠âb ve 

93 “¢afrî”den murâd ðafru’l-Yehûd dedikleridir; deryâ altında ve Bu√ayre-i Yehûd 
arâ∂îsinde √afr ile dahi çıkar, mûmiyâ √ükmündedir.

94 “¢att” yoncanın kurusu ki ona fı§fı§a dahi derler.
95 “Fıðra-i ûlâ” mu†lað ≠ikr olunmakla nu«â¡ın mebde™i ve raðabenin fıðra-i ûlâsı 

murâd olunur.
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isðulafendriyûndan ma§nû¡ olan √abb dahi saðy olunur. Ve ernebin dimâπı 
dahi saðy olunsa cidden intifâ¡ ederler.

Ve yine mürta¡işe menfa¡ati olur şarâb-ı ¡asel ile √abb-ı «a†mî ve varað-ı 
dâmûniyûn96 ile †ab« olunan su yarım vakıyye saðy olunur ise. Ve su ile 
πâfe& ¡u§âresini saðy dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik mürta¡iş istir«âda isti¡mâl 
olunan ¡ilâcât ile mu¡âlece olunurlar.

Ve eger ra¡şe yalnız başta olur ise us†u«ûdûstan bir dirhem veyâ«ûd iki 
dirhem yalnız isti¡mâl olunur veyâ«ûd eyâricât-ı feyðarâ ile mu√abbeben 
veyâ«ûd şarâb-ı ¡asel ile isti¡mâl olunur. Us†u«ûdûs vücûh-ı me≠kûreden 
biri ile isti¡mâl olunmağın menfa¡ati tecribe olunmuştur. Ve bir dirhemden 
iki buçuk dirheme varınca ðadar her on günde bir kerre √abb-ı ðûðıyâ şürbü 
dahi tecribe olunmuştur. Ve vâcib olur ki onları isti¡mâl eden mürta¡işin 
πıdâsı ha∂mı serî¡ olan aπdiye ola. Ve onlara şarâb mu∂ırr olur ve ke≠âlik 
mâ-ı bârid dahi mu∂ırrdır. Ve suların eslemi ve ∂ararı onlara eðall olanları 
yağmur suyu olur. Ke≠âlik emrâ∂-ı ¡a§abiyyenin küllîsinde yağmur suyu-
nun ma∂arratı eðall olur. Ve mürta¡işler ke&ret-i fa§d ile muta∂arrır olurlar.

Yedinci Fa§l »ader Beyânındadır

Kütübde laf₣-ı «ader isti¡mâl-i mu«telif ile isti¡mâl olunur. Ba¡∂ı kerre 
«ader ra¡şe ma¡nâsına isti¡mâl olunup elfâ₣-ı müterâdifeden kılarlar, ammâ 
biz ve ke≠âlik nâstan çok kimseler elfâ₣-ı müterâdifeden kılmayıp bu ta¡rîf 
ile ta¡rîf ve ta√dîd eyleriz, o ta¡rîf budur ki «ader ¡u∂v-ı âlîde ya¡nî a¡∂â-i 
müteşâbiheden mürekkeb olan ¡u∂vda bir ¡illettir ki o ¡illet √iss-i lemsîde 
bu†lân veyâ«ûd noð§ân âfeti i√dâ& eder. Eger o ¡illet ∂a¡îfe olur ise ona ra¡şe 
ma§√ûb olur, eger ¡illet ðaviyye ise o âfet istir«â ile olur, zîrâ ðuvve-i √âsse 

96 Varað-ı dâmûniyûn nüs«a-i sul†âniyyede bu minvâl üzere dâl ile ve †ab¡ ile olan 
nüs«ada bilâ-dâl âmûniyûn vâðı¡ olmuştur. Ve mevcûd olan kütüb-i †ıbbiyye te-
tebbu¡ olunup o varaðı birinde bulmadık lâkin Mu¡âlecât-ı Buðrâ†iyye’de ra¡şe 
bâbında bir √uðne-i √âdde terkîbinin eczâlarından olmak varað-ı behlec diye bir 
nebt ≠ikr edip der ki varað-ı behlec bir √aşîşedir ki müzze demekle ma¡rûftur, 
bilâd-ı bâridede olur ve onu Ekrâd isti¡mâl eder ve zu¡m ederler ki o √aşîşeyi 
şemm ve «ubz ile ekl ra¡şeyi izâle eder ve ona ziyâde i¡tinâ ederler. Ba¡îd olmaz 
ki varað-ı dâmûniyûn murâd o √aşîşe ola ve dâmûniyûn o varaðı isti¡mâl eden 
ðavme ı†lâð oluna.
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¡a§aba nüfû≠dan o [264b] zamân men¡ olunur ki ondan ðuvve-i mu√arrike 
men¡ oluna. Ve ðuvve-i mu√arrikenin men¡ olunması ra¡şe ve istir«â olan 
¡u∂vlarda olur ve ona binâen «aderde yâ ra¡şe veyâ«ûd istir«â bulunmak 
lâzım olur her ne ðadar onların vücûdu vaðt vaðt ve ba¡∂ı e√ânînde olur ise, 
zîrâ ba¡∂ı kerre «ader olur ve onda ¡usr-i √areket olmaz. ¢uvve-i √âsse ve 
ðuvve-i mu√arrike ¡a§abları biri birinin πayrı başka başka ¡a§ablar olmakla 
bundan aðdem bunları defe¡ât ile biz tav∂î√ eyledik.97

Ve «aderin sebebi ba¡∂ı kerre ðuvvetin ∂a¡fı cihetinden olur, «adere 
mü™eddî olan √ummayât-ı ðaviyye vü √âddeden √âdi& olan «ader gibi ve 
muðaddime-i πaşy ve ðurb-ı mevtte √âdi& olan «ader gibi.

Ve ba¡∂ı kerre «ader âlet cihetinden √âdi& olur. Âlet-i √issin mizâcı şid-
det-i berd i§âbetiyle ve devâ şürbüyle ve ¡aðreb-i mâî mi&lli √ayvânın les¡i 
ile ve erðâ tesmiye olunan ra¡¡âde98 dedikleri semekeye mess ile ve afyûn 
mi&lli devâ şürbüyle fâsid olup √issi zâil olur. Ve afyûn mi&lli nesneleri 
şürb rû√u taπlî@ eder ve rû√ ðuvveti √âmil olmakla ðuvvete ∂a¡f †ârî olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi √arr-ı şedîd ile âlet-i √iss ya¡nî ¡a§abın ve ðuvve-
tin mizâcı fâsid olduğundan «ader √âdi& olur √ayye les¡asından ve şiddet 
üzere √arâret-i müfritası olan √ammâmda †ûl-i mek&ten ve √ummayât-ı 
mu√rıðadan ¡a§abın mizâcı fâsid olduğu gibi veyâ«ûd ra¡şenin √udû&u cev-
her-i ¡a§ab πalî₣ olup rû√un onda nüfû≠-ı √asen ile nâfi≠ olduğundan olur.

Ve ayakta olan sinirlerde yedde olan sinire ðıyâs ile πıl₣at olmakla aya-
ğa yedden ziyâde ve ek&er «ader ¡ârı∂ olur.

Veyâ«ûd «ader südde √asebiyle ¡ârı∂ olur. O südde dahi dem ve balπam 
ve sevdâdan her biri ile olur ve mümkin olur ki §afrâdan dahi südde √âdi& 
ola. Ve verem ve «urâcdan birinin ∂aπ†ı ile dahi «adere mü™eddî olan südde-
den olur. Ve ribâ†ın ∂aπ†-ı şedîdiyle dahi südde olur. Ve ¡u∂vun o ev∂â¡ıy-
la dahi südde olur ki o va∂¡ ¡a§abın iltivâsına veyâ«ûd in¡i§ârına veyâ«ûd 
¡u∂va dem-i ke&îr ve a«lâ†-ı sâire in§ıbâbına mü™eddî olur, zîrâ bu in§ıbâb 

97 Bundan fehm olunur ki ba¡∂ı ¡u∂vda olan ¡a§ab-ı vâ√id ðuvve-i √issi ve ðuvve-i 
mu√arrikeyi √âmil olan rû√ların cemî¡an mecrâsı olur, o §ûrette «adere ra¡şe ve 
istir«âdan biri lâzım olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi her bir ðuvvenin mecrâsı başka 
¡a§ab olur, o §ûrette «adere ra¡şe ve istir«âdan bir nesne ma§√ûb olmak lâzım 
olmaz.

رت“ 98 ه و ت  אد ار כ ا ر اذا و   ت ا כ  אد  .İbn Kütbî ”ا
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ile mesâlik-i ervâ√ münsedde olup «ader √â§ıl olur. Ve bi-√asebi’l-va∂¡ 
¡u∂va mun§abbe olan a«lâ† ek&er-i √âlde dem olur. Ve kaçan va∂¡ taπyîr 
olunup ¡a§abın iltivâsı zâil ve dem ma√alline ¡avdet eylese «aderden bür™ ve 
§ı√√at √â§ıl olup √iss rücû¡ eder.

Ve ba¡∂ı kerre «ader yübs ve cefâftan √âdi& olur, zîrâ yübs mesâlik-i 
rû√u sedd eder, ¡a§abın elyâfı müctemi¡ ve mun†abıða olduğu için. Ve bu 
sebeb ile ¡ârı∂ olan «ader redî olur.

Ve ba¡∂ı kerre bilâ-mâdde bi-√asebi’l-mizâc sinire ru†ûbet ¡ârı∂a olup si-
nirler müster«î olduğundan sinirlerde olan mesâlik-i ervâ√ mesdûde olmak-
la «ader √âdi& olur. Ve kaçan esbâb-ı «ader nefs-i dimâπda olup külliyyen 
o sebeb dimâπı müştemil olur ise «ader cemî¡-i bedene sârî olur ve o «ader 
o günde ¡alîli ðatl eder.

Ve ba¡∂ı kerre «aderin sebebi nu«â¡da olur; o dahi ba¡∂ı kerre fıðra-i 
vâ√ideden ibtidâ eder ve ba¡∂ı kerre ¡a§abın şu¡besinde olur.

Ve «ader-i bârid idmân üzere vâði¡ olup müddetinde †ûl olsa istir«âya 
mü™eddî olur. Ve «ader-i πâlib sekteyi veyâ«ûd §ar¡ı ve teşennüc ve küzâzı 
ve fâlic-i ¡âmmı in≠âr eder. Ve her ¡u∂vun «aderi dâim ve müştedd olsa o 
¡u∂vun fâlic veyâ«ûd teşennücüne inti₣âr olunur.

Ve yüzde olan «ader laðveyi in≠âr eder. Ve çok kerre ≠âtü‘r-riye ve 
≠âtü’l-cenb ve sersâm-ı bâridi «ader vely ve ta¡…îb eder.

Ve ma¡lûm ola ki bir ¡u∂vda «ader olup istifrâπla o «ader zâil olmayıp ve 
istifrâπı düvâr ta¡…îb eylese o «ader sekteyi in≠âr eder.

el-¡Alâmât: »aderin ¡alâmâtı «aderin bi-¡aynihâ esbâbının vücûdu olur 
ve o esbâbdan «adere istidlâl olunur. Ve «aderin ziyâde ve noð§ân olduğu 
esbâbın ziyâde ve noð§ânı olduğundan olur.

el-¡İlâc: »aderin ¡ilâcı ra¡şe bâbında yazılan ¡ilâclar olur lâkin eğer «ader 
dem-i πâlibden √âdi& oldu ise dem-i πâlibde olduğuna imtilâ-i ¡urûð ve in-
tifâ«-ı evdâc ve &iðal-i beden ve nevm ve √umret-i vech ve √umret-i ¡ayn 
mi&lli edille-i dâlle ðâim oldu ve delâlet eyledi ise lâyıð olur ki fa§d-ı bâliπ 
ile fa§d oluna, zîrâ bu minvâl üzere olan «aderi ≠ikr olunan fa§d yalnız izâ-
le eder ve â«er ¡ilâcdan iπnâ eder. Ba¡∂ı kerre fa§d ı§lâ√-ı tedbîr ve tecfîf-i 
πıdâ ile nâfi¡ olur.
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Ve kaçan bir ¡u∂vda sebeb-i sâbıð veyâ«ûd sebeb-i bâdî ile «ader ₣âhir 
olsa berd gibi veyâ«ûd berd mi&lli sebebler gibi nesneler var ise o vaðtte 
sen ¡a§abın mebde™inde te™emmül ve tefekkür eyle. Ve vâcib olur ki senin 
mu¡âlecen yalnız mev∂i¡-i «adere olmaya belki o ¡u∂va sâlik olan ¡a§abın 
mebde™ine ¡ilâc oluna.

Ve «adere nâfi¡ olan mu¡âlecâttan olur «aderi olan ¡u∂vu dâimâ ta√rîk 
edip riyâ∂et eylemek. Ve ma¡lûm ola ki √uðne içine ðır†ım va∂¡ olunsa 
siniri tes«în eder.

Sekizinci Fa§l İ«tilâc Beyânındadır Ya¡nî ¡U∂v Seğrimesini Bildirir

Ve i«tilâc ¡a∂alâtın √arekât-ı πayr-i irâdiyyesine derler ki o √arekâta te-
be¡an ba¡∂ı kerre cilde dahi √areket eder. Ve sebebi ba¡∂ı kerre neffâ« olan 
riyâ√-ı πalî₣a olur, zîrâ †abî¡at o riyâ√-ı πalî₣ayı ta√lîl eder ve riyâ√ dahi 
√âl-i ta√allülde ¡a∂alleri ta√rîk edip i«tilâc îrâ& eder.

Ve i«tilâc la√m ile ¡a§abdan terkîb olunan ¡a∂alde olup yalnız la√mda 
veyâ«ûd yalnız ¡a§abda olmadığına delîl budur ki dimâπ gibi rı«v olan 
veyâ«ûd kemik gibi §ulb olan ¡u∂vlarda i«tilâc olmaz. Ve bundan istin-
bâ† olunur ki i«tilâcın ma¡rûzu bir ma√all olmak gerektir ki rı«v olmaya 
ve ke≠âlik §ulb dahi olmaya, beynehümâda vasa†u’l-√âl ola. Ve o vasa† 
lâ-ma√âle ¡a∂al olur, zîrâ yalnız la√m la√m rı«vdır ve yalnız ¡asan §ulbdür 
ve ikisinden mürekkeb olan ¡u∂v §alâbet ve re«âvette mu¡tedil ve vasa†tır ve 
ek&er-i √âlde i«tilâc bu mi&lli mu¡tedile ¡ârı∂ olur.

Ve esbâb-ı i«tilâc ðuvve-i müberride ve mâdde-i ra†be olur. Ve çok ker-
re i«tilâc a¡râ∂-ı nefsâniyyeden ¡ârı∂ olur, ¡ale’l-«u§û§ fera√tan ¡urû∂u ek&er 
olur. Ke≠âlik πa∂abdan ve em&âlinden dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ keyfiyyât-ı nef-
sâniyyede rû√ √areket ve mevâdd riyâ√a isti√âle eder ve o √âlde lâ-ma√âle 
¡a∂alde √areket-i πayr-i irâdiyye √âdi&e olur.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan i«tilâc bedeni istî¡âb eylese sekte ve küzâzdan 
birini in≠âr eder. Ve eğer merâððta i«tilâc olup dâim olsa mâlî«ûlyâyı ve 
§ar¡ı in≠âr eder. Ve veche i«tilâc ¡ârı∂ olup dâim olsa laðveyi in≠âr eder. Ve 
şerâsîf ðurbünde olan i«tilâc ba¡∂ı kerre √icâbda verem olduğuna delâlet 
eder, zîrâ o ma√allde i«tilâc ≠ikr olunan vereme tâbi¡ olur ve tâbi¡in vücûdu 
ba¡∂ı kerre metbû¡un vücûduna delâlet eder.
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¡İlâcu‘l-İ«tilâci’l-Mütevâtir: Tevâtür ve devâm üzere olmayan i«tilâc 
mu¡âleceye mu√tâc olmaz, ammâ tevâtür-i i«tilâcın ¡ilâcı budur ki [o ¡alîle] 
kimâdât-ı müsa««ine ile kimâd olunur. Eğer o kimâd ile ¡illet mündefi¡a 
olur ise ma†lûb √â§ıl olur ve eğer [¡illet] mündefi¡a olmaz ise edhân-ı mu√al-
lile isti¡mâl olunur: Evvelâ ∂a¡îfü’t-ta√lîl ve’l-ðuvve olan dühn ile başlanıp 
tedrîcle ðavîye intiðâl olunur. Ve edhânla dahi zâile olmaz ise müshil saðy 
olunup ve ba¡de’s-saðy ¡u∂v-ı me™ûfu tes«în eden edviye-i müsa««ine ile 
¡u∂v temrî« olunur. Ve bu tes«înde cünd-i bîdester ile zanbað isti¡mâlinin 
«â§§ıyyeti ¡a₣îm olur. Ve ona buzlu su içmek ve «amr-ı ke&îr içmek ve nef« 
ve tebrîdi olan nesneleri tenâvül eylemek mu∂ırr olur. Ve bunun mu¡âlecâtı 
ne₣âyirinin mu¡âlece-i me≠kûrlarına [265a] ðarîb olur.

Bu ≠ikr olunanlar emrâ∂-ı [¡a§abdan] √iss ü √arekete ve ¡a§abın ev∂â¡ı-
na müte¡allið olan mara∂lar idi. Ve ¡a§abın evrâmlarını ve itti§âllerinin te-
ferruðunu biz kitâb-ı râbi¡e te™«îr edip bu kitâb-ı &âli&te emrâ∂-ı ¡a§abı bu 
ma√allde «atm eyleriz. İnşâallâhu ta¡âlâ o bâðîleri kitâb-ı âtîde beyân edip 
evvelen ve â«iren Allâh ta¡âlâya √amd eyleriz. Felillâhi’l-âhiretü ve’l-ûlâ.





¢ÂNUN’UN KÜTÜB-İ »AMSESİNDEN KİTÂB-I 
¿ÂLİ¿İN FENN-İ ¿ÂLİ¿İ EMRÂ∞-I ¡AYNDA 

OLAN KELÂM-I MÜCMEL VE EMRÂ∞-I ¡AYNIN 
MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDADIR

Bu fenn-i &âli& dört maðâleyi müştemil olup maðâle-i ûlâ a√vâl-i ¡aynın 
evâili ve remed beyânındadır. O maðâle-i ûlâ dahi biraz fu§ûlü müştemildir.

Evvelki Fa§l ¡Aynın Teşrî√i Beyânındadır

Ben derim ki ðuvve-i eb§ârı √âmil olan rû√-ı bâ§ıra ¡ayna mücevvefe 
olan iki ¡a§abe †arîðinden gelir ki o ¡a§abeler dimâπdan gelip ¡aynı √âvî 
olan kâselere nüfû≠ eder. Ve o ¡a§abeleri a¡∂â-i müteşâbihe teşrî√inden 
a¡§âb teşrî√ini ≠ikr eylediğimiz bâbda sen bildin.99 Ve kaçan o ¡a§abeler ve 
o ¡a§abelere mu§â√ib olan πışâlar √acâca ya¡nî kaşların menbiti olan ¡a₣m 
√acrelerine mün√adir ve nâzil oldukta onların her birinin †arafları açılır. O 
vech ile ki √adeðada olan üç ru†ûbeti ≠ikri âtî vech üzere mu√î†a olup on-
lar ile ¡a§abların ve πışâların münbası†a olan †arafları mümteli™e olur. Ve o 
ru†ûbetlerin vasa†ları olan ru†ûbete celîdiyye derler.

Celîdiyye bir ru†ûbettir ki berede ve celîde gibi ya¡nî semâdan nüzûl 
eden dolu gibi müstedîredir lâkin cihet-i ðuddâmı tedrîcle tefer†u√ etmekle 
mebde™inde olan istidâreyi ðuddâmının tefer†u√u izâle eder.

Ve o ru†ûbet-i celîdiyyenin cihet-i ðuddâmda tefer†u√unun √ikmeti ve fâi-
desi budur ki mer™înin şeba√ı ru†ûbet-i celîdiyyenin ðuddâmında mürtesim 
olur ve o ru†ûbetin ðuddâmında tefer†u√ olmayıp mebde™i müstedîr olsa şe-
ba√ta vefret olmaz ve eb§ârda dahi tâmm olmaz ve ma√all-i müfer†a√ta resm 
olan şeba√ta vefret ve eb§ârda ke&ret olur. Ve bir fâidesi dahi budur ki ecsâm-ı 
§aπîre-i mer™iyyelerin §ûretlerine ma√all-i müfer†a√ta mekân bulunur, ammâ 
celîdiyye tâmmü’l-istidâre olsa def¡aten mer™iyye olan ecsâm-ı §ıπâr-ı mü-
te¡addideden birinin §ûreti naðş oldukta â«erlere naðş olacak ma√all kalmaz.

99 Gözde üç ru†ûbet vardır: Evvelkisi zücâciyye ve ikincisi celîdiyye ve üçün-
cüsü bey∂iyyedir. Ve gözlerin †abaðâtı yedi †abaðadır: Evvelkisi şebekiyye 
ve ikincisi ¡ankebûtiyye ve üçüncüsü meşîmiyye ve dördüncüsü ¡inebiyye ve 
beşincisi §afîðiyye ve altıncısı ðarniyye ve yedincisi mülte√imedir. Her birinin 
mâhiyyetleri tercümeden ma¡lûm olur.
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Tefer†u√ bir şekldir ki mu∂alla¡ ve müstedîr hey™etleri arasında bir hey™e-
ti olur, ne ziyâde yassı ve ne ziyâde değirmidir, beynehümâda bir şekldir.

Ve o ru†ûbet-i celîdiyyenin cânib-i mu™a««arı müstedıðð ve incedir, zîrâ 
ru†ûbet-i celîdiyye ta√tında olan ru†ûbet-i zücâciyyenin içine girer ve ru†û-
bet-i zücâciyye celîdiyyenin ince olan cânibini iltiðâm eder. Ve celîdiy-
yenin mülteðam olan †arafı miðdâr-ı yesîr ince olsa iltiðâm tâmm olmaz. 
Ve celîdiyyeyi iltiðâm eden ru†ûbet-i zücâciyye enli ve &i«anı ince kılındı 
cevdet üzere celîdiyye müstedıððını iltiðâm eylesin için 

Ve celîdiyye zücâciyye ile ru†ûbet-i bey∂iyye arasında mütevassı† kılın-
dı ya¡nî ru†ûbet-i zücâciyyenin fevðinde ve ru†ûbet-i bey∂iyyenin ta√tında 
kılındı, zîrâ ¡aynın üç ru†ûbetinin celîdiyye ma√all-i şeba√ olmakla eşrefi 
ve ef∂ali olur ve ef∂al olan nesnenin ma√alli ve mev∂i¡i √ırz-ı ðavî olmak 
gerektir. Pes vasa†ın a√râzı iki †arafın a√râzından ðavî ve metîn olmakla 
celîdiyye vasa†ta kılındı.

Ve bu me≠kûr ru†ûbet-i celîdiyye idi, ammâ ru†ûbet-i zücâciyye dimâπ-
dan celîdiyyeye πıdâ olmak üzere gelir ve zücâciyyeye dem-i §ırf tedrîc-
le isti√âle eder. Ve o ru†ûbet ≠âib olan zücâca benzer ve zücâc-ı ≠âibin 
levninde √umrete mâil §afâ olur. Ammâ §afâ üzere olduğu onun içindir 
ki §âfî olan celîdiyyeye πıdâ olur ve lâ-ma√âle πıdâ muπtedîye müşâbih 
olmak lâyıð olur. Ammâ zücâciyyede √umret ðalîle olduğu onun içindir ki 
zücâciyye demden isti√âle eder ve celîdiyyeye πıdâ olur. Ve lâyıð olur ki 
πıdâ olan ru†ûbet dem-i §ırf levniyle muπtedî olan celîdiyye levni arasında 
levnde vasa† üzere olup onda min-vechin dem √umreti ve min-vechin celî-
diyyenin §afveti olup min külli vech celîdiyyeye isti√âle eylemeye, zîrâ o 
isti√âle taπaddîden sonra olur.

Ve zücâciyyenin celîdiyye ta√tında olduğu onun içindir ki zücâciyye 
cirm-i şebîke100 vâsı†asıyla dimâπdan münba¡i&e olur, pes vâcib olur ki o 
ru†ûbet-i zücâciyye onların †arafında ve celîdiyye ta√tında ola. Ve zücâciy-
ye celîdenin nı§f-ı mu™a««arına ve celîdiyyede olan a¡₣am-ı devâire ya¡nî 
mev∂i¡-i iklîle varınca ðadar şebekenin §ayda ta¡alluðu gibi ta¡alluð edip o 
miðdârını iltiðâm eder.

100 Bu şebîkeden murâd Allâhu a¡lem dimâπın ta√tında münferiş olup ¡urûðtan mün-
tesic, πıdâ ile memlüvv olan cirm-i şebîkedir.
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Ve celîdiyyenin fevðinde bir â«er ru†ûbet dahi vardır ki o â«er ru†ûbete 
bey∂iyye derler ve o bey∂iyye celîdiyyenin fa∂lı gibi olmakla o dahi celî-
diyye gibi §âf olur, zîrâ celîdiyyenin kendi §âf idi ve §âf olan ru†ûbetin fa∂lı 
dahi §âf olur.

Ve ru†ûbet-i bey∂iyye celîdiyyenin ðuddâmında olduğunun iki türlü 
sebebi vardır. O sebebin birine sebeb-i müteðaddim ve birine sebeb-i 
tamâmî derler. Sebeb-i müteðaddim odur ki ðarîben ≠ikri mürûr eylediği 
üzere bey∂iyye celîdiyyenin fa∂lı olur. Ve lâyıð olan budur ki bir şey™in 
fa∂lı o şey™in cihet-i ðuddâmında ola. Ve sebeb-i tamâmî odur ki yine 
≠ikri mürûr eylediği üzere mer™iyyâtın eşbâ√ı celîdiyyede mürtesem ve 
müntaðaş olur ve celîdiyye ile mer™iyyât beyninde bey∂iyye √âile ve celî-
diyyenin ðuddâmında bey∂iyye cünne ve kalkan me&âbesinde va∂¡ olun-
du ki ∂iyâ def¡aten celîdiyyeye vâ§ıl olmakla celîdiyyeyi ı∂râr eylemeye 
ve tedrîcle ta¡dîl olunarak bey∂iyyeye mürûr ve nüfû≠ edip o ∂iyâ [celî-
diyyeye] mu¡tedileten vâ§ıl ola ve tamâmen eşbâ√ celîdiyyede müntaðışe 
olup rü™yet √â§ıl ola.

[Şürû¡ fi’†-‰abaðât:] Ve bundan sonra deriz ki dimâπdan ¡ayn kâse-
lerine vârid olup münbası†a olan ¡a§abe-i mücevvefenin †araf-ı inbisâ†ı 
celîdiyyeyi ve zücâciyyeyi mu√î† olur lâkin celîdiyyeyi ¡a§abenin i√â†ası 
zücâciyye içinde mülteðam olan mev∂i¡e varınca ðadar olur ve o mev∂i¡ 
zücâciyyenin nihâyeti ve iklîl tesmiye olunan mer™î dâiredir ve ¡a§abenin 
o münbası† olan †arafı o ru†ûbetlerin miðdâr-ı me≠kûruna şebekenin §ayda 
ta¡alluðu gibi ta¡alluð etmekle ¡a§abenin o miðdârına †abaða-i şebekiyye 
tesmiye ederler.

Ve ¡a§abenin nihâyeti olan mev∂i¡-i me≠kûrdan örümcek ağı gibi örül-
müş bir §ıfâð-ı la†îf nâbit ve mütevellid olup ≠ikri âtî †abaða-i meşîmiy-
yeden nâzil olan «ay†lar ile terekküb edip celîdiyye ile bey∂iyye arasına 
tavassut eder. O tavassut √asebiyle celîdiyye-i la†îfe bey∂iyyenin ke&âfe-
tinden müte™e≠≠iye olmaz. Ve celîdiyyenin πıdâsı ¡ankebûtiyye †arîðin-
den cihet-i ðuddâmdan vâ§ıl olur ve ¡ankebûtiyye her ne ðadar §afîð ise 
lâkin la†îf ve şeffâf olmakla ∂av™ın celîdiyyeye vu§ûlüne mâni¡ olmaz ve 
eb§âra «alel gelmez. Ve ≠ikr olunan iki †abaða [265b] ya¡nî †abaða-i şe-
bekiyye ve †abaða-i ¡ankebûtiyye ¡a§abe-i mücevvefelerin †arafı veyâ«ûd 
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†arafından nâbit idi. Ve bâðî †abaðalar o ¡a§abe ile nâzil olan πışâlardan101 
√â§ıl ve müntesice olur, zîrâ dimâπın πışâ-i raðîðinden nâzil olan şa₣iyye 
ve şu¡be dahi meşîme102 gibi ¡urûða müntesice ve πıdâya menfe≠ olur, zîrâ 
fi’l-√aðîða πıdânın menfe≠ ve mecrâsı πışâ-i raðîðin nesc eylediği ¡urûð-ı 
meşîmiyye olur ve o ¡urûðun cümle mevâ∂i¡i ≠ikr olunan πıdâ-i ¡ayna mecrâ 
olmaz belki o ¡urûð-ı meşîmiyyenin πıdâ mu™a««arında olur. Ve o mu™a««ar 
olan mev∂i¡ πıdâ ile mümtelî olup ¡aynı saðy eder. Ve o ¡urûðun mecrâ-yı 
πıdâ olan mev∂i¡-i mu™a««arından bir §ıfâð-ı la†îf ü şeffâf müntesice olup 
ona †abaða-i meşîmiyye tesmiye olunur. Ve o πışâ-i raðîðten †abaða-i meşî-
miyyeyi †abaða-i ðuddâma tecâvüz eden ma√aller πalî₣ olur ve onda πıdâ 
olmaz. Ve o πalî₣ olan eczâ-i πışâdan ≠âtü’l-levn bir §ıfâð-ı πalî₣ müntesic 
olur ve levni ebya∂ ile esved arasında bir levn olur ki ona âsmâncûnî der-
ler, gök renginde olur. Ve o §ıfâðın levni beyâ∂ ve sevâdı cem¡ eylediğinin 
sebebi budur ki o §ıfâð sevâdı √asebiyle ba§arı cem¡ edip teferruðtan men¡ 
eder ve ¡ayna kelâl gelip ₣ulmete ilticâ için ¡ayn i†bâð olunsa i†bâð ile √â§ıl 
olan ₣ulmeti o §ıfâðın levn-i ebya∂ı ta¡dîl edip ₣ulmet-i §ırfeden ba§ar mü-
te™e≠≠î olmaz ve ke≠âlik ₣ulmet ve ∂av™ı terkîbe mu√tâc oldukta o §ıfâð ile 
intifâ¡ eder, o §ıfâðın levni beyâ∂ ve sevâddan mürekkeb olan âsmâncûnî 
olduğundan için.

Ve bu §ıfâðın fâide-i u«râsı budur ki bu §ıfâð üç ru†ûbet-i ¡ayndan cüm-
lenin fevðinde olan ru†ûbet-i bey∂iyyenin üzerinde olur ve o §ıfâðın üze-
rinden dahi ðarniyye dedikleri §ulb ve katı olan bir †abaða olur. Ve §alâbet 
ve re«âvette mu¡tedil olan §ıfâð şedîden rı«v olan ru†ûbet ile şedîden katı 
ve §alâbetli olan †abaða-i ðarniyye arasına va∂¡ olundu, ru†ûbet-i rı«veyi 
ðarniyyeden mu√âfa₣a için.

Ve ke≠âlik o §ıfâðın ≠ikr olunan fevâidinden mâ-¡adâ bir fâidesi dahi bu-
dur ki onun fevðinde olan ðarniyyenin πıdâsı o §ıfâðın cüz™-i mu™a««arı olan 

101 O ¡a§abeler ile ma¡an üç πışâ nâzil olur: Evvelki πışâ dimâπın √icâb-ı raðîðin-
den ve ikinci πışâ dimâπın √icâb-ı πalî₣inden ve üçüncü πışâ «âric-i ðı√fta olan 
√icâbdan nâzil olur. ∏ışâ-i raðîðten †abaða-i meşîmiyye ve †abaða-i ¡inebiyye 
√â§ıl olur. Ve πışâ-i πalî₣den †abaða-i §afîðiyye ve †abaða-i ðarniyye √â§ıl olur. 
Ve «âric-i ðı√fın πışâsından †abaða-i mülte√ime √âdi& olur.

102 “Meşîme” cenînin vi¡âıdır ki ¡urûðtan müntesic olur ve lüπat-i a§lîsi arslan yata-
ğıdır.



Tahbîzü’l-Mathûn 297

†abaða-i meşîmiyyeden ðarniyyeye o §ıfâð †arîðinden olur, zîrâ meşîmiyye 
†abaðası ≠ikr olunduğu üzere o §ıfâðın cüz™-i mu™a««arıdır ve §ıfâð cüz™-i 
muðaddemidir. Ve πıdâ fi’l-√aðîða cüz™-i mu™a««ardadır ve §ıfâð kalın ve 
πalî₣dir, onda πıdâ olmaz velâkin ðarniyyenin πıdâsı ondan mürûr eder.

Ve ≠ikr olunan §ıfâð bi’l-cümle ru†ûbetleri bey∂iyye üzerinden setr 
eder velâkin i√â†ası tâmm olmaz belki o §ıfâðın ðuddâm †arafında vasa†ta 
bir &uðbe bâðıye kalır, ∂av™ ve mer™iyyâtın eşbâ√ı ru†ûbet-i celîdiyyeye o 
&uðbeden nüfû≠ eylesin için, zîrâ §ıfâð ru†ûbetleri fevðinden tamâmen setr 
eylese ∂av™ ve eşbâ√ın nüfû≠una mâni¡ ve eb§âra ∂ârr olur. Ve o &uðbe 
üzüm salkımının √abbeleri &efârîðten ya¡nî ¡alâðalarından ða†¡ olundukta 
√abbe-i ¡inebde bâðî kalan &uðbe mi&âlinde olur. Ve her kaçan o &uðbe fâsid 
olsa eb§âr dahi fâsid olur. Ve bu &uðbenin bâ†ınında «aml vardır, §ıfâðta her 
ne ðadar §alâbet var ise, lâkin «aml √asebiyle o §ıfâðın &uðbesi ve bey∂iy-
yeye mümâss olan bâ†ının eczâları cism-i müte«al«il gibi leyyin ve yumu-
şak olur ta√tında olan ru†ûbete katılığı ile e≠â eylemesin için. Ve √abbe-i 
¡ineb gibi o §ıfâðta &uðbe olmakla ona †abaða-i ¡inebiyye derler. O †abaða-
nın ziyâde §ulb olan ma√alli cihet-i fevðte olan eczâları olur, onun için ki 
o †abaða-i ¡inebiyyenin fevðinde olan †abaða-i ðarniyye şedîden §ulb olur. 
Ve ona mülâðî ve mümâss olan ¡inebiyyenin ciheti ðavî ve §alâbetli olmasa 
ondan ¡inebiyyenin o ma√alli müte™e≠≠î olur. Ve &uðbe mev∂i¡i dahi §ulb 
olur, zîrâ o mev∂i¡ §ulb olmasa &uðbe mu√âfa₣a olunmaz. Ve ≠ikr olunan 
menfa¡at için ya¡nî ∂av™ ve eşbâ√ın nüfû≠u için o &uðbe ru†ûbet ve ervâ√la 
memlüvve olur ve rû√la &uðbenin memlüvve olduğuna mevt ðarîb oldukta 
&uðbe mu√â≠î olan ma√allin ∂umûru ya¡nî çekilmesi ve çökmesi ile istidlâl 
olunur.

Ve †abaðât-ı ¡ayndan bu ma√alle ðadar ≠ikr olunanlardan †abaða-i şebe-
kiyye ¡a§abe-i mücevvefenin †araf-ı münbası†ı idi ve †araf-ı ¡ankebûtiyye o 
¡a§abenin nihâyetinden nesc-i ¡ankebût gibi nâbit olup ru†ûbât-ı celîdiyye-
nin ¡a§abeden «âric olan ma√allini dîvâr gibi e†râfından mu√î† ve üzerin-
den setr edip celîdiyye ile bey∂iyye beyninde mütevassı† olan πışâ idi ve 
†abaða-i meşîmiyye ≠ikr olunan ¡a§abe ile kâse-i ¡ayna nâzil olan √icâb-ı 
raðîðin cüz™-i mu™a««arından müntesic ru†ûbet-i bey∂iyyeyi cihet-i fevðten 
setr eden §ıfâð-ı la†îf ü şeffâf idi ve †abaða-i ¡inebiyye ≠ikr olunan √icâb-ı 
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raðîðin cüz™-i muðaddeminin nesc edip meşîmiyye üzerinde ¡inebiyye tes-
miye olunan §ıfâð-ı me&ðûb idi ve bu dört †abaðanın ikisi ¡a§abeden ve ikisi 
¡a§abe ile nâzil olan √icâb-ı raðîðten √â§ıl idi. Ve o ¡a§abe ile √icâb-ı evvel-i 
me≠kûr nâzil olduğu gibi bir √icâb-ı &ânî dahi nüzûl eder ki o √icâb-ı &ânî 
πâyet ile §îtî ve §afîð olur, √âvî olduğu ru†ûbâtı ve †abaðâtı mu√âfa₣a ey-
lesin için. Ve o √icâb-ı &ânînin dahi mu™a««arının nesc eylediği §ıfâða ve 
πışâya †abaða-i §ulbe vü §afîðiyye derler ve muðaddeminin nescine †abaða-i 
ðarniyye derler onun için ki o †abaða cerd ve na√t olunup103 terðîð olunan 
boynuz şeklinde ve levninde104 olur ve cemî¡an √adeðayı ya¡nî ≠ikri mürûr 
eden üç ru†ûbet ve beş †abaðayı mu√î† olur.

Ve ðarniyyenin ziyâde §alâbetli olan mevâ∂i¡i ðuddâmda olan ma√alli 
olur ve her ne ðadar mübâlaπa ile §afîð ise yine şeffâf olup ∂av™ın ve eş-
bâ√ın nüfû≠una mâni¡ olmaz. Ve bu †abaða-i ðarniyye bir †abaða sayılır. Ve 
fi’l-√aðîða o †abaða-i vâ√ide dört †abaðadan mürekkebe gibi olur ðuşûr-ı 
mürekkebe gibi ya¡nî kat kat olup birkaç †âðtan terkîb olunan kabuklar gibi. 
Ve ðarniyyenin bu vech ile terkîbi onun içindir ki ≠ikr olunan dört kattan 
biri me™ûf olsa onun âfeti sâir katlara ve ðarniyyenin ta√tında olan †abaðât 
ve ru†ûbâta ve &uðbeye mu√â≠î olan ma√alle tecâvüz eylemez ve âfet ¡âmm 
olmaz.

Ve ¡a§abe ile ¡ayn kâsesine nâzil olan √icâb-ı &ânîden †abaða-i §afîðiyye 
ve †abaða-i ðarniyye olduğu gibi, ≠ikr olunan ¡a§abe ile üçüncü bir √icâb 
dahi nâzil olup gözde olan ¡a∂alâta mu«teli† olur. Ve o √icâb muðle-i ¡aynı 
mu√î† olup ðarniyye ile o √icâbın düsûmetli la√m-ı ebya∂ ile ma√şüvv olur 
ve düsûmeti √asebiyle o √aşv gözü ve göz kapağını telyîn edip cefâftan 
men¡ eder. Ve o √icâb-ı &âli&ten nesc olunan πışâ ile o πışânın içinde olan 
√aşvin mecmû¡una †abaða-i mülte√ime derler. Pes mecmû¡-ı √adeða yedi 
†abaða ve üç ru†ûbetten mürekkeb oldu. Üç ru†ûbet zücâciyye ve celîdiyye 
ve bey∂iyyedir ve yedi †abaða şebekiyye ve ¡ankebûtiyye ve meşîmiyye ve 
¡inebiyye ve §afîðiyye ve ðarniyye ve mülte√imedir. Ve √adeðayı ta√rîk 
eden ¡a∂alâtı kitâb-ı evvelde ≠ikr eylediğimiz teşrî√-i ¡a∂al bâbında beyân 
eyledik.

103 Yonulmuş ve oyulmuş ma¡nâsınadır.
104 Ya¡nî levni ebya∂ olur; â«er kütübden ta§rî√ olunmuştur.
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Ammâ kirpiklerin beyânı budur ki ¡ayna viðâye gibi olup «âricden ¡ayna 
†ayerân eden ða≠âyı ve baştan nüzûl eden e≠âyı ¡ayndan men¡ eder ve göze 
nüfû≠ eden ∂av™ı mevâddı √asebiyle ta¡dîl eder. Ve kirpiklerin menbiti olan 
πışâ πu∂rûfa müşâbih kılındı o menbit-i ðavî üzere kirpiklerin inti§âbı √asen 
olsun için, zîrâ menbit ∂a¡îf olsa kirpikler muztaca¡ olup istiðâmet üzere ol-
mazlar. Ve o ma√all πu∂rûf gibi ðavî olmakla gözü açan ¡a∂ale cefni √în-i 
fet√te ona istinâd edip cefni [266a] ta√rîki sühûletli olur. Sâir ¡u∂vları ta√rîk 
eden ¡a∂ale mefâ§ıl kemiklerine istinâd edip ta√rîki sühûletli olduğu gibi, cef-
ni fâti√ olan ¡a∂alin dahi o πu∂rûfa istinâd ile ta√rîki âsân olur.

Ve cefn-i a¡lâ beş cüz™den mürekkebdir: Evvelki cüz™ü cilde, ikinci cüz™ü 
birinci kat πışâ ve üçüncü cüz™ü şa√me, dördüncü cüz™ü ¡a∂ale-i me≠kûra 
ve beşinci cüz™ü ikinci kat πışâdır. Şa√me ile ¡a∂ale iki kat πışânın arasında 
√aşv gibidir.

Ammâ cefn-i esfelde bu beş eczânın içinden ¡a∂alden mâ-¡adâsı mev-
cûddur. Ve √areket eden cefn-i a¡lâ olup cefn-i esfel dâimü’s-sükûn olmak-
la ¡a∂ale-i mu√arrikeye √âcet yoktur. Ve cefn-i a¡lâdan o ¡a∂alenin mebde™i 
cânibini şaðð ziyâde «a†arlıdır ve mâ-¡adâ ma√aller şaðða i√tiyâc katında 
şaðð ve ba†† olunsa onda «a†ar olmaz.

İkinci Fa§l A√vâl-i ¡Aynı Ta¡arrüf ve Emziceleri ve 
Emrâ∂-ı ¡Aynda Olan A…vâl-i Külliyyeler Beyânındadır

Ve ¡aynın a√vâli dokuz ¡alâmet ile ma¡lûm olur: Evvelkisi melmes, ikincisi 
√areket-i ¡ayn, üçüncüsü levn, dördüncüsü şekl, beşincisi miðdâr, altıncısı ¡ay-
nın fi¡l-i «â§§ı, yedincisi ¡ayndan sâil olan ru†ûbet, sekizincisi ¡aynın infi¡âlâtı 
ve dokuzuncusu ¡aynın ¡urûðudur. Cemî¡an ¡aynın a√vâline bu ≠ikr olunan 
dokuz ¡alâmet delâlet eder, o dokuz vücûh ile ¡aynın a√vâli ta¡arrüf olunur.

Ammâ melmes ile ta¡arrüfün †arîði budur ki el ile ¡ayna mess olunur, √arâ-
ret [ve] bürûdetten, ke≠âlik yübûset ve cefâf ve lînet ve ru†ûbetten hangisi 
i√sâs olunur ise ¡aynın mizâcı o ma√sûs olan keyfiyyet üzere idiği bilinir.

Ve ammâ ¡aynın √areketinden ¡aynın mizâcının ta¡arrüfü bu vech iledir 
ki ¡aynın √areketinde te™emmül olunur, eğer ¡aynın √areketi «afîfe olursa 
√arâret ve yübûsetten birine delâlet eder ve o iki keyfiyyetten birini ta¡yîn 
melmesin in∂ımâmıyla olur. Ve eğer √areket ¡aynda te™emmül olunduk-
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ta √areketin &iðali ve ağırlığı i√sâs olunur ise bürûdet ve ru†ûbete delâlet 
eder. Ve ¡urûð-ı ¡ayneynde a√vâl-i ¡aynı ta¡arrüf ¡urûð-ı ¡aynın πıl₣atinde ve 
riððatinde te™emmül ile olur. Eğer damarları πalî₣ ve vâsi¡ ise √arârete delâlet 
eder ve eğer ¡aynın damarları daðîð ve «afî ise bürûdete delâlet eder. Ve ke≠â-
lik yine ¡urûð-ı ¡ayn te™emmül olunur; eğer ¡urûð ru†ûbetten «âliye ve boş ise 
yübûseti ma¡lûm olur, eğer a«lâ† ile dolu ise mevâddın ke&retine delâlet eder.

Ammâ ¡aynın a√vâlini ¡aynın levninden ta¡arrüf onun içindir ki elvânın 
her birisi mevâdd elvânından birine müşâbih olur, pes müşâbehet hangi 
mâddeye olur ise ¡aynın levni o mâddenin πalebesine delâlet eder. Me&elâ 
a√mer olur ise deme ve a§fer §afrâya ve levn-i re§â§î balπama ve kümûdet 
sevdâya delâlet eder.

Ammâ a√vâl-i ¡aynın eşkâl-i ¡ayndan ta¡arrüfü ¡aynın şeklinin √üsnü 
«ilðat-i a§liyyede ¡aynın ðuvvet üzere olduğuna ve şekl-i ¡aynın ðub√u 
«ilðat-i a§liyyede ∂a¡f üzere olduğuna delâlet eder.

Ammâ ¡aynın büyük veyâ«ûd küçük olduğunun delâlet eylediği a√vâl 
re™sin §ıπar ve kiberinde beyân eylediğimiz ðıyâs üzere olur.

Ammâ ¡aynın a√vâlini ¡aynın fi¡l-i «â§§ı ile bilmek bu vech iledir ki o ¡ayn 
«afî olan mer™iyyâtı görür ise ðarîb ve ba¡îd olan mer™iyyâtı dahi rü™yet edip 
mub§arât-ı ðaviyyeden ¡ayna vârid olan eşyâdan muta∂arrır olmaz ise ¡aynın 
mizâcında i¡tidâl ve ðuvvet mevcûde olur. Ammâ eb§ârı ∂a¡îf olup ≠ikr olu-
nan ef¡âlin «ilâfı üzere olur ise o ¡aynın mizâcı veyâ«ûd «ilðati fesâd üzere 
olur. Ve eger ¡ayn ðarîb olan mer™iyyâtı her ne ðadar daðîð ve «afî olur ise 
dahi rü™yetten mün¡a§ıre olmayıp ve tamâm üzere bilâ-ðu§ûr rü™yet edip lâkin 
ba¡îd olan mub§arâtı idrâkte ðu§ûr üzere olur ise o ¡aynın rû√-ı bâ§ırası raðîð 
ve §âf ve §a√î√ü‘l-mizâc olup lâkin ðalîl olduğuna delâlet eder.

Ve e†ıbbânın zu¡müne göre gözden şu¡â¡ «âric olup mer™iyyâta vu§ûlün-
de rü™yet √â§ıl olur ve o şu¡â¡ ervâ√ cinsinden olur. Ve onların zu¡mü üzere 
≠ikr olunan ¡aynın rû√unda ðıllet olduğuna delâlet ₣âhirdir. Ve kaçan rû√-ı 
bâ§ıra ziyâde raðîð ve ðalîl olsa «ârice «urûcunda o ervâ√ münteşire olup 
kemâ-yenbaπî mer™iyyâtı i√tivâya vefâ eylemez, onun için ba¡îdi idrâkte 
ðu§ûr eder. Ve eger ¡ayn eşyâ-ı ba¡îdeyi bilâ-ðu§ûr idrâk edip lâkin eşyâ-ı 
daðîða taðrîb olundukta rü™yet edemeyip ðâ§ıra olur ise ve bir miðdâr ¡ayna 
ba¡îd olan ma√alle o nesne naðl olunmakla rü™yet √â§ıla olur ise o ¡aynın er-
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vâ√ı ke&îre velâkin küdûret üzere olduğuna delîl olur ve o ¡aynın ervâ√ı §âf 
ve la†îf olmadığı bilinir belki kendisi ve mizâcı ra†bdır.

Ve e†ıbbâ şu¡â¡a ve şu¡â¡ ervâ√ cinsinden olduğuna ≠âhib olmakla der-
ler ki keder olan şu¡â-ı rû√î ¡ayndan «urûc eyledikte küdûreti √asebiyle 
ðarîb olan eşyâ-ı daðîðayı idrâk eylemez ve kaçan ba¡îd olan mer™î cânibi-
ne √areket eylese √areketin √arâretiyle ervâ√ ta§fiye olunur ve mer™îye o 
mu§affâ olan ervâ√ vâ§ıl oldukta lâ-ma√âle idrâkte ðu§ûr eylemez. Ammâ 
¡ayn ðarîbi ve ba¡îdi idrâkte ðu§ûr üzere olur ise delâlet eder ki o ¡aynın rû√u 
hem ðalîl ve hem kederdir. Ve ¡ayndan seyelân eden ru†ûbetin a√vâl-i ¡ayna 
delâleti eger ru†ûbet-i sâile câffe olup onun a§lâ rema§ı olmaz ise mizâc-ı 
¡aynın yübûsetine delâlet eder. Ve eger ifrâ† üzere rema§ olur ise mizâc-ı 
¡aynın cidden ru†ûbetine delâlet eder.

Ve a√vâl-i ¡ayna ¡aynın infi¡âlâtının delâleti eger o ¡ayn √arrdan mü-
te™e≠≠iye olup bürûdet ile şifâ bulur ise o ¡aynda sû™-i mizâc √ârr olduğuna 
delâlet eder ve eger ¡ayn berdden müte™e≠≠î ve √arâret ile müteşeffiye olur-
sa o ¡aynda sû™-i mizâc bârid olduğuna delâlet eder.

Ve ma¡lûm ola ki bu ≠ikr olunan a√vâl-i ¡aynın her birinde vasa† ve iki 
†araflar vardır. ‰araf-ı ¡âlîsine ifrâ† ve †araf-ı sâfiline tefrî† derler. Bi’l-cüm-
le ifrâ† ve tefrî†ten vasa† evlâdır105 lâkin cevdet-i eb§ârın †araf-ı ¡âlîsi vasa†-
tan evlâdır.

Ve ¡ayna cemî¡an emrâ∂-ı mâddiyye ve emrâ∂-ı sâ≠ece ve emrâ∂-ı terkî-
biyye ve ¡âliye ve müştereke ¡ârı∂ olur. Ve ¡aynın √âl-i †arf ve √âl-i taπmî∂ 
ü teftî√inde ve levn ve dem¡de hey™etinin taπayyürü √asebiyle ¡aynın emrâ∂ı 
için biraz a√kâm vardır ki o a√kâm emrâ∂-ı √âddeye müte¡alliðtir, o a√kâ-
mı bilmek murâd edenler emrâ∂-ı √âdde ≠ikr olunduğu ma√allden taleb 
eylesinler.

Ve emrâ∂ın ¡ayna ¡urû∂u bi’l-a§âle olur ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı â«e-
re müşâreket √asebiyle olur. Ve müşâriklerinin aðrebi dimâπ olur ve başa 
√icâb-ı «âriciyye vü dâ«iliyyeye dahi müşâreket olur. Ve bunlardan sonra 
akreb müşâriki mi¡de olur. Ve ¡ayna √icâb-ı «âric müşâreketiyle √âdi& olan 
emrâ∂ın küllîsi eslem ve ehven olur.

105 Bu √ükm-i ek&erîyi şâ¡ir bir beytte ≠ikr eylemiştir: ــ א-כ  ــ ر او ــ ــ ا ”و
“ ر ذ  ا
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Üçüncü Fa§l A√vâl-i ¡Aynın Alâmâtı Beyânındadır

Dimâπ müşâreketiyle olan emrâ∂-ı ¡aynın ¡alâmeti budur ki ≠ikri mürûr 
eden âfet-i dimâπ ¡alâmetlerinin ba¡∂ısı onda mevcûd olur. Ve eger dimâπa 
müşâreketi bâ†ında olan √icâblar vâsı†alarıyla olur ise göz elemi gözün πav-
rından ibtidâ eder. Ve onun mâddesi √ârre olsa o mara∂da ¡u†âs ve √ikke-i 
enf √âdi& olur. Ve eger mâdde bâride ise onun seyelân-ı bâridesi i√sâs olu-
nur. Ve dimâπa ¡aynın mizâc-ı müfred ya¡nî πayr-i mâddî olan sû™-i mizâcla 
müşâreketi ðalîl olur. Ve eger emrâ∂-ı ¡ayn √icâb-ı «âric müşâreketiyle olur 
ise ve mâdde ¡ayna √icâb-ı «âricden gelir ise evvelâ cebhede ve «âricde 
olan damarlarda temeddüd ve gerginlik i√sâs olunur ve göz kapağı cânibin-
de ma∂arrat ek&er olur.

Ve eger mara∂-ı ¡ayn mi¡de müşâreketiyle olur ise dimâπın mi¡deye 
müşâreketinin bâbında beyân olunan ¡alâmetler mevcûde olur. Ve eger 
mi¡de müşâreketiyle marî∂ olan ¡aynda «ayâlât olur ise o «ayâlât açlıkta 
noð§ân ve imtilâda ziyâde olur.

Ve ammâ ¡aynın kendide √âdi& olup ¡aynda [266b] bi’l-a§âlet mara∂ 
i√dâ& eden mevâddın ¡alâmetleri budur ki eger o mâdde demevî olur ise ona 
&iðal ve √umret ve dem¡ ve intifâ« ve göz damarlarının dürûru ve §udπlarda 
∂arebân ve gözlerin ilti§âðı ve √arâret-i melmes ve rema§ delâlet eder ve 
«u§û§an ki başta ¡alâmât-ı dem mevcûde ola.

Ammâ balπama &iðal-i şedîd ve levnin √umret-i «afîfe ile re§â§iyyete 
meyli ve iltizâð ve rema§ ve tehebbüc ve ðıllet-i dümû¡ delâlet eder.

Ammâ §afrâya na«s ve iltihâb ve levnin sarıya mâil √umreti ki o √umret 
ðalîl olup dem √umretine muπâyir ve riððat ve √iddet üzeredir. Ve ke≠âlik 
iltizâð-ı ecfân ve √arâret-i melmes delâlet eder.

Ve ammâ sevdâya &iðal ve kümûdet-i levn ve ðıllet-i ilti§âð delâlet eder.
Ammâ bilâ-mâdde mizâc-ı sâ≠ecin ¡alâmetleri budur ki o vech ile marî∂ 

olan ¡aynda &iðal ve cefâf olmaz. Ve sâir mizâc-ı sâ≠ecin ≠ikri mürûr eden 
¡alâmetleri dahi ¡aynın sû™-i mizâcına delâlet eder. Ammâ ¡aynın emrâ∂-ı 
âliyye ve emrâ∂-ı müşterekesinin bir bâb-ı müstaðillde ≠ikri gelir inşâallâ-
hu ta¡âlâ.
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Dördüncü Fa§l Mu¡âlecât-ı ¡Aynın 
¢avâ¡id-i Külliyeleri Beyânındadır

¡Aynın mu¡âlecâtı ¡aynın emrâ∂ına muðâbil olur. Ve emrâ∂-ı ¡ayn mizâ-
ciyye-i mâddiyye ve mizâciyye-i sâ≠ece ve emrâ∂-ı terkîb ve [emrâ∂-ı] te-
ferruð-ı itti§âl olduğu gibi ¡aynın ¡ilâcı dahi istifrâπî olur. Ve bu istifrâπîde 
tedbîr-i evrâm dahi dâ«il olur veyâ«ûd ¡ilâc-ı ¡ayn tebdîl-i mizâc veyâ«ûd 
ı§lâ√-ı hey™et olur. Cu√û₣-ı ¡aynın ¡ilâcı ı§lâ√-ı hey™et ile olur veyâ«ûd ¡ilâc-ı 
¡ayn idmâl ve il√âmla olur.

Ve ¡ayndan mevâddı istifrâπ ba¡∂ı kerre ¡ayndan mevâddı §arf etmek 
ile olur ve ba¡∂ı [kerre] ta√allüb †arîði ile ¡ayndan mevâdd istifrâπ olunur. 
Ve mevâddın ¡ayndan §arfın †arîði budur ki eger beden mümtelî ise evvelâ 
bedenden mevâdd istifrâπ olunur ve sonra dimâπı münaððî olan edviyeler 
ile dimâπdan dahi mevâdd istifrâπ olunup dimâπ tenðıye olunur. Ve ba¡∂ı 
mevâdd enf †arîðinden ve †abaðât-ı ¡aynın †abaða-i ðarniyye ¡urûðunun 
mûðlarda olan ma√allerinden naðl ve istifrâπ olunur.

Ammâ ¡ayndan mevâddı ta√lîb †arîðiyle istifrâπın †arîði budur ki o 
¡aynda edviye-i müdemmi¡a ya¡nî gözden yaş akıtıcı devâlar isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd mizâc-ı ¡aynı ta¡dîl ve tebdîl eden edviye-i «â§§a isti¡mâl olunur.

Ammâ ¡aynda vâði¡ teferruð-ı itti§âl o edviye ile mu¡âlece olunur ki onda 
ðalîlen tecfîf olup ve le≠¡ olmaya ve remedde ve sâir ¡ilel-i ¡aynda bizim 
kelâmımızdan sen o edviyeleri fehm edip bilirsin.

Ve ma¡lûm buyurulmak vâcibdir ki emrâ∂-ı ¡aynın mâddî olanlarında 
πıdâ taðlîl oluna ve «ıl†-ı ma√mûdu müvellid olan πıdâ isti¡mâl oluna ve 
müba««ır ve seyyi™ü‘l-ha∂m olan aπdiyeden ictinâb oluna. Ve eger ¡aynın 
mâddesi ¡u∂v-ı â«erden gelir ise sen o ¡u∂vun mu¡âlecesini ða§d edersin. Ve 
ba¡∂ı nüs«ada “ka§d” bedeline “fa§d” vâ…i¡ olmuştur.

Ve eger mâdde başın √icâb-ı «âricinden müteveccih ise √acâmet is-
ti¡mâl edersin ve cebhede dahi edviye-i râdi¡a isti¡mâl edersin. Ve isti¡mâl 
olunacak revâdi¡den olur mevâdd-ı √ârrede ðışr-ı bi††î« ve mevâdd-ı bâ-
ridede ðalðadîs. Ve ¡ayn için fa§d olunacak damarlar ðîfâl mi&lli damar-
lar olur. Ve bunlardan sonra fa§dı ¡ayna menfa¡atli olan damarlar başın 
nevâ√îsinde olan damarlardır. Ammâ nevâ√î-i re™ste olan damarlardan 
ðuddâmda olanları, mevâddı ¡ayndan naðle menfa¡atli olur ve «alfte olan-
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ları, mevâddı ce≠be menfa¡atli olur ya¡nî ðuddâmdan fa§d ¡ayna mevâdd 
in§ıbâbına mâni¡ olur ve «alften fa§d mevâddın mun§abbe olanlarını ce≠b 
edip i«râc eder. Pes fa§d-ı evvel dâfi¡ ve fa§d-ı &ânî râfi¡ olur. ed-Def¡u 
eshelü mine’r-ref¡i.

Ve ma¡lûm ola ki mevâdd-ı ¡aynın ¡u∂v-ı â«ere naðl olunmağa mu√tâc 
olanlarının naðl olunması ziyâde §avâblı olan ma√all burun delikleridir, 
eger mun«urân mevâddın ¡u∂v-ı â«erden ¡ayna in§ıbâbı †arîðinde değil ise. 
Ve mevâddı mun«urâna naðl ancak ¡a†ûsât ve neşûðât ile olur ve onları biz 
evcâ¡-ı re™ste ≠ikr eyledik.

Ve edviye-i ¡aynın ba¡∂ıları ¡aynın mizâcını tebdîl etmekle ¡ayna men-
fa¡ati olur. Ve mizâc-ı ¡aynı mübeddil dahi yâ ¡aynı tebrîd etmekle tebdîl 
eder, ¡inebü’&-&a¡leb ve ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âreleri ve mâ-ı hindebâ ve mâ-ı «ass 
ve mâ-ı verd ve bunların ¡u§âreleri ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı gibi veyâ«ûd 
tes«în etmekle ¡aynın mizâcını ta¡dîl ve tebdîl eder, misk ve fülfül ve 
vecc ve mâmîrân ve bunlar mi&lli olan edviye-i sâire gibi veyâ«ûd tecfîf 
ile ¡aynın mizâcını tebdîl eder, tûtiyâ ve i&mid ve iðlîmiyâ gibi. Ve mü-
ceffifât cümlesinden ma¡dûd olur ðâbız olan edviyeler, şiyâf-ı mâmî&â, 
§abır ve fîl-zehrec ve za¡ferân ve verd gibi veyâ«ûd mizâc-ı ¡aynı mü-
beddil olan edviye ¡aynın mizâcını telyîn etmekle tebdîl eder, süt ve bâ-
dem √ukâkesi ve yumurta akı ve lu¡âb-ı müleyyine gibi veyâ«ûd edvi-
ye-i mübeddiletü’l-mizâc mün∂ıcât olur, ¡urûð-ı §ufr ve mâ-ı √ulbe ve 
za¡ferân ve meybu«tec ve «u§û§an içinde «ubz nað¡ olunmuş meybu«tec 
gibi veyâ«ûd edviye-i mu√allile olur, anzerût ve mâ-ı râziyânec gibi. Ve 
edviyenin ba¡∂ısı dahi mu«addir olmakla ¡ayna nâfi¡ olur, luffâ√ ve «aş«âş 
ve afyûn ¡u§âreleri gibi.

Ve ma¡lûm ola ki göz ağrısı §udâ¡la olur ise evvelâ §udâ¡a mu¡âlece olu-
nur ve §udâ¡ı izâle eylemedikçe mu¡âlece-i ¡ayna mübâşeret olunmaz. Ve 
kaçan istifrâπ ve tenðıye ve §avâb olan tedbîrler olundukta onların birisin-
den gözde olan mara∂a fâide √â§ıl olmasa ma¡lûm olur ki ¡aynda mizâc-ı 
√ârr vardır veyâ«ûd mizâc-ı bârid vardır veyâ bir mâdde-i «abî&e vardır ki 
†abaðât-ı ¡ayna du«ûl edip berkişmiştir ve ¡ayna vârid olan aπdiyeyi o mâd-
de-i «abî&e ifsâd eylemek üzeredir veyâ«ûd onun dimâπından bir mev∂i¡de 
∂a¡f vardır ki dâimâ o mev∂i¡den ¡ayna nevâzil nüzûl eder.
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Beşinci Fa§l ¡Aynın ◊ıf@-ı ~ı√√ati ve ¡Ayna Mu∂ırr Olan 
Eşyânın Beyânındadır

Gözünün §ı√√atini mu√âfa₣a ða§d edenlere vâcib olur ki gözünü πubâr-
dan ve du«ândan ve √arr ve berdde i¡tidâlden «âric nesnelerden ve riyâ√-ı 
mu¡accice ya¡nî ¡â§ıfe ve mu§avviteden ve riyâ√-ı bârideden ve sümûmiy-
yeti olan riyâ√tan mu√âfa₣a eyleye. Ve dâimâ bir nesneye na₣arını ða§r 
edip ve â«ere na₣ardan ibâ ve imtinâ¡ eylemeye. Ve vâcib olur ki ke&ret-i 
bükâdan ziyâde ictinâb eyleye ve eşyâ-yı daðîðaya na₣arını taðlîl eyleye. 
Ve daðîð olan eşyâya riyâ∂et-i ¡ayn için a√yânen na₣ar eyleye. Ve ðafâsı 
üzere nevmi ta†vîl eylemeye.

Ve ma¡lûm ola ki cimâ¡ı ik&âr eylemek göze a∂arr-ı eşyâdan olur. Ve 
ke≠âlik ke&ret-i sükker ü e†¡imeden mümtelî olmak ya¡nî çok yemek ve im-
tilâ üzere uyumak ve cemî¡an aπdiye ve eşribelerin πalî₣ olanları ve bu«ârı 
re™se §â¡id olan muba««ırât ¡ayna a∂arr-ı eşyâ olur. Ve muba««ırât-ı me≠kû-
reden olur, kürrâ& ve √andeðûðâ ve sâir ifrâ† üzere müceffif olan nesneler. 
Ve ¡ayna mu∂ırr olanlardandır mil√-i ke&îr ve ke&ret üzere riyâ√ı tevlîd 
eden aπdiye, kerneb ve ¡ades gibi ve edviye-i müfrede bâbında ≠ikr olunup 
¡ayna mu∂ırrdır diye yazılan nesneler gibi.

Ve ma¡lûm ola ki ke&ret-i nevm ve ke&ret-i seher ikisi dahi ¡ayna ziyâde 
mu∂ırr olur. Ve nevm ve seherden mu¡tedil olanlar ¡ayna muvâfıð ve mülâ-
yim olur.

Bu ≠ikr olunan eşyâ ¡ayna mu∂ırr olan şeyler idi, ammâ ¡ayna isti¡mâli 
nâfi¡ olup ¡aynın ðuvvetini √âfı₣ olan eşyâlar i&mid ile tûtiyâdan itti«â≠ olu-
nan şeylerdir, tûtiyâ a§nâfı gibi ki onlar mâ-ı merzencûş ve mâ-ı râziyânec 
ile mürebbâdır. Ve küllü vaðtin mâ-ı râziyânec ile ikti√âlin nef¡i ¡a₣îmi ve 
nef¡-i ¡acîbi olur. Ve ke≠âlik rummân-ı √ulvün berûdı106 ve ke≠âlik o mâ-ı 
rummâneyn berûdu ki şa√mı ile mu¡ta§ar olup tennûrda ¡asel ile in∂âc olu-
na, inşâallâhu ta¡âlâ mev∂i¡inde √aðîðati üzere ona sen vâ…ıf olursun.

Ve göze cilâ verip √iddetlendiren nesnelerden olur mâ-ı §âfî içinde πav§ 
edip suyun içinde gözünü açmak.

106 “Berûd” ¡aynı tebrîd için itti«â≠ ve terkîb olunan devâlara ı†lâð olunur.
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Ve ammâ göze mu∂ırr olan umûr iki ðısmdır: [267a] Biri ef¡âl ve √arekât 
olur ve biri dahi aπdiye olur. Ve aπdiyede ta§arrufun ma∂arratı aπdiye 
ma∂arratından dâ«il olur.107 Ammâ ef¡âl ve √arekât √asebiyle mu∂ırr olan-
lar o fi¡llerdir ki cefâfa mü™eddî olur, cimâ¡-ı ke&îr ve mu∂î olan nesnelere 
na₣arın ta†vîl eylemek ve daðîð olan «a††ı çok okumak. Eger «a††-ı daðîði 
ðırâ™eti mütevassı† olur ise o ðırâ™et ¡ayna riyâ∂et olup nâfi¡ olur. Ve bu 
minvâl üzeredir her a¡mâl-i daðîða. Ve yine ¡ayna mu∂ırr olur imtilâ üzere 
uyumak ve akşam †a¡âmı yedikten sonra uyumak 

Ve ba§arına ∂a¡fın ¡urû∂u bed™ eyleyen kimselere vâcib olur ki ba¡-
de’t-ta¡aşşî ve ðable’l-ha∂m uyumaya belki †a¡âm ha∂m olunca ðadar uy-
kuya §abr eyleye. Ve ¡ayna her imtilâ mu∂ırr olur. Ve †abî¡atı tecfîf eden-
lerin ve eşyâ-ı mâli√a vü √ırrîfe mi&lli demi mu¡akkir olanların dahi küllîsi 
mu∂ırr olur. Ve sükker dahi ¡ayna a∂arr-ı eşyâdandır.

Ammâ ðay™ iki vech i¡tibârı ile hem mu∂ırr ve hem nâfi¡dir, zîrâ 
ðay™ ðay™ın mi¡deyi tenðıyesi √asebiyle nâfi¡dir, ammâ mevâdd-ı dimâπı 
ta√rîk edip ¡ayna √areket eden mevâddı def¡i cihetinden mu∂ırr olur. Pes 
kaçan ðay™ eylemek iðti∂â eylese lâyıð olan budur ki †a¡âm tenâvülünden 
sonra rıfð üzere ðay™ eyleye. İsti√mâm ve nevm-i müfra† dahi mu∂ırr olur. 
Ve nevm-i ke&îr ve fa§d-ı ke&îr ve «u§û§an mütevâtiren ve mütevâliyen 
√acâmet dahı ∂ârr olur.

Ammâ aπdiyelerden mu∂ırr olanlar mâli√a ve √ırrîfe ve müba««ıre ve 
fem-i mi¡deye mu∂ırr olanlar ve kürrâ& ve ba§al ve &ûm ve bârid vecc ye-
mek ve zeytûn-ı na∂îc ve kerneb ve şib& ve ¡ades bu me≠kûrlar cemî¡an 
¡ayna mu∂ırr olur.

Ammâ ¡ayna aπdiyede mu∂ırr olan ta§arruflar budur ki πıdânın tenâvülü 
bir √âl üzere ola ki o √âl ha∂mı ifsâd eylemeye ve riyâ√ı teksîr eylemeye. 
Biz o √âlet-i ekli mev∂i¡inde beyân eyleriz. Ve biz o √âlete vuðûf tahsîl 
eyledik, sen dahi bu kitâb-ı &âli&in maðâlâtında tahsîl-i vuðûf eylersin in-
şâallâhu ta¡âlâ.

107 Ya¡nî ma∂arrat-ı aπdiye iki ðısmdır. Birisi ma∂arrat cevher-i aπdiyede ve â«eri 
isti¡mâlinde olur. Me&elâ aπdiye-i §âli√aların tertîbinde ve †ab«ında ve ezmine-i 
tenâvülünde ma∂arrat olur.
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Altıncı Fa§l Remed ve Tekeddür Beyânındadır

Remed iki ðısm üzere olur: Birisi remed-i √aðîðî ve â«eri bir âfettir 
ki remede müşâbih olur, remed-i √aðîðî olmaz ve o müşâbehete teked-
dür ve ta«a&&ür ve «a&r dahi derler. Ve o tekeddür ¡aynda bir tesa««un 
ve tera††ubdur ki esbâb-ı «âriciyye o sü«ûnet ve ru†ûbeti ¡aynda i&âre 
edip ve ¡aynı kızartır, o esbâb-ı «âriciyye şems gibi ve §udâ¡ i√tirâðı 
ve √ummâ-ı yevm i√tirâðı gibi nesnelerdir. Ve ke≠âlik berd dahi ðab∂ı 
√asebiyle ve ∂arbe ¡aynı tehyîci √asebiyle ve riyâ√-ı ¡â§ıfe §afðı √asebiy-
le evvelen ≠ikr olunan esbâblar gibi sü«ûnet ü ru†ûbet-i ¡aynı i&âre eder. 
Ve bu i&âreler «afîfe ve esbâb-ı me≠kûreye ma§√ûbe olup esbâbın vücû-
duna mutta§ıl olur, rey& ve te™e««ür edip ba¡de-zamânin olmaz. Ve ona 
¡ilâc olunmasa dahi sebebin zevâli ile o âfet dahi ek&er-i √âlde zâil olur. 
Ve remedin bu nev¡ine †areksîs ismiyle ehl-i Yûnân tesmiye ederler.108 
Ve bu vâði¡ olan esbâb-ı «âriciyyeye esbâb-ı bedeniyye dahi ₣uhûr edip 
mu¡âvin olsa veyâ«ûd esbâb-ı bâdiye-i u«râ evvelâ vâði¡ olan esbâb-ı 
«âriciyye vü bâdiyeyi taðviye edip esbâbı müte∂â¡ıfe vü müte¡â∂ıde olsa 
o vaðtte mümkin olur ki o âfet ¡aynda verem-i ₣âhir-i √aðîðîye intiðâl 
eyleye, √ummâ-ı yevmin √ummâ-ı u«râya intiðâli gibi. Ve kaçan o te-
keddür verem-i √aðîðîye intiðâl eylese zamân-ı ibtidâsında Yûnânîler o 
vereme aðrîkimâ derler.

‰ab¡ ile olan nüshalarda “†areksîs” ( ــ אرכ ) bedeline “kâra†sîs” 
( ــ ــא) ”ve “a…rîkimâ ;(כאر כ ــא) ”bedeline “la…vikimâ (ا כ ) vâ…i¡ ol-
muştur.

Ve remedin bir nev¡i dahi vardır ki cereb-i ¡ayna tâbi¡ olur. Onun sebebi 
¡aynı «adşe olur ya¡nî ¡aynda cereb olup ¡aynı ta«dîş etmekle ¡ârı∂ olur. 
Ve bu nev¡ remed ≠ikri mürûr eden tekeddür mecrâsına cârî olur. Ve onun 
mu¡âlecesine cereb-i ¡ayn √akk olunup cereb izâle olunduktan sonra mübâ-
şeret olunur.

Ammâ remed-i √aðîðînin bi’l-cümle a§nâfının mâhiyyeti budur ki remed 
†abaða-i mülte√imede bir nev¡ veremdir ve o verem iki §ınf üzere [olur:] 

108 Ya¡nî ¡ayn sebeb-i vâ√id-i «âricîden mütekeddir olduktan sonra yine «âricden 
sebeb-i â«er dahi vârid olsa tekeddür ziyâde olup remede intiðâl eylemek câiz 
olur.
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Bir §ınıfı verem-i basî†tir, onda ¡urûð-ı ¡aynın dürûr ve seyelânından ve 
veca¡dan mâ-¡adâ nesne olmaz ve verem o √addi tecâvüz eylemez.

Ve §ınf-ı u«râ ¡a₣îm olur ve ≠ikr olunan √addi ve mertebeyi tecâvüz edip 
beyâ∂-ı ¡ayn büyüyüp √adeða-i ¡aynı setr eder ve ona keymûsîs tesmiye 
ederler; bizim katımızda verdînec demekle ma¡rûf olur.

Ve çok kerre remed §ıbyâna ke&ret-i mevâddları ve gözlerinin ∂a¡fı se-
bebiyle ¡ârı∂ olur. Ve remedin ¡urû∂u mevâdd-ı √ârre √asebiyle olmaz bel-
ki ba¡∂ı kerre mevâdd-ı balπamiyye vü sevdâviyye ile dahi ¡ârı∂ olur, zîrâ 
remed-i √aðîðî √adeðada ve belki mülte√imede olan vereme ı†lâð olunur.

Ve mu†laðan verem dem ve §afrâ ve balπam ve sevdâ ve riyâ√ işbu beş 
nev¡ mevâddın her biri ile √âdi& olur. Felâ-ma√âle remed-i √aðîðî dahi 
mevâdd-ı «ams-ı me≠kûreden her biriyle √âdi& olmak câiz olur. Ve ≠ikr 
olunan mevâdd ba¡∂ı kerre ¡aynın kendide tevellüd eder ve ba¡∂ı kerre dahi 
â«er ¡u∂vdan nezle †arîðiyle ¡ayna gelir ve onın nüzûlü ðı√fın «âricinde 
ðı√fı mücellil olan πışâ †arîðinden olur veyâ«ûd dâ«il-i ðı√fta dimâπı mu√î† 
olan √icâb ve ke≠âlik nevâ√î-i √icâb †arîðinden nüzûl eder. Ve bi’l-cümle o 
mevâdd dimâπ ve dimâπın nevâ√îsinden münba¡i& olup ≠ikr olunan †uruðun 
birinden ¡ayna mun§abbe olur, zîrâ her kaçan dimâπda mevâdd ke&îre olup 
dimâπ mümtelî olsa o mevâdd taşıp ¡aynı dahi doldurup ¡aynda remed √âdi& 
olur meger ki ¡ayn cidden ðaviyye olup mevâdd-ı §âireyi ðabûl eylemeye ve 
¡aynın dâfi¡a-i ðaviyyesi onu def¡ eyleye.

Ve ba¡∂ı kerre ¡ayna şerâyîn fu∂ûlünü def¡ edip remed i√dâ& eder gerek 
o şerâyîn dâ«iliyye ve gerek «âriciyye olsun ikisi dahi fu∂ûlu ke&ret üze-
re oldukta ¡ayna def¡ ederler. Ve ba¡∂ı kerre mevâdd ¡ayna dimâπdan ve 
re™sten §âire olmaz belki remedi i√dâ& eden mevâdd re™s ve dimâπdan 
mâ-¡adâ ¡u∂vlardan ¡ayna §âire olur «u§û§an ¡aynlara sû™-i mizâc √asebiyle 
∂a¡f gelip her vârid olan mevâddı ðabûl eyleye.

Ve a§nâf-ı remedin ba¡∂ı §ınıfında devr ve nevbet olup mâdde tevellüdü-
nün ve in§ıbâbının devri ve nevbeti √asebiyle remed dahi nâibe ve dâire olur.

Ve remed ağrılarının iştidâdı gözde «ıl† le≠≠â¡ olup †abaðât-ı ¡aynı ekl 
ve ifnâ etmekle olur veyâ«ûd «ıl† ke&îr olup ¡aynı temdîd etmekle olur ve 
bu«âr ile dahi olur. Ve bu sebeblerin tefâvütüyle ağrı dahi mütefâvit olur. 
Pes ¡aynın mevâddı ðarîben senin bildiğin üzere yâ bedenden veyâ«ûd 
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re™sten veyâ«ûd göze sâlik olup göze mâdde-i rediyye vü bâride î§âl eden 
damardan olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡aynı ağrıtan mevâdd ¡aynın kendide tevellüd eden mâd-
de olur. Ve gözde mâdde tevellüdünün vechi budur ki ¡aynda mu√tebese 
olan a«lâ† mizâc-ı ¡aynın fesâdı veyâ«ûd remed-i †avîl √asebiyle fâside olup 
cemî¡an ¡aynın ru†ûbeti mevâdd-ı rediyyeye isti√âle eder. Ve ¡aynı câ√ı₣a 
ve mürtefi¡a olanların ¡aynında remedin ¡i₣am ve nütû™u ziyâde olur, zîrâ o 
mi&lli ¡aynın ru†ûbeti ziyâde ve mesâmmlarının ittisâ¡ı olur. Ve remed a§nâ-
fında dümû¡-ı bâride çok olur, ru†ûbeti πayr-i münha∂ım olmak √asebiyle. 
Ve i«tilâf-ı †abî¡î ile remed mün√all olur ya¡nî müsterâ√a gidip ve gelmekte 
ke&ret olmak ile remed zâil olur.

Ve ma¡lûm ola ki [remedin] redâ™eti keyfiyyet-i mevâddın redâ™eti ile 
olur. Ve remedin ¡i₣amı mevâddın kemmiyyetinde ke&ret olmakla olur.

Ve ma¡lûm ola ki bilâd-ı cenûbiyyede remedin ¡urû∂u çok olur lâkin 
sür¡at ile zâil olur. Ve ke&ret-i ¡urû∂un sebebi budur ki o bilâdın ahâlîle-
rimde ru†ûbet √asebiyle seyelân-ı mevâdd ve eb«ıre ke&îr olur velâkin yine 
ru†ûbet ile ebdânlarının mesâmmları müte«al«il [267b] ve †abî¡atlarında 
in†ılâð ve mülâyemet olmakla mevâddları her ne miðdâr ke&îre olur ise in-
difâ¡ı ve ta√allülü serî¡ olur. Ve eger o bilâd ahâlîsine fec™eten berd i§âbet 
eylese onların remedleri §u¡ûbetli olur, zîrâ ek&er-i √âlde onların «ıl†ları 
&everân [üzere] olur. Ve &âire olan a«lâ†-ı ke&îreye fec™eten berd i§âbet ey-
lese &everânı olan olan a«lâ†-ı ke&îreyi ðab∂ edip &everândan ve indifâ¡dan 
mâni¡ olup bür™ünde §u¡ûbet olur.

Ammâ bilâd-ı bâridede ve ezmine-i bâridede remed ðalîl olur velâkin 
ma¡a-ðılletin vâði¡ oldukta indifâ¡ı §u¡ûbetli olur. Ve ðılleti onun içindir ki 
bürûdet √asebiyle o bilâd-ı bâride ahâlîsine ve ezmine-i bâridede mevâdd 
müncemide olup mevâddın &everânı ðalîl olur ve ¡ayna §âire mevâddın ðıl-
leti √asebiyle remed dahi ðalîlen √âdi& olur. Ve o remedin §u¡ûbet-i in√ilâli 
onun içindir ki kaçan ¡ayna bir †arîð ile mevâdd mun§abbe olup remed i√dâ& 
eylese o mevâdd bürûdet-i ðâbı∂a ile mu√tebese olup ta√lîli §u¡ûbetli olur 
ve mecâriye bürûdet √asebiyle isti§√âf ve in†ıbâð ¡ârı∂ olup temdîd-i şedîd 
ile temdîd eder ve temdîdi †abaðât-ı ¡aynda olan §ıfâð ve aπşiyeyi pâreleyip 
itti§âlini tefrî…e ðarîb olur.
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Ve kaçan şitâ şemâlî olup onun ardınca gelen şitâ cenûbî ve ma†îr olsa 
ve onun ardınca gelen §ayf şedîdü’l-√arâret olsa onda remed ke&îrü’l-vuðû¡ 
olur. Ve ke≠âlik şitâ cenûbî ve defî™ ya¡nî ıssı olup onda ebdân a«lâ†la müm-
teli™e olsa ve ardınca gelen rebî¡-i şemâlî olup o bedeni mâlî olan «ıl†ı √aðn 
ve √abs eylese yine remed ke&îrü‘l-vuðû¡ olur.

~ayf-ı şemâlîde remed ke&îr olur, ¡ale’l-«u§û§ o §ayf-ı şemâlî şitâ-i cenû-
bîden sonra ola. Ve ke≠âlik o §ayfta dahi remed ke&îr olur ki onun rebî¡-i 
cenûbî vü şitâsı şemâlî olup cefâf üzere ola ya¡nî ma†îr olmaya.

Ve bilâd-ı şimâliyye ahâlîlerinden ebdânı §ulb olanlarda ve bilâd-ı cenû-
biyye ahâlîlerinden ebdânı müte«al«il olanlarda dahi remed ke&îr olur. Ve 
bilâd-ı √ârrenin remed i√dâ&ı ke&îr olduğu gibi ke≠âlik cidden √ârr olan 
√ammâm dahi remedi i√dâ& eder, ðarîb olur ki ona dâ«il olan insâna remed 
i§âbet eyleye.

Ve ma¡lûm ola ki ¡aynında remed ve taπayyür olan kimseye §avâb olan 
mu¡âlecât ile ¡ilâc olunup mübâlaπa üzere tenðıye olunduktan sonra reme-
di zâil olmasa o remedin sebebi mâdde-i rediyyenin ¡aynında i√tiðânı ve 
i√tibâsı olduğu veyâ«ûd re™s ve dimâπın birinden mevâddın nüzûl eylediği 
₣âhir olur; bundan aðdem dahi biz onu beyân eyledik.

el-¡Alâmât: Ma¡lûm ola ki göze ¡ârı∂ olan veca¡ iki ðısm üzere olur: Biri 
le≠≠â¡a ve biri mümidde olur. Le≠≠â¡iyye olan olan veca¡ mâddenin fesâdı-
na ve keyfiyyeti √iddet üzere olduğuna delâlet eder. Ve veca¡-ı mümidde 
ke&ret-i mevâdda veyâ«ûd rî√e delâlet eder.

Ve a§nâf-ı remedin zamân-ı intihâya sür¡at üzere bâliπ olanları esyelî 
ya¡nî gözünün ru†ûbeti ke&ret ile akan ve le≠¡i √iddetli olan §ınıf olur. Ammâ 
zamân-ı intihâya bülûπu ba†î™ ve geç olan §ınıfta seyelân olmayıp yübûset 
olur ve rema§ ya¡nî gözün çapağı mâddenin nu∂cuna veyâ«ûd mâddenin 
πıl₣atine delâlet eder ve sür¡at üzere rema§ın √udû&u olup &iðal-i re™sten 
mâ-¡adâ olan a¡râ∂-ı «afîfe olduğu mâddenin πıl₣atine delâlet eder. Ve o 
remed ki onun mevâddında nu∂c olup ve zamân-ı ibtidâda ¡aynda «iffet-i 
ðalîle olsa ve in√ilâli dahi serî¡ olsa o remed ma√mûd olur.

Ammâ remed √asebiyle gözde √abbe mi&âlinde √âdi& olan âfetlerin eger 
√abbesi §ıπâr olur ise onun «ayra delâleti eðall olur, zîrâ √abbın §ıπarı nu∂-
cun ba†î™ olduğuna delâlet eder. Ve kaçan göz kapakları ilti§âða ve yapış-
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mağa başlasa nu∂cun ðarîb olduğuna delâlet eder. Ve mâdâm ki gözden su 
gibi ru†ûbet seyelân eder, o seyelân nu∂cun bu¡duna delâlet eder.

Ve bu me≠kûrlardan sonra biz deriz ki ammâ a§nâf-ı remedin tekeddür 
tesmiye olunan §ınıfı ¡aynın «iffeti ile ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik tekeddürün 
bâdî olan esbâb-ı me≠kûreleri teðaddümü ile ve remedin fıðdânıyla dahi 
ma¡lûm olur.

Ve ammâ √aðîðî remedden re™se müşâreket ile √âdi& olana baş ağrısı ve 
baş ağırlığı delâlet eder.

Ve nezleden olan remede eger o nezlenin †arîði «âric-i ðı√fta olan πışâ-i 
mücellil olur ise cebhenin temeddüdü ve «âricde olan ¡urûðun dürûru ve 
göz kapaklarına intifâ«ın sür¡at-i ¡urû∂u ve cebhenin √umreti ve ∂arebân 
delâlet eder.

Ve eger ¡ayna nüzûl dâ«ilde olan √icâb †arîðinden olur ise ona ≠ikr olu-
nan ¡alâmetlerin biri olmayıp ¡u†âs ve √anek ve enfin √ikkesi delâlet eder.

Ve eger remed müşâreket-i mi¡de ile olur ise ona tehevvu¡ ve kerb-i mi¡-
de ve mi¡de mevâddının ≠ikri geçen ¡alâmetleri delâlet eder.

Ammâ remed demevî olur ise ¡aynın levni ve ¡urûð-ı ¡aynın dürûru ve 
§udπların ∂arebânı ve nevâ√î-i dimâπda olan demin sâir ¡alâmetleri ve 
ke≠âlik dümû¡un ðılleti ve ¡inde’n-nevm √âdi& olan rema§ ve iltizâð-ı ecfân 
ona delâlet eder.

Ammâ remed-i §afrâvîye na«s-ı şedîd ve veca¡-ı şedîd-i mu√terið ü mül-
tehib ve ðalîl √umret ve dem¡a-i raðîða ve o dem¡anın a√yânen taðrî√i ya¡nî 
ður√a i√dâ&ı delâlet eder. Ve a√yânen remed-i §afrâvî dem¡adan «âlî olur, 
remed-i demevînin «âlî olduğu gibi. Ve remed-i §afrâvî ¡inde’n-nevm mül-
tezıð olmaz.

Ve §afrâvî remed cinsinden olur √umret tesmiye olunan o verem ki ¡ayna 
¡ârı∂ olur. Ve o √umret ve remed «urâcât-ı «abî&edendir ve ba¡∂ı kerre ¡aynı 
keyy ve taðrî√ eder ve ður√asının debîb ve sa¡yı olur ya¡nî ður√a büyür ve 
mev∂i¡-i §a√î√e sirâyet eder.

Ve remed-i §afrâvînin bir §ınıfı dahi kuru olup onda √ikke olur ve √um-
reti ðalîle ve rema§ı dahi ðalîl olur ya¡nî gözünde çapak az olur ve onda 
olan verem ₣uhûr-ı mu¡teber ile ₣âhir olmaz ve o remed mâdde-i ðalîleden 
√âdi& olur.
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Ve ammâ remed-i balπamîye &iðal-i şedîd ve √arâret-i ðalîle ve √umret-i 
«afîfe delâlet eder, zîrâ o remedde levn-i πâlib beyâ∂ olur ve nevm katında 
¡aynda rema§ ve ilti§âð olur ve tehebbüc-i ¡ayn dahi vâði¡ olur ve yüzün 
levni dahi ¡aynın levni gibi olur.

Ve eger balπamî olan remedin mebde™i mi¡de olur ise ona tehevvu¡ delâ-
let eder. Ve ba¡∂ı kerre balπamî olan remedde mülte√ime mürtefi¡a olur ve 
remedin ¡i₣amı √asebiyle sevâd-ı ¡ayn üzere meyl eder lâkin onda şedîden 
√umret ₣âhir olmaz ve dümû¡ dahi olmaz belki rema§ olur.

Ve remed-i sevdâvînin ¡alâmeti ¡aynın kümûdeti ve cefâfı ve remedin 
izmânı ya¡nî zamânının †ûlü ve ilti§âðın ðılleti olur.

Ve remed-i rî√înin ¡alâmeti bilâ-&iðal velâ-seyelân temeddüd olur ve 
ba¡∂ı kerre o temeddüd √umrete mü™eddî olur.

el-Mu¡âlecât: Tekeddüre ve remed-i «afîften tekeddür mecrâsına cârî 
olanlara ba¡∂ı kerre esbâbını ða†¡ kifâyet eder. Onların sebebleri müte¡ay-
yen olup imtilâ-i dem mi&lli nesneler olur ise imtilânın mevâddı istifrâπ 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre ¡ayna süt ve yumurta akı tað†îr olunup √areket-i mâd-
de teskîn olunmak dahi kifâyet eder ve istifrâπa dahi √âcet olmaz.

Ve eger tekeddür ∂arbeden √âdi& oldu ise o ¡ayna güğercin yeleğinin kanı 
veyâ«ûd güğercinin kendi kanı damlatılır. Ve ba¡∂ı kerre sünger veyâ«ûd 
yün ma†bû« olan nesne içine πams olunduktan sonra ¡aynın üzerine onunla 
kimâd olunmak dahi kifâyet eder.

Ve nüs«aların kiminde “maπmûse” ve kiminde “memsû«a” vâ…i¡ olmuş-
tur. “Memsû«a” nüs«asına göre lâzımdır ki o süngerin veyâ«ûd §ûfun ðıvâ-
mı zâil ve hey™eti müteπayyir olunca ðadar †ab« oluna veyâ«ûd o sünger ve 
§ûf [268a] gül yağına ve ¡ades †abî«ine πams olunup kimâd olunur veyâ«ûd o 
¡ayna hatunların sütü memesinden sağılıp ¡alâ-√arâretihi ¡ayna tað†îr olunur. 
Ve bunlar ile mu¡âlece müfîde olmaz ise boy tohumunun †abî«iyle ve şiyâf-ı 
ebya∂ ile mu¡âlece olunur.

Ve eger tekeddürün sebebi berd ise o tekeddür remed mertebesine 
varmadı ise ve veremi dahi yok ise ve beden ve re™s mümtelîler değil 
ise o remede √ammâm menfa¡atli olur. Ve tekeddüre babadya †abî«iyle 
tekmîd nâfi¡ olur. Ve †a¡âm yedikten üç sâ¡at sonra şarâb-ı la†îf şürb edip 
üzerine uyumak tekeddüre ¡ilâc-ı nâfi¡ olur gerek ise o tekeddür güneşten 
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olsun veyâ«ûd sovuktan ve πayrı sebebden olsun bi’l-cümle tekeddüre 
nâfi¡dir.

Ve cereb √asebiyle olan remed-i «afîfin mu¡âlecesinde evvelâ cereb-i 
¡ayn kazınıp √akk olunur ba¡dehu remede mu¡âlece olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
cerebi √akk eylemek kifâyet edip remed zâil olur ve remed için mu¡âlece 
olunmağa √âcet kalmaz. Ve eger cereb √asebiyle √âdi& olan remed ¡a₣îm 
olup o remed-i ¡a₣îm mevcûd iken cerebi √akk mümkin olmaz ise «uşûnet-i 
remed terðîð ve telyîn ve √ikke §âli√ olunca ðadar tenðıye olunur ve ba¡de-
hu √akk olunduktan sonra remedin mu¡âlecesi olunur.

Yedinci Fa§l A§nâf-ı Remedin ¡İlâc-ı Müşterekleri ve 
¡Ayna Nevâzil İn§ıbâbının Dahi Mu¡âleceleri Beyânındadır

Ben derim ki mâddiyye olan remedin ve sâir emrâ∂-ı ¡aynın tedbîrle-
rinde ðânûn-ı müşterek budur ki o mi&lli ¡illet olanların πıdâları ta«fîf ve 
taðlîl olunur ve onlara «ıl†-ı ma√mûd tevlîd eden πıdâlar i†¡âm olunur ve 
müba««ır ve seyyi™ü’l-ha∂m πıdâdan ve cimâ¡dan ve √areketten ve tedhîn-i 
re™sten ve şarâbdan ve √âmi∂ ve mâli√ ve √ırrîf olan agdiye tenâvülün-
den ictinâb ettirilir ve †ab¡ı ¡ale’d-devâm telyîn olunur. Ve ðîfâlden fa§d 
bi’l-cümle göz ağrısına nâfi¡ olur.

Ve a§√âb-ı remede vâcib olur ki şey™-i ebya∂a ve şu¡â¡a na₣ar eylemeye 
ve belki vâcibdir ki oturduğu odanın bisâ† ve firâşı ve kendi üzerinde olan 
&iyâbı dahi esvedü‘l-levn yâhûd a«∂ar ola. Ve yüzüne bir «ırða-i sevdâ ta¡lîð 
ede o vech üzere ki onun siyâhı ¡alîlin ¡aynına ₣âhir ola. Ve ≠ikr olunan âfet 
a§√âbının √âl-i mara∂da esved ve √âl-i §ı√√atte âsmâncûnî isti¡mâli evfað 
olur. Ve yine vâcib olur ki onun mebîti ya¡nî süknâsı ₣ulmete nâ₣ır ola ve 
ona nevm isticlâb oluna, zîrâ a§√âb-ı remede nevm ¡ilâc-ı ceyyid olur.

Ve vâcibdir ki başının tüyleri uzayınca ðadar terk ve ihmâl olunmaya, 
zîrâ o tüyler remede cidden mu∂ırr olur meger ki onun başında olan tüyleri 
irsâl eylemek ¡âdet-i ðadîmesinden ola; o mi&lli kimselere başında tüy ol-
mak nâfi¡dir, zîrâ başta olan ru†ûbâtı πıdâ olmak üzere kendiye ce≠b eder ve 
başta nevâzil mevâddı ðalîl olur.

Ve eger ¡alîlin bedeni naðy olup remedi fâ¡il olan ¡urûðtan nâşî dem-i 
πalî₣ cinsinden ise ve «u§û§an remed intihâya vardı ise √ammâma du«ûl ve 
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ke≠âlik şürb-i şarâb ona evfað olur, zîrâ √ammâm mevâddı terðîð eder ve 
şarâb mevâddı ¡u∂vdan iz¡âc edip i«râc eder. Ve istifrâπdan sonra √ammâm 
remed mu¡âlecâtının ef∂ali olur «u§û§an remedi olan ¡aynın veca¡ını mü-
sekkin kimâdâttan biri ile ¡aynın veca¡ı teskîn olunduktan sonra √ammâm 
isti¡mâli ziyâde nâfi¡dir.

Ve remedin ve bi’l-cümle emrâ∂-ı ¡aynın mâddî olanları tedbîrlerinin 
biri dahi budur ki vaðt-i ı∂†icâ¡da ¡alîlin başı yastığı terfî¡ olunur ve başı 
mün√adir ve esfele suðû†tan ziyâde √a≠er olunur. Ve onun başı tedhîn olun-
maz belki dühnü onun başından teb¡îd eylemek vâcibdir; tedhîn remede 
ziyâde mu∂ırrdır. Ve kulağına dühn tað†îr olunmak remede ziyâde ve cid-
den mu∂ırrdır her ne ðadar o dühn muða††ar gül yağı olur ise dahi.

Ve ba¡∂ı kerre remed büyüyüp †abaðât-ı ¡aynı ta∂yîð eder, o mi&lli re-
medde mevâdd eger ¡ayna ¡u∂v-ı â«erden gelir ise mâdde o ¡u∂v-ı â«er-
den istifrâπ olunup √uðne ile veyâ«ûd fa§d ile o ¡u∂vun cihet-i «ilâfına 
mâdde ce≠b olunur. Ve ba¡∂ı kerre ðîfâli fa§d kifâyet etmeyip §udπda olan 
veyâ«ûd kulakta olan şiryânları fa§da √âcet olur, zîrâ ¡ayna mâdde o şiryân-
lardan mun§abbe olur ve fa§d olundukta mevâddın ¡ayna sâlik olan †arîði 
munða†ı¡a olur eger †arîð-i şiryân ₣âhir olur ise. Ve o şiryân sell ve ða†¡ olun-
mak murâd olunsa vâcib olur ki ¡alîlin başı √alð ve tırâş olunur. Ve te™em-
mül olunur ki selli ve ða†¡ı câiz olan şerâyîn-i §ıπârdan hangisi biri birlerine 
ðıyâsla a¡₣am ve enba∂ ve es«andır ta¡arrüf olunup bilindikte o §ıπârın 
a¡₣am ve enba∂ ve es«anı ða†¡ olunup istî§âl ve ihlâkinde mübâlaπa olunur. 
Ve bu vech ile ða†¡ olunması câiz olan şiryân şerâyîn-i §ıπârın a¡₣amı ve 
enba∂ı ve es«anı olur. Ammâ şiryân-ı kibârın ða†¡ı câiz olmaz. Ve ba¡∂ı 
kerre §udπ üzere olan şiryân dahi ða†¡ olunur. Ve vâcib olur ki ða†¡ olunma-
sı murâd olunan şiryân evvelâ √azm olunup [ya¡nî] bağlanıp ba¡dehu ða†¡ 
oluna ve ða†¡ olunacak ma√alle ðarîb mev∂i¡den şiryân «ay†-ı ibrîşim ile 
†avîlen ve şedîden bağlanıp ða†¡ oluna ve meşdûd olunan ma√all şeddi ile 
terk oluna. Ve kaçan mev∂i¡-i şedd ta¡affün eylese câiz olur ki şeddi √all 
oluna. Ve bu vech ile ða†¡a mu√tâc olan şiryân mevâdd-ı remedin mecrâsı, 
şiryânî şu¡belerinin ve §ıπârının a¡₣amı olanlardır.

Ammâ o şu¡abın §ıπârı mecrâ-yı mevâdd olduğu müte√aððað olur ise o 
şiryân ða†¡ olunmaz belki şar†-ı ¡amîð ile şar† olunup içinde olan mevâdd 
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istifrâπ olunmak kifâyet eder. Ve nuðre üzere √acâmetin ve irsâl-i ¡alaðın 
menfa¡ati şiryânı ða†¡ın menfa¡atine ðarîb olur.

Ve bu mu¡âlecât bi’l-cümle müfîd olmaz ise mâðtan ya¡nî göz pınarı 
dedikleri ma√allden ve ¡ırð-ı cebheden fa§d olunur lâkin nuðre üzere √acâ-
metin menfa¡ati πâyete bâliπa olur ya¡nî o √acâmet ile ek&er-i √âlde âfet 
mündefi¡a olur, mâðı fa§da √âcet kalmaz.

Ve kaçan göz ağrısı mütemâdî ve müzmin olsa o şiyâf isti¡mâl olunur ki 
onun terkîbinde nu√âs-ı mu√rað ve zâc-ı mu√rað ola. Ve ba¡∂ı kerre yalnız 
§abır ile ikti√âl kifâyet eder.

Ve kaçan remed uzayıp mu¡âlecâtın birinden intifâ¡ eylemese ma¡lûm 
olur ki †abaðât-ı ¡aynda mâdde-i rediyye vardır, ona vâ§ıl olan πıdâyı ifsâd 
eder ve o mi&lli mevâddı istifrâπ için maπsûl olan tûtiyâyı ða§d edip isfîdâc 
ve ≠ehebî ve maπsûl-i iðlîmiyâ ve neşâ ve §amπdan miðdâr-ı ðalîl mi&lli 
müleyyinât ile ma«lû†an isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre yâfû«u keyye √âcet 
olur, zîrâ keyy nezleyi √abs eder. Ve remede sebeb ¡ale’d-devâm nezlenin 
¡ayna nüzûlü ise keyyin remed-i müzmine menfa¡ati ₣âhire olur.

Ve kaçan remedin menşe-i mevâddı √icâb-ı bâ†ıniyyeden olur ise onun 
¡ilâcı §u¡ûbetli olur ve ¡ilâcının medârı istifrâπât-ı ðaviyye olur. Ve başı tað-
viyede ve bu bâbda şânı olup ma¡rûf olan ∂ımâdât isti¡mâl olunur, sünbül ve 
verd ve aðâðıyâ ve küzbere suyu mi&llilerden mütte«az olan ∂ımâdlar gibi. 
Ve küzbere-i ra†bın kendi ile ve ke≠âlik küzbere-i yâbise ðalîletü’l-mik-
dâr za¡ferânla ∂ımâd olunur. Ve o ∂ımâdât bir sâ¡at veyâ«ûd iki sâ¡at ¡u∂-
vun üzerinde terk olunup ba¡dehu def¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre muπarriyât 
ve mevâdd-ı √âddeyi mu¡addil olan edviyeler dahi isti¡mâl olunur. Ve el-
bân mu¡addilât-ı me≠kûre cümlesinden olur. Ve o mu¡addilât ¡ayna tað†îr 
olundukta o ða†ûr ¡aynda †ûl-i müddet terk olunmak ¡ayna §âli√ ve muvâfıð 
olmaz belki vâcib olur ki o ða†ûr ¡ayndan irâða ve izâle [268b] olunup kül-
lü vaðtin tecdîd oluna. Ve yine mu¡addilât cümlesinden olur yumurtanın 
beyâ∂ı. Ve yumurta beyâ∂ı isti¡mâl olundukta küllü vaðtin tecdîd olunmak 
vâcib değildir, bir kerre beyâ∂-ı [bey∂] göze va∂¡ olunup terk olunur. Ve 
kaçan gözü ı∂rârı «avf olundukta ref¡ olunur, küllü vaðtin tecdîde √âcet 
kalmaz, zîrâ beyâ∂-ı bey∂ lebenden câmiddir ve bâ†ın-ı ¡ayna nüfû≠ edip 
ı∂rârı geç olur ve müddet-i ı§lâ√ında mev∂i¡-i ¡illeti ı§lâ√a ðâdir olur lâkin 
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lebende √âlâvet ziyâde olur. Ve bey∂in ¡aynı cem¡ ve temlîsi ve telyîni var-
dır ki ona binâen mesâmmâtı sedd eylemez ve onda le√ac olmaz. Ve √ulbe 
†abî«inin ta√lîl ve in∂âcı ve hem ¡ayna i√dâ&-ı melâseti olur ve «uşûnet-i 
¡ayn ile ¡ârı∂ olan veca¡-ı ¡aynı def¡ ve teskîn eder. Ve dühn-i verd dahi 
mu¡addilât-ı ¡ayndan olur.

Ve’l-√â§ıl gözde müsta¡mel olan edviye ve «u§ûsan remedde müsta¡mel 
olan o edviyedir ki onun «uşûneti olmaya ve merâret ve √umû∂at ve √arâfet 
mi&lli keyfiyyet-i †a¡mı dahi olmaya.

Ve vâcib olur ki ¡aynda isti¡mâl olunan edviye ceyyiden sa√ð oluna tâ 
ki o edviyenin «uşûneti zâile olup ¡aynı muta∂arrır eylemeye. Ve †a¡mı ol-
mayıp mesî«a olan edviye ile iktifâ olunmak, mümkin oldukça †a¡mı olan 
edviye isti¡mâl olunmamak vâcib olur.

Ve ba¡∂ı kerre göz ağrısına se¡û†ât-ı sılðıyye109 ve o mecrâya cârî olan 
se¡û†ât isti¡mâl olunup ba¡∂ı mevâdd onunla i«râc ve enften istifrâπ olunur, 
eger o se¡û†âtın ¡u∂v-ı â«erin mevâddını ¡ayna ce≠binden √avf olunmaz ise. 
Ve ba¡∂ı kerre göz ağrısı için πarπara dahi isti¡mâl olunur.

Ve yine ¡ayna mu¡âlecât-ı nâfi¡adan olur mâ-ı fâtir ile meblûle olan sün-
ger yâhûd §ûf ile kimâd olunmak. Ve çok kerre bu kimâdı bir kerre ve iki 
veyâ«ûd üç kerre isti¡mâl eylemeğin fâide-i ke&îresi olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi bu kimâdın te™&îri defe¡ât-ı ke&îre ile isti¡mâle mu√tâc olur remedin 
ðuvvet ve ∂a¡fı √asebiyle. Ve eger kimâd iklîlü’l-melik ve √ulbe †abî«i ile 
isti¡mâl olunur ise o kimâdın menfa¡ati ek&er ve eblaπ olur.

Ve ba¡∂ı kerre cebhe üzere edviye-i râdi¡a ile †ılâ olunur ve «u§û§an bu 
†ılâ o remedde ke&îren isti¡mâl olunur ki onun mevâddı «âric-i …ı√fı mü-
cellil πışâdan sâlik ola. Ve o †ılâ olunacak revâdi¡ «â§§aten kavun kabuğu 
gibi ve mâ-ı ¡a§a’r-râ¡î ve mâmî&â şiyâfı ve fîl-zehrec ve §abır ve verd ve 
za¡ferân ve anzerût ve ke≠âlik ¡avsec ve sevîðu’ş-şa¡îr ve ¡inebü’s-sa¡leb 
ve sefercel gibi. Ve eger ¡ayna mun§abbe olan fa∂la şedîdetü’l-√iddet olur 
ise onda ðab∂ı şedîd olan le†û«ât isti¡mâl olunur, ¡af§ ve cüllenâr ve √asek 
gibi. Bu edviyeler mecârî-i nevâzile ∂ımâd olunsa te™&îr-i ¡a₣îmi olur. Ve bu 
mu¡âleceler eger mâdde √ârre ise nâfi¡ olur ve eger bâride ise müceffif ve 
ðâbı∂ ve ¡u∂vu muðavvî ve müsa««in olan edviye isti¡mâl olunur, zanbað 

أس“ 109 אر  ا  ا .İbn Kütbî ”ا اذا  
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ve kerneb ve bûraðtan mütte«az le†û«la tel†î« olunmakla. Nüs«a-i sul†âniy-
yede “kerneb” bedeline “kibrît” vâ…i¡ olmuştur.110

Ve vâcib olur ki dâimâ rema§tan ¡ayn tenðıye oluna ¡ayna süt damlat-
makla, zîrâ süt ¡aynı πasl eder veyâ«ûd beyâ∂-ı bey∂ ile ¡ayn tenðıye oluna 
lâkin bununla tenðıye ¡ayna rıfð ile mess ve mes√e mu√tâc olur.

Ve vâcib olur ki remed şedîd olur ise fa§d olunup kanı πaşy gelince 
ðadar akıtıla, zîrâ ke&îren kan akıtılsa sâ¡atince bür™ gelir. Ve mümkin ol-
dukça şiyâfât isti¡mâli üç gün miðdârı te™«îr olunur. Ve o üç günde ðarîben 
≠ikr olunan tedbîrler ile iktifâ olunur istifrâπlar gibi ve mevâddı e†râfa ce≠b 
gibi. Ve karanlık ma√allde iskân ve elbise-i sûd ilbâsı gibi tedbîrler olunur. 
Ve bunlardan sonra §avâb görülen nesneler dahi isti¡mâl olunur ise be™s 
yoktur. Ve çok kerre remed bu eşyâ ve bu tedbîrler ile ta√allül edip sağalır 
ve â«er ¡ilâca √âcet kalmaz. Ammâ †abî¡atı telyîn eylemek her √âlde emr-i 
vâcib olur belki ishâl olunmak dahi emr-i vâcibdir, zîrâ ba¡de’l-fa§d deme 
«ıl† istîlâ ve πalebe eder, lâ-ma√âle o «ıl† ishâlle i«râc olunmak lâbüdd 
olur.111 Ve ðable’t-tenðıye tekmîd olunmak ve √ammâma girmekte «ayr 
olmaz. Ve çok kerre ðable’t-tenðıye kimâd ve √ammâm mevâddı ce≠b edip 
†abaðât-ı ¡ayna tað†îr eder.

Ve vâcib olur ki remed zamân-ı ibtidâda ðuvvet ile tek&îf ve şedîden 
ðab∂ keyfiyyetleri olan edviye ile mu¡âlece olunmaya, zîrâ o mi&lli edvi-
yeler †abaðât-ı ¡aynı ðab∂ ve tek&îf edip mevâddı ta√allülden men¡ eder ve 
veca¡ı dahi şedîd eder, ¡ale’l-«u§û§ ¡an-a§l veca¡ şedîd olur ise bu ∂ararlar 
kat-ender-kat tezâyüd eder. Ve ke≠âlik ibtidâ-i remedde ∂a¡îfü‘t-te™&îr olan 
ðâbı∂ edviyeler dahi isti¡mâl olunmaz, zîrâ ðab∂ı ∂a¡îf olan devâ mevâddı 
¡u∂va seyelândan men¡ ve red¡ eylemez lâkin †abaða-i ₣âhireyi tek&îf edip 
mevâddı onda √abs etmekle mu∂ırr olur. Bi-√asebi’l-ittifâð bu mi&lli devâ-
lar isti¡mâl olunmuş olur ise onun tedârükü ve ∂ararının def¡i bu vech ile 
olur ki dâimâ mâ-ı √ârre ile ¡ayna kimâd olunur.

Ve remedin ¡ilâcında şiyâf-ı ebya∂ iklîlü’l-melik suyunda √all olunup 
isti¡mâl olunsa ve mu¡âlece bu şiyâfa ða§r olunsa emr-i §avâb olur, zîrâ 

110 Mu¡âlecât-ı ¡aynda bundan sonra dahi kibrît isti¡mâl olunduğu ≠ikr olunur.
111 Zîrâ fa§d ile dem istifrâπ oldukta deme noð§ân terettüb eder ve nâðı§ olan deme 

a«lâ†-ı sâire πâlib olur ve lâ-ma√âle deme πâlib olan «ıl†ı ishâle √âcet olur.
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şiyâf-ı ebya∂dan ðavî edviyeyi başta imtilâ var iken isti¡mâl eylemek ek&e-
riyyâ mu∂ırr olur.

Ve ibtidâ-i remedde mu√allil edviye isti¡mâlinden şedîden √a≠er ve ic-
tinâb eyleyeler. Ve evvelen ≠ikr olunan edviye-i ðâbı∂a isti¡mâlinden sonra 
ve «u§û§an o ðavâbı∂a mu«addirât «al† olunmuş olur ise ¡ayna mâ-ı sükker 
ve mâ-ı ¡asel tað†îrine √âcet olur. Ve eger tað†îrden sonra tað†îr √asebiyle 
¡illet heyecân eder ise tek&îfi olmayan müberridâtla ¡aynın heyecân ve √arâ-
retini tebrîd eyle.

Ve vâcib olur ki bu edviye isti¡mâl olunmazdan evvel bizim ≠ikr eyledi-
ğimiz üzere ¡inâyet ve ða§d olunup rıfð ile rema§ı tenðıye oluna. Ve ¡ayna 
tenðıye için î≠â olunmaya, zîrâ tenðıye-i rema§ ile ¡aynın veca¡ı «afîf olur 
ve ¡ayna cilâ gelip edviyenin ¡amelde temkîni ziyâde olur. Ve veca¡ın işti-
dâdından çok kerre luffâ√ ¡u§âresi ve «ass ve «aş«âş ve bir miðdâr summâð 
mi&lli mu«addirât isti¡mâline √âcet olur. Ve kaçan veca¡ müştedd olsa o 
mi&lli mu«addirât ile veca¡ın iştidâdını sen def¡ eyle. Ve bunlardan bir şey™ 
bi-√asebi’∂-∂arûre isti¡mâl olunsa √a≠er üzere isti¡mâl oluna ve mümkin 
oldukça beyâ∂-ı bey∂ †abî«-i «aş«âşla √all olunup ya¡nî «aş«âş kaynatılmış 
su içinde beyâ∂-ı bey∂ ∂arb olunup çalındıktan sonra isti¡mâl edip ¡ilâcı ona 
ða§r eylemek evlâ olur.

Ve ba¡∂ı kerre vâcib olur ki o mu«addirât içine √ulbe «al† oluna, zîrâ 
√ulbe ta√lîli √asebiyle teskîn-i veca¡a mu¡în olduktan mâ-¡adâ mu√ad-
dirâtın âfetini dahi ta√lîl ve izâle eder. Ammâ mâdde-i remed raðîða ve 
ekkâle olursa benim katımda afyûn ve mu«addirât isti¡mâlinde be™s ol-
maz, zîrâ onlar bir şifâdır ki onları veca¡ ta¡ðîb eylemez. Ve her ne ðadar 
afyûn ve mu«addirât ba§ara mu∂ırr olmakla şey™-i mekrûh u redî oldu-
ğuna i¡tiðâd vâcib ise lâkin mâddesi ekkâle olup temdîdi olmayan veca¡a 
¡âcilen şifâ olur.

Ve veca¡-ı le≠≠â¡ın ¡ilâcı taπriye ve tebrîd ve tel†îf olur.
Ve veca¡-ı temeddüdînin ¡ilâcı ¡aynı ir«â olur ve mev∂i¡inde ≠ikr edece-

ğimiz edviyeler ile ta√lîl olur ve mevâddı mevzi-i â«ere naðl olur.
Ve kaçan ¡illet müzmine olsa mâðlar ve ke≠âlik kulak ardında olan şir-

yân fa§d olunur.
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Bizim bundan aðdem ≠ikr eylediğimiz üzere vâcib olur ki remed ve sâir 
nevâzil a§√âbı başını tedhînden ve dühnü kulağına tað†îrden ziyâde ictinâb 
eyleyeler.

Mu¡âlecât-ı remedin icmâlen beyânı budur ki evrâm-ı sâire gibi remed-
de evvelâ revâdi¡ ve &âniyen mu√allil devâlar isti¡mâl olunur lâkin ¡u∂v-ı 
¡aynın nefsi √asebiyle remede mu¡âlece ziyâde rıfð olunmak vâcibdir. Bu 
mevâddı ðam¡ ve red¡ [269a] ve tel†îf ve ta√lîl ve tecliye için ¡unf ile ¡ayna 
mess olunmaya, zîrâ ¡unf ile mess olundukta elem ziyâde olup «uşûnet-i 
¡ayna dahi mü™eddî olur. Ve o mi&lli ef¡âli olan edviyelerden mu¡tedil olan 
devâlar isti¡mâl oluna. Râdi¡ devânın ðab∂ı mu¡tedil ve mu√allil devânın 
le≠¡i «afîf ve «afî ola belki evlâ olan o edviye-i mu√allilerde bilâ-le≠¡ tecfîf 
ola ve ta√lîlinin ¡unfü kesr oluna, mu√allile beyâ∂-ı bey∂ katılmakla ve ik-
ti√âl olunan şiyâf-ı me√akkî üzere hatun sütü √alb olunmakla.

Ve kaçan gözden mevâdd istifrâπ olunup veca¡ ziyâde ¡anîf olmasa o 
zamân yevmî tesmiye olunan şiyâfı yumurta sarısıyla «al† edip isti¡mâl 
eyle. Ve ba¡îd olmaz ki o şiyâf isti¡mâl oldunduğu günde §ı√√at ve bür™ 
√â§ıl ola ve o şiyâfı isti¡mâl eylediği günün gecesi √ammâma dâ«il ola. 
Ve mevâddan ¡aynda bâkî kalan mâdde için şiyâf-ı sünbülî tesmiye olunan 
şiyâf isti¡mâl oluna. Ve ba¡∂ı kerre vaðt îcâb eder ki şiyâf-ı i§†af†îðândan 
miðdâr-ı yesîr ona yevm-i evvelde teşmîm olunup ve yevm-i &ânîde ziyâde 
oluna ve ondan bür™ √â§ıl olmak me™mûl olur. Ve bu ma…âmda ¢ânûn’un 
¡ibâreti budur: ول م ا ــ ــ ا ــאن  אف ا ــ ــ  ــ  ــ أن  ــ ا ــא أو ”ور
ء“ ن  ا כ א  م ا ه  ا  İntehâ.

Siyâ…-ı kelâmdan fehm olunan budur ki o şiyâftan râyi√a gibi «afîfî ve 
ðalîl olan bir cüz™ ile yevm-i evvelde ¡ayn †ılâ olunup ve yevm-i &ânîde ziyâ-
de olunur demektir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “ ــ “ bedeline ”أن  ــ  ¡vâ…i ”أن 
olmuştur, ₣âhiren budur ki “ ” nüs«ası §a√î√tir.112

112 Ve fi’l-¢âmûs: “ُء ْ ــ ــכ ا ــ ذ  ِ ُ ــ ْ ــא ا  : ً כــ  ، ِ ــ ُ ا ــ َ َ -İntehâ. Pes nüs«a-i &âni ”و
yede olan şîn &â’dan mu√arref olup “ ــ  olsa ve ma¡nâ vaðt ≠ikr olunan ”ان 
şiyâftan ¡u∂vun isti√ðâðı ve ta√ammülü miðdârı isti¡mâl olunur ve yevm-i &ânîde 
ziyâde kılınır demek olsa vechi olur. Ve bu tekellüfü irtikâb eylediğimiz nüs«a-i 
&âniyeyi ehl kimseler ta§√î√ eylemiştir. Ve şînin &âya müşâbeheti vardır, her 
√âlde me™âlleri vâ√iddir.
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Ve kaçan remed-i müteðâdim mevâddı ta√lîl olunmakta ¡i§yân eylese 
ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi mi&llileri isti¡mâle sen mu√tâc olursun.

Sekizinci Fa§l Demevî ve ~afrâvî Olan 
Remedin Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Demevî ve §afrâvî olan iki nev¡ remedin ¡ilâc-ı müşterekleri budur ki 
onların ¡ilâcında fa§d ve istifrâπ isti¡mâl olunur.

Eger dem dem-i √ârr-ı §afrâvî olur ise veyâ«ûd remedin sebeb-i mâddîsi 
yalnız §afr[â] olur ise ona fa§d ile ve helîlec ma†bû«uyla istifrâπ nâfi¡ olur. 
Ve ba¡∂ı kerre helîlece türbüd dahi «al† olunur.

Ve eger mâddede ednâ πıl₣at olup o mâdde √ucub-ı dimâπda müteşerreb 
olduğunu bilir isen müstefriπ olan helîlec-i türbüdîyi eyâric-i feyðarâ ile 
taðviye eyle. Ve bu mi&lli remedde ba¡∂ı kerre naðî¡-i §abıra iðti§âr dahi 
kifâyet eder. Ve eger o remedde √arâret olur ise o √arâreti teskîne nâfi¡ olan 
hindebâ suyu ve yağmur suyu olur.

Bu remedlerin cümlesinde vâcib olur ki evvelâ ¡ayn tebrîd oluna mü-
berridât olan ¡u§âreler ile ∂ımâd olunmakla, lisân-ı √amel ve varað-ı «ilâf 
¡u§âreleri ve lu¡âbât gibi. Ve ke≠âlik bu ¡u§âreler ¡ayna tað†îr olunup ¡ayn 
tebrîd olunur. Ve bunlardan sonra eşek sütü ile beyâ∂-ı bey∂ isti¡mâl olunur 
ve beyâ∂-ı bey∂ müfreden dahi isti¡mâl olunur.

Ve bunlardan sonra şiyâf-ı ebya∂ ve bizim revâdi¡de ≠ikr edeceğimiz 
şiyâfât-ı sâire dahi isti¡mâl olunur. Ammâ o şiyâfâtın isti¡mâli o mertebeye 
vâ§ıl olmaya ki onunla †abaðât-ı ¡aynda tekâ&üf √âdi& olup mevâdd mu√te-
bese ve veca¡ şedîd ola.

Ve kaçan ≠ikr olunan istifrâπât ve râdi¡ât ve câ≠ib olan devâlarla mevâdd 
in§ıbâbdan red¡ ve men¡ olunsa tedrîc ile mün∂icâtı isti¡mâl eyle, evvelâ 
mün∂icâtı râdi¡ât ile «al† eyle ba¡dehu §ırf mün∂ic isti¡mâl eyle. Ve evvel 
isti¡mâlde mün∂icâtı gül suyuyla terðîð edip ma«lû†an isti¡mâl eyle. Ve süt-
te ðuvve-i in∂âc vardır, bezr-i ðâ†ûnâda red¡ olduğu gibi bir nev¡ in∂âc dahi 
vardır. Ve ayva çekirdeği lu¡âbında in∂âc bezr-i ðâ†ûnâdan ek&erdir. Ve 
boy to«mu suyunun in∂âcı ceyyiddir ve ağrıları müsekkin olur.

Ve remedde râdi¡ isti¡mâl olunduktan sonra mün∂icâta evvelâ boy to«mu 
suyuyla başlanır; bunda ce≠b yoktur. Ve bundan πalî₣ bir mün∂ic isti¡mâli 
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iðti∂â eyledikte lu¡âbât isti¡mâl olunur veyâ«ûd √ulbeden bârid bir mün∂ic 
isti¡mâl olunmak iðti∂â eylese ¡u§ârât isti¡mâl olunur. Lisân-ı Yûnânî üzere 
a†â†â ve lüπat-i Fârsîde üşek113 tesmiye olunan şecer ¡u§âresi remed-i √âr-
rın ibtidâsında ve zamân-ı intihâsında mücerrebdir; o remede iki √âlinde 
dahi bi’l-«â§§a menfa¡at-i ðaviyyesi olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan ¡u§ârât 
¡aðd olunup √ıf₣ olunur ve √în-i iðti∂âda isti¡mâl olunur. Ve kaçan bunların 
isti¡mâlinden tecâvüz olunup bundan ðavîye tederrüc olunsa iklîl-i melik 
†abî«i ki onda anzerût-ı ebya∂ √all oluna ve «u§û§an hatun sütü ile veyâ«ûd 
eşek sütüyle o †abî« terbiye olunmuş ola, pes bu va§f üzere olan †abî« is-
ti¡mâl olunur.

Ve kaçan ¡illet zamân-ı in√ı†â†a bâliπ olsa mu√allilâttan aðvâ olan edviye 
isti¡mâl olunur, mâ-ı √ulbe ile anzerût veyâ«ûd mâ-ı râziyânec isti¡mâl olu-
nur ve za¡ferân ve mürr-i §âfî suda †ab« olunup ma†bû«uyla kimâd olunur. 
Ve sen onda √ammâm isti¡mâl edersin eger dimâπı mevâddan naðî ise. Ve 
†a¡âmdan birkaç sâ¡at sonra ona şarâb-ı ðavî §ırf ve ¡atîðten miðdâr-ı ðalîl 
saðy edersin. Ve bundan sonra eger mâ-ı √ârr ile isti√mâm veyâ«ûd mâ-ı 
√ârr ile kimâd olunur ise ziyâde nâfi¡ olur. Ve remedin zamân-ı in√ı†â†ında 
aðrâbâdînde ≠ikr ve va§f olunan şiyâfâtı isti¡mâl eyle.

Ve eger remedin mâddesi demeviyye ise fa§ddan sonra √acâmet dahi 
eyle ve dâimâ e†râfını ellerin ve ayakların delk ve şedd eyle ve senin sâir 
emrâ∂da delk ve şeddinden remed-i demevîde olan delk ve şeddin ek&er 
olsun. Ve demevîde evvel-i emrde ≠ikri mürûr eden ¡u§ârâtı isti¡mâl edip 
ba¡dehu o ¡u§ârâta lübâb-ı «ubzu «al† eyledikten sonra o «ubzu meybu«-
tecde neðû¡ edip ma«lû†an isti¡mâl eyle. Ve eger veca¡ müştedd olur ise o 
«ubza afyûndan miðdâr-ı ðalîl dahi «al† olunur.

Ve eger mâdde-i remed §afrâviyye olur ise onu fa§d edip §afrâyı müs-
tefriπât ile istifrâπ eyle ve mâ-ı ¡a≠ble isti√mâm eyle. Ve ba¡zı kerre re™s ve 
¡ayn üzere mâ-ı bârid §abbı dahi nâfi¡ olur. Ve ba¡zı kerre dahi mâ-ı bâride 
miðdâr-ı ðalîl sirke «al† olunup yüzünü o ma«lû† ile πasl eylemek nâfi¡ olur.

Ve vâcib olur ki remed-i §afrâvîde yevm-i evvelde bilâ-ifrâ† edviye-i 
ðâbı∂a isti¡mâline cür™et ve cesâret oluna. Ve şiyâfât-ı ðâbı∂a ¡u§ârâtta √all 
olunup isti¡mâl oluna.

113 “Şükk” dik-ber-diktir ki sıçan otudur. ◊alîmî.
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Ve remed-i §afrâvî cümlesinden √umret tesmiye olunan remedde müs√ilât 
ve √uðun isti¡mâl olunduktan sonra vâcib olur ki ¡aynın üzerine bu ∂ımâd va∂¡ 
oluna, onun §an¡atı budur: Nar kabuğu sa√ð olunup meybu«tec ile veyâ«ûd 
¡asel ile †ab« olunup ∂ımâd kılınır ve dâimâ o ¡ayna ıssı sünger ile tekmîd olu-
nur. Ve burçak otu ve buğday unu bal şarâbıyla veyâ«ûd sûsen kökü daðîði 
ile itti«â≠ olunan ∂ımâd ile dâima ta∂mîd olunur ise nef¡i olur.

Ve vâcib olur ki süt ile ¡aynı πasle müdâvemet oluna ve ¡atnı tebrîd ve 
ter†îbe müdâvemet oluna lâkin müberridâta iðti§âr bür™ü ib†â™ ve teblîd eder. 
Ve kaçan ¡illet ta√allül edip ve √umret bâðıye kalsa pişmiş yumurta sarısı 
ve za¡ferân ve ¡asel ve sâir aðrabâdînde me≠kûr olan √umret edviyeleri ile 
sa√ð olunup ¡ayna ∂ımâd olunur.

Dokuzuncu Fa§l Remed-i Bârid Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Mevâdd-ı bârideden √âdi& olan remed ¡ilâcında «ıl†-ı bârid istifrâπ olu-
nur ve o istifrâπ gerek şürble ve gerek i√tiðân ve πarπara ile olsun o mu¡â-
lece ve istifrâπın [269b] kirâren ve mirâren isti¡mâline √âcet olur, bir kerre 
isti¡mâl kifâyet eylemez. Ve evvelâ onda isti¡mâl olunan o râdi¡âttır ki onda 
tebrîd şedîd olmaya ve tel†îfi ðalîl ola, mürr ve anzerût gibi. Ve eger şiyâf-ı 
sünbülü ba¡zı miyâh-ı mu¡tedile ile isti¡mâl edersen devâ-i §âli√ olur. Ve re-
med-i bâridde √adeða †abaðâtında âfet olmaz ise suda za¡ferân ve ðalðadîs 
ve ¡asel †ab« olunup o su ile ikti√âl olunur.

Ve vâcib olur ki ibtidâ-i remedde ðalðadîs ile cebhe tel†î« oluna «u§û§an 
ki ¡ayna mevâdd-ı bâride «âric-i ðı√fta olan πışâ †arîðinden nâzil ola. Ve 
be™s yoktur ki ðalðadîs idâfe ve √all olunan su ile yüz πasl oluna. Ve eger 
zamân-ı ibtidâda ecfân tiryâð ile kibrît ve zernî« ile la†«a olunsa ceyyid olur 
ve terk-i şürb dahi nâfi¡dir. Ve bu devâ mücerrebdir: Varað-ı «ırva¡ daðð 
olunup varað-ı «a†mî ve şib& ile şarâb içinde †ab« olunup isti¡mâl olunur. 
Ve biz aðrabâdînde remed-i bâride isti¡mâline §âli√ olan aðrâ§ı ≠ikr eyleriz. 
Remed-i bâridi olan ¡ayna mâ-ı √ulbe ve lu¡âb-ı bezr-i kettân tað†îr olunsa 
nef¡i olur.

Ve bunlardan sonra menfa¡atli olan bu me≠kûrlardır: Şiyâf-ı a√mer-i 
leyyin şiyâf-ı a√mer-i ekber ve şiyâf-ı lâmüzdciyânâ ve anzerût ve evrâð-ı 
keber ¡u§âresinde √all olunur. Ve yalnız evrâð-ı keber ile ∂ımâd dahi nâ-



Tahbîzü’l-Mathûn 323

fi¡dir. Ve mevâdd-ı bârideden √âdi& olan remedin küllîsine √ammâm ve 
şarâb-ı ebya∂-ı §ırfı isti¡mâl ve tedbîr-i la†îf nâfi¡dir.

Onuncu Fa§l Verdînecin Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ve remed-i ¡a₣îm verdînec olsa onun ¡ilâcı istifrâπ ve fa§d ve √acâmet 
olur. Ve ba¡zı kerre sell-i şiryâna dahi √âcet olur. Ve eger remed √ârr olup 
verdînec oldu ise cemî¡-i vücûhtan ve «u§û§an baş damarlarından istifrâπ 
ve √acâmet dahi olunduktan sonra vâcib olur ki râdi¡âttan şiyâf-ı ebya∂ 
ve leyyine-i bâride olan ¡u§ârât isti¡mâl oluna. Ve «âric-i ¡ayna olunacak 
a∂midelerden za¡ferân ve varað-ı küzbere ve iklîlü’l-melik §ufret-i bey∂ ile 
«âricden ∂ımâd olunur Ve «ubz rubb-ı ¡inebde neðû¡ kılınıp ∂ımâd olunur. 
Ve gâhîce bu ∂ımâdlara mu√addir katılmağa √âcet olur. Ve verdînec için 
≠ikr olunan ∂ımâdlar ile ¡ayna †ılâ olunur. Ve ke≠âlik mâmî&â ve √u∂a∂ 
ya¡nî √avlân ve §abır ile dahi †ılâ olunur. Ve verdînec için mücerreb devâ-
lardandır ayı şa√mı ile yumurta sarısı merhem gibi bir «ırða üzerine yayıp 
¡ayna va∂¡ olur. Ve ¡ineb ¡aðîdi ile gül dahi bunun gibidir ya¡nî merhem gibi 
kılınır ve ba¡dehu §ufretü’l-bey∂ ile tes«în olunup ¡ayna va∂¡ olunur. Ve 
kaçan verdînecde veca¡ müştedd olsa leben ve ¡u§âre-i küzbere ile za¡ferân 
sa√ð olunup ¡ayna tað†îr olunur.

Ve verdînec mu¡âlecâtında müste√abb olan budur ki «âric-i ¡u∂va mu¡â-
lece oluna ve dâ«ile müte¡allið mu¡âlecât terk oluna. Eger √âl ve vaðtinde 
i√timâl var ise üç gün miðdârı ¡ayna leben tað†îr oluna. Ve ke√√âllerin ver-
dînec-i müvecci¡a vü muðarri√e tecribe eyledikleri ¡ilâclardandır anzerût ve 
za¡ferân ve şiyâf-ı mâmî&â ve afyûn ile ikti√âl eylemek. Ve eger verdînec 
πalî₣ ve bârid olan remedden sonra ¡ârı∂ olur ise bi’∂-∂arûre eyâricâtla is-
tifrâπ olunur ve lu¡âbât-ı leyyine kerneb ¡u§âresi ve kerneb sülâðasıyla is-
ti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre o lu¡âbâta ¡inebü’&-&a¡leb suyu katılmağa √âcet 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mürr ve za¡ferân mezcine √âcet olur.

On Birinci Fa§l Remed-i Rî√î Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Mâddesi rî√ olan remed ne†ûl ve kimâdât ve √ammâmât ile ¡ilâc olu-
nur. Ve câversle remed-i rî√îye olan kimâd sâir kimâdâttan enfa¡ olur. Ve 
«a†arlı nesnelere cür™et ve cesâret eden †abîb remed-i rî√îden veca¡ın şiddeti 
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vaðtinde mu«addirât isti¡mâl ederler. Ve onların isti¡mâl eyledikleri mu«ad-
dir her ne ðadar vaðt-i isti¡mâlde veca¡ı teskîn ederse ba¡de-sâ¡atin veca¡ı 
ta√rîk eder ve evvelen olan veca¡dan eşedd veca¡ i√dâ& eder, zîrâ mu«ad-
dirât rî√i ta√allülden men¡ eder.

On İkinci Fa§l Remedde İsti¡mâl Olunan 
Edviyede ¢alîlen Tekellüm Eylediğimiz Kelâmdır

Şiyâf-ı ebya∂ muπarrî vü müberrid ve veca¡ı müsekkin ve «ıl†-ı le≠≠â¡ı 
mu§lı√tır. Ve ba¡∂ı kerre ona afyûn «al† olunur ve o ma«lû† veca¡ı cidden 
teskîn eder lâkin ba¡∂ı kerre ba§ara mu∂ırr olur ve ta«dîr ve tefcîci √asebiy-
le ¡illeti ta†vîl eder.

Ve ður§-ı verdî şiyâf-ı ebya∂ mecrâsına cârî olur, zîrâ bu ður§un iltihâb 
ve veca¡ teskîninde menfa¡ati ¡a₣îm olur. Ve ður§-ı verdînin iki §ınıfı vardır: 
Biri §aπîr ve biri kebîrdir. Ve aðrabâdînde sen biraz aðrâ§ ve şiyâfât bulur-
sun ki bu ðabîlden olur. Ve cedvel-i ¡aynda edviye-i müfrede-i râdi¡adan 
mürdâsenc ve ke&îrâ ve √avlân ve i&mid ve aðâðıyâ ve mâmî&â ve §andal 
ve ¡af§ ve †în-i ma«tûm ve ¡u§ârât-ı sâire ve §amπ misilli müfred devâları 
bulursun. Ve mevâdd-ı πalî₣aya ma«§û§ müfred devâlardan olur mürr ve 
za¡ferân ve kündür ve sünbül ve cünd-i bîdester ve nu√âs-ı a√merden mið-
dâr-ı ðalîl ve «â§§aten §abır ve √amâmâ ve ðarn-ı iyyel-i mu√rað mi&lliler. 
Ammâ bunların veznini taðdîr ve ebred ve es«anını biribirlerine «al† √ads-i 
§ınâ¡î ile cüziyyâtta √âsıl olur. Ammâ sâir tecribe olunan mu«teli†ât onları 
biz aðrabâdînde ≠ikr eyleriz.

Ve mücerreb olan râdi¡âttan ve mâdde-i πalî₣a √asebiyle şiddet-i ve-
ca¡ı müsekkin ve ¡aynı mu«addir devâlardan olur şedâdü’l-esâkife114 ¡asel-i 
«âli§ ve mâ-ı √ulbe ile a«≠ olunup mîl ile mûðlara va∂¡ olunmak.

Ammâ cümle-i mürekkebâttan şiyâf-ı i§†af†îðân ve şiyâf-ı a√mer-i ley-
yin ve şiyâf-ı şâ≠enec-i ekber ve aðrâ§u’l-büzûr mi&lliler bâliπu’n-nef¡ cey-
yid devâ olur. Ve mevâdd-ı remedin ke&ret ve ðılleti √asebiyle edviyede 
ta§arruf †abîbe müfavva∂ olur.

114 “Şedâd” zâc-ı esveddir demişler.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN FENN-İ ¿ÂLİ¿İNİN İKİNCİ 
MA¢ÂLESİ MU¢LE EMRÂ∞ININ ¡İLEL-İ BÂ¢İYELERİ 
BEYÂNINDADIR VE O ¡İLELİN EK¿ERİ TERKÎBİYYE 
VE İTTİ~ÂLİYYE OLUR  O MA¢ÂLE DAHİ FU~ÛLÜ 

MÜŞTEMİLDİR.

Evvelki Fa§l Nüfâ«ât Beyânındadır

±ikri mürûr eylediği üzere †abaða-i ðarniyye vâ√ide sayılır idi velâkin o 
†abaða-i vâ√idenin dört katı ve †âðı vardır ve onların ðışrlarında nüfâ«ât-ı 
mâiyye √âdi& olur, onun için ki o †abaðanın ðışre mi&âlinde olan katların 
aralarında mâiyyet cem¡ olur ve ondan mâiyyetli kabarcıklar √âdi& olur ki 
ona nüfâ«ât derler. Ve lâ-ma√âle onun ma√alli mu«telif olur katların ta¡ad-
düdü √asebiyle; onun aπveri ve derinde olanı ziyâde redî olur.

Ve mâiyyetin ziyâdesi ve noð§ânı √asebiyle nüfâ«ât ¡i₣am ve §ıπarda 
mu«telife olur ve levn ve ðıvâmda dahi mu«telife olur [270a] ve ¡u≠ûbet ve 
√iddette dahi mu«telife olur ve ekkâli ve πayr-i ekkâli dahi olur.

Ve ðışre-i ûlâda olan nüfâ«ât esvedü’l-levn rü™yet olunur onun için ki 
ðışre-i ûlâda olan nef« ve mâiyyet ¡inebiyyeyi ya¡nî gözün siyâhını rü™yet-
ten ¡âyıð ve mâni¡ olmaz Ve ¡inebiyye siyâhını rü™yet √asebiyle fevðinde 
olan nüfâ«ât dahi esvedü’l-levn rü™yet olunur. Ve kaçan nüfâ«ât †âð-ı râbi¡-
de olsa sevâd-ı ¡aynı rü™yetten şu¡â¡dan o nâfi«in bu¡du √asebiyle mâni¡ 
olup ¡inebiyye rü™yet olunmaz ve rü™yet olunan ancak mevâdd ve mev∂i¡-i 
mevâddın kendi levnleri olur. Ve ðışrların ve mevâddın elvânı ebya∂ ol-
makla nüfâ«âtın levni dahi ebya∂ görünür. Ve nüfâ«âtın mâiyye ve √âdde 
olup kebîr olanları redî olur, zîrâ o mi&lli kebîre olan nüfâ«ât temdîdi ve 
te™kîli √asebiyle elem verir ve ağrısı bu iki sebebden olur. Ve o nüfâ«âtın 
πavrı ziyâde olanlarının temdîdi dahi ziyâde olur ve onda te™ekkülün intişârı 
dahi ziyâde olur. Ve o nüfâ«âttan &uðbe-i ¡inebiyyeye muðâbil ve mu√â≠î-
sinde olanlar eb§âra mu∂ırr olur «u§û§an o mu√â≠î olan nüfâ«ât mevâ∂i¡ini 
ekl eyleye ve ður√a i√dâ& eyleye.

el-Mu¡âlecât: Nüfâ«ât mâdâm ki §aπîre ola, onun mu¡âlecesi edviye-i 
müceffife ile olur ve †în-i Şâmûs devâsı mi&lli devâlar olur. Ve †în-i Şâmûs 
devâsının §an¡atı budur ki maðlâ †în-i Şâmûstan üç vuðıyye ve tûtiyâ bir 
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vuðıyye ve maπsûl-i iðlîmiyâ iki vuðıyye ve ku√l-i maπsûl iki vuðıyye ve 
tûbâl-i nu√âs-ı maπsûl ¡alâ-i«tilâfi’n-nüs«ateyn dört vuðıyye veyâ«ûd bir 
vuðıyye,115 afyûn üç vuðıyye, §amπ dört vuðıyye. Pes bu edviyeler miðdâr-ı 
me≠kûr a«≠ olunup yağmur suyuyla sa√ð olunduktan sonra şiyâf itti«â≠ 
olunur ve boy to«mu suyuyla isti¡mâl olunur. Ve kaçan nüfâ«ât büyüyüp 
kebîr olsa onda √adîd isti¡mâl olunur.

İkinci Fa§l ¡Aynda ◊âdi& Olan ¢ur√alar Beyânındadır

¡Aynın ður√aları ek&er-i √âlde √âdde ve mu√teriða olan a«lâ†tan √âdi& 
olur. Ve ¡aynın ðurû√u yedi nev¡ üzerine olur, dördü ðarniyyenin sa†√ında 
√âdi& olur. Câlînûs o dörde ðurû√ tesmiye eder ve Câlînûs’tan muðaddem 
olan e†ıbbânın ba¡∂ıları o dörde «uşûnet tesmiye ederler: 

Evvelkisi ður√adır ki sevâd-ı ¡ayn üzere du«âna müşâbih görünür ve 
münteşir olup ma√all-i ke&îri a«≠ eder ve ona «afâ tesmiye ederler ve ona 
ðatâm dahi derler.

Ve ikinci §ınıfı evvelkiden derinde olur ve şedîden ebya∂ olup √acmi 
a§πar ve küçürek olup ona se√âb derler.

Ve üçüncü §ınıfı iklîldir, sevâd-ı ¡aynın iklîli üzerinde olur ve ba¡∂ı ker-
re mülte√imede olan beyâ∂ın bir miðdârını dahi a«≠ eder. Ve o ður√anın 
√adeða üzere olanı ebya∂ ve mülte√ime üzere olanı a√mer görünür.

Ve dördüncü §ınıfına i√tirâðî tesmiye olunur ve §ûfî dahi tesmiye olu-
nur. Ve o ður√a ₣âhir-i √adeðada §ûfe-i §aπîre gibi görünür.

Ve bu me≠kûrlar sa†√-ı ðarniyyede olan ður√a ve «uşûnet idi, ammâ yedi 
ður√anın bâðî kalan üç nev¡ πâirenin ve derin ður√anın evvelkisi lûtûðû-
nu’l-¡amîðu’l-πavr tesmiye olunur. O §ınıf bir ¡amîð ður√adır ve ∂ayyiða 
ve nıðbedir.116

Ve ikinci §ınıfına lûlûmâ tesmiye olunur. Lûlûmâ “«âfir”117 ma¡nâsına 
olur. Ve bu ður√anın ¡umðu eðall ve mev∂i¡i vâsi¡ olur.

115 Ya¡nî devâ-i †în-i Şâmûs iki §ınıf üzeredir, bir §ınıfında tûbâl dört vuðiyye ve bir 
§ınıfında bir vuðiyye olur demektir.

116 ُ َ ْ
ِّ .Peçe tutunmak. Vankulu (nûn’un kesriyle) [en-niðbet] اَ

117 “◊âfir” feres mi&llilerin tırnağıdır.
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Ve üçüncü ður√a-i πâireye ið¡ûmâ tesmiye olunur. Ve bu dahi i√tirâðî 
olur. Ve bu §ınıf ður√a-i vesi«adır, «uşkrîşeti olur. O ður√ayı tenðıye «a†ar-
lı olur, zîrâ o ður√ada aπşiyenin te™ekkülü olur ve ður√a tenðıye olundukta 
ru†ûbet-i ¡ayn seyelân edip fâside olur. Ve ¡ayna ður√a yâ remedden sonra 
√âdi& olur veyâ«ûd be&re √udû&undan sonra √âdi& olur veyâ«ûd ∂arbeden 
√âdi& olur. Ve çok kerre ður√anın mebde™i dâ«ilden olup «ârice münfecire 
ve sâile olur ve ba¡∂ı kerre ¡aks üzere olur ya¡nî mebde™i «âricden olup dâ«i-
le münfecire olur.

el-¡Alâmât: Muðlede olan ður√anın ¡alâmeti budur ki √adeða üzere 
noð†a-i bey∂â veyâ«ûd mülte√ime üzere noð†a-i √amrâ ₣âhir ve mer™î olur; 
veca¡-ı şedîd ve ∂arebân olur. Ve o ður√adan rifâde118 ile a«≠ olunan midde 
beyâ∂ olur ise §u¡ûbetli ağrıya ve ∂arebân-ı ðavîye delâlet eder. Ve eger o 
midde §afrâ veyâ«ûd kemide veyâ«ûd raðîða ise ∂arebân ve veca¡da «iffet 
olduğuna delâlet eder. Ve eger midde √amrâ olur ise veca¡ cidden «afîf 
olur. Ve eger middenin levni πabrâ olur ise veca¡ şedîd olur.

el-Mu¡âlecât: ¢ur√a sağ gözünde ise sol †araf üzere uyur ve sol gözünde 
ise sağ †arafına yatıp uyur. Ve vâcib olur ki evvelâ tedbîrî tel†îf oluna ya¡nî 
la†îf olan aπdiye ile taπdiye oluna. Ve kaçan ður√ası münfecire olup deşil-
se onun tedbîri ya¡nî πıdâsı √umlâna ve e†râfa ya¡nî paçaya ve pilice naðl 
olunur, zîrâ naðl olunmayıp tedbîr-i la†îf ile iktifâ olunsa ðuvvet ∂a¡îfe olup 
ður√a mündemile olmaz ve fu∂ûl-i bedeni ke&îr olur.

Ve vâcib olur ki o ¡alîl temellî ve taðallüb ve §ay√a ve ¡a†se eylemeye; 
√asbemâ-emken onlardan bir ¡ârı∂ olsa def¡ eyleye. Mâdde nu∂c bulma-
dıkça √ammâma dâ«il olmaya ve dâ«il oldukta √ammâmda †ûl-i mek& 
eylemeye.

Ve ðurû√-ı ¡ayn mu¡âlecesinde ¡umde ve mað§ad-ı að§â mevâddı esfele 
câ≠ib olan istifrâπât ile tenðıye-i re™s olur, onun için ðurû√-ı ¡ayn mu¡âle-
cesinde sâð üzere √acâmet ve fa§d-ı §âfin ve √ârr ve raðîð olan e†bi«a ve 
neðû¡âttan mevâddı müstefriπât ile ishâlin ke&îren nef¡i olur.

Ve müteðarri√a olan ¡aynda remed dahi olur ise evvelâ remed mu¡âlece 
olunur, bâb-ı remedde ≠ikr olunan istifrâπlar ile ve o edviyeler ile ki on-

118 “Rifâde” kâse ma¡nâsınadır. Bu maðâmda bir âlettir ki onunla bu mi&lli ¡illetlerde 
midde a«≠ olunur.
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larda hem veca¡ı teskîn ve hem ðurû√u idmâl ola, neşâstecî ve kündürî ve 
isfîdâcî şiyâflar gibi ve ¡ayna leben tað†îri gibi.

Ve eger o ¡aynda seyelân dahi olur ise seyelânı men¡ ðuvvesi olan edvi-
yeler dahi ona «al† olunur. Ve o ¡illetin mu¡âlecesinde i«tiyâr olunan devâ 
lâyıð olur ki müceffif ola lâkin le≠≠â¡ olmaya. Ve kaçan √arâret-i ¡ayn müş-
tedde olsa ona şiyâf-ı sâ≠ec-i leyyin ve şiyâf-ı kündürî cidden nâfi¡ olur. 
Ve şiyâf-ı seðâbinûn ve ðûbiyûs menfa¡atli şiyâflardır. Ve eger bu ¡illette 
seyelân olur ise şiyâf-ı diyûrs ve emâlûn ve bendî isti¡mâl olunur. Ve eger 
seyelân eden mâddede √iddet olur ise sârmâbûn şiyâfı isti¡mâl olunur.119 

Ve eger seyelânda √iddet olmaz ise o şiyâflar isti¡mâl olunur ki onun 
terkîbinde mürr ve nârdîn ola.

Ve eger ðurû√ta vesa« olur ise şarâb-ı ¡asel ile tenðıye olunur veyâ«ûd 
mâ-ı √ulbe ile şiyâfât-ı me≠kûre isti¡mâl olunup vesa« tenðıye olunur veyâ«ûd 
bezr-i kettân veyâ«ûd hatun sütü ile tenðıye olunur. Ve eger ður√anın te™ek-
külü şedîd olursa †ar√amâ†î¡ûn isti¡mâline ı∂†ırâr ve √âcet olur.

Ve kaçan ður√ayı sen tenðıye eylesen le≠¡i olmayan müceffifâta sen te-
veccüh ve iðbâl eyle, kündür şiyâfını veyâ«ûd kündürün kendiyi ve neşâs-
tec ve isfîdâc ve re§â§-ı mu√rað-ı maπsûl ve şiyâf-ı ebya∂ ve «â§§aten 
şiyâf-ı âbâr mi&llileri isti¡mâl eyle ve §adefin remâd-ı maπsûlünü beyâ∂-ı 
bey∂ ile veyâ«ûd §adef-i kebîrin remâd-ı maπsûlünü kendi vezninde şâ≠e-
necle isti¡mâl eyle.

Nüs«a-i Şiyâf-ı Lûmâyes: Bu şiyâf cidden ðavî olur: iðlîmiyâ on altı 
mi&ðâl, isfîdâc-ı maπsûl neşâ ve afyûn ve ke&îrâ her birinden ikişer mi&ðâl 
a«≠ olunup daðð olunur ve yağmur suyuyla lett olunup beyâ∂-ı bey∂le ma¡-
cûn kılınıp vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i u«râ: Buna dahi şiyâf-ı lûmâyes derler, bu nüs«a nüs«a-i ûlâdan 
ðavî olur: Mu√rıð ve maπsûl-i iðlîmiyâ ve isfîdâc-ı [270b] maπsûl seki-
zer mi&ðâl, mürr altı mi&ðâl, maπsûl ve mu√rað ku√l bir mi&ðâl, nişâsta 
ve re§â§-ı mu√rað u maπsûl ve †alð her birinden dört mi&ðâl, ke&îrâ sekiz 
mi&ðâl; su ile sa√ð olunup beyâ∂-ı bey∂le ma¡cûn kılınır.

119 Bu bâbda ≠ikr olunan esâmî-i şiyâfât nüs«a-i sul†âniyye mu¡temed olmakla onda 
mu√arrer olunan resm üzere ta√rîr olundu; †ab¡ ile olan nüs«alar bu resm üzere 
değildir.



Tahbîzü’l-Mathûn 329

Üçüncü Fa§l ‰aba…a-i ¢arniyyenin »ar…ı 
Ya¡nî Yarılması Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre onun «arðı ¡aynda √âdi& olan ður√anın ðarniyyeye nüfû≠un-
dan olur ve ba¡∂ı kerre dahi «âricden ∂arbe ve §adme mi&lli «ârıð nesne-
lerden olur. Ve ∂arbe mi&llilerden √âdi& olan ðarniyye «arðında †abaða-i 
¡inebiyye ₣âhir olur.

Ve eger ¡inebiyyeden ₣âhir olan miðdâr yesîr olur ise o «arða nemlî ve 
ke≠âlik mûr-ı sür« ve ≠übâbî tesmiye olunur ve bu tesmiye o ₣âhirin §ıπarı 
ve kiberi √asebiyle olur. Ve eger ¡inebeden ₣âhir olan bu miðdârdan ziyâ-
de olup cüz-i ₣âhir üzüm dânesi miðdârı olur ise o «arða ¡inebiyye derler. 
Ve üzüm dânesinden ziyâde olur ise ona tuffâ√î tesmiye olunur. Ve eger 
¡inebiyye cidden «urûc edip iki göz kapakları arasına √âile olup gözün ka-
panmasına mâni¡ olur ise ona mismârî tesmiye olunur. Ve eger ¡inebiyye 
beyâ∂ olur ise onun bür™ü ve §ı√√ati olmaz. Ve ma¡lûm ola ki eger ðarniyye 
†ûlen yarılır ise onda beyâ∂ rü™yet olunmaz velâkin «arðın kendi görünür ve 
¡ayndan nâ₣ır tesmiye olunan ma√all mu†avvel gibi görünür.

Ve deyilir ki «urûð-ı ¡aynı ≠ikr olunan beyândan vâ∂ı√ beyân-ı â«er ile 
beyân mümkin olur ve o vâ∂ı√ beyân budur ki ≠ikri mürûr eylediği üzere 
ðarniyye her ne ðadar †abaða-i vâ√ide ise lâkin ðuşûr-ı müte∂â¡ıf gibi biri 
biri üzere ðarniyyenin dört katı vardır. Pes ðarniyyeye ¡ârı∂ olan «arð ba¡∂ı 
kerre o katların ve ðuşûrun cümlesine ¡ârı∂ olur, bu §ûrette nütû™ ve irtifâ¡ 
¡inebiyyenin cevherinde olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi yırtık ve teferruð-ı itti§âl o katların ba¡∂ısında olup 
ba¡∂ı â«er sâlim olur ve bu §ûrette ¡inebiyyede nütû™ ve irtifâ¡ olmaz, nâtî 
olan ðarniyyenin kendi ve yırtılan cüz™ü olur. Ve bu √âlet ðuşûrdan biri mü-
te™ekkil olmakla ¡ârı∂ olur ve bu vechle olan nütû™ nüfâ«âta müşâbih olur. 
Velâkin nüfâ«ât ve nüfâ†âttan bu nütû™-i «arðînin farðı budur ki nüfâ«âtta 
beyâ∂-ı ¡ayn üzere √umret olur ve dem¡a ve ∂arebân olur ve mîl id«âl olun-
sa tenekküs ve rücû¡ edip çukurlanır. Ammâ bu nütû™-i «arðîde bu a√vâlin 
birisi olmaz. Ammâ ðarniyyenin cemî¡an ðışrları ve katları mün«arıð olsa 
¡inebiyyenin küllîsi veyâ«ûd ba¡∂ısı görünür.

Ve bu «arðın a§nâf-ı erba¡ası vardır:
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Evvelkisi §aπîr olup yâ ≠übâbî veyâ«ûd nemlî olur.120 Ve bu dahi §aπîr 
oldukta nüfâ«ât ve nüfâ†âta müşâbih olur lâkin farðları budur ki bu nev¡ 
«arðtan olan nütû™-i ¡inebiyye elvânı üzere yâ esved veyâ«ûd azrað yâhûd 
eşhel olur. Ve eger o nütû™un levni ≠ikr olunan elvân-ı ¡inebiyyenin πayrı 
levn olur ise o nütû™ nüfâ«a olur. Ve bu nütû™-ı «arðînin a§lını †ırâz gibi 
ya¡nî damga ve ¡alâmet gibi bir şey™-i ebya∂ dolanır. O görünen ebya∂ ðar-
niyye «arðının kenârları olur. O «arð kaçan mündemile olsa levn-i ebya∂ 
üzere olur. Ve bu me≠kûrları √iss ta√ðîð eder.

Ve bu «arðın ikinci nev¡i bizim bundan aðdem ¡inebî tesmiye eylediği-
mizdir.

Ve «arðın üçüncü §ınıfı √abbe-i ¡inebden kebîr olur, göz kapakları biri 
birine mun†abıð olmaz. Ve o «arð-ı kebîre tuffâ«î ve mismârî derler.

Ve «urûð-ı ¡aynın dördüncü §ınıfı tuffâ«î cinsinden olur velâkin bu §ınf-ı 
râbi¡ müve&&að ve mülte√im olur. ¢arniyyeden «âric olan «arðtan taşra 
çıkan ¡inebiyye «âricde müsta√kem ve bağlı gibi olur durur ve ona fülkî 
tesmiye ederler, fülke-i miπzele müşâbih olduğu için, zîrâ fülke-i miπzele 
ya¡nî iğe ne gûne mutta§ıl olur ise bu ¡inebiyye-i «ârice dahi ðarniyyeye o 
minvâl üzere mutta§ıl olur.

el-Mu¡âlecât: Mâdâm ki «urûð-ı ¡ayn zamân-ı tezeyyüdde ola ve bir 
†araftan tekevvün eyleye, onun mu¡âlecesi o vaðtte ðurû√ ve bü&ûrun mu¡â-
lecesi gibidir. Ve bizim ≠ikr eylediğimiz üzere o mu¡âleceler mevâddı müs-
tefriπ olan her ne ise onunla bedenden mâddeyi i«râc ve tenðıye-i bedendir 
gerek o müstefriπ fa§d ve gerek ishâl olsun. Ve istifrâπdan sonra suyu tatlı 
olan √ammâm isti¡mâl olunur «u§û§an mizâcda dahi √iddet ola lâkin √am-
mâma du«ûlünde √ammâmın havâsında mek&i ke&îr olmaya ve âb-zenin 
ıssı veyâ«ûd sovuk suyuna başını id«âl edip †ûl-i müddet mek& eylemeye. 
Ve başında edhân isti¡mâl eylemeye, zîrâ edhânın ba¡∂ısı mâddeyi ¡ayna 
irsâl eder, eger dimâπda müctemi¡a mâdde var ise ta√lîl edip ¡ayna döker 
ve dimâπda yok ise ¡u∂v-ı â«erden mâddeyi dimâπa ce≠b eder ve dimâπdan 

120 Ya¡nî “neml” kara karıncaya derler; “mûr-ı sür«“ kırmızı karıncadır; “≠übâb” 
sinektir. Pes evvel ₣âhir olan ziyâde küçük olur ise nemlî ve ondan büyüğü-
ne mûr-ı sür« ve ondan büyüğüne ≠übâbî derler. ¢ânûn’un bu işâretinde ba¡∂ı 
mu§annifîn πaflet edip bu üç ismi elfâ₣-ı müterâdifeden saydılar, mûr-ı sür«ü 
cîm ile resm edip cîm ta¡rîb için kıldılar ve ser-i mû ma¡nâsına kılıp karınca başı 
diye tefsîr eylediler.



Tahbîzü’l-Mathûn 331

me™ûfe olan ¡ayna nâzile olur. Ve edhânın ba¡∂-ı â«eri mesâmmâtı tek&îf 
etmekle mevâd-ı re™si ta√allülden men¡ eder, bi’∂-∂arûre mu√tebese olan 
mevâdd dimâπın e†râfına seyelân edip ¡ayna nâzile olur.

Ve vâcib olur ki o ¡alîlin aπdiyesi keymûsu la†îf olan πıdâlar ola, o πıdâ 
i¡tidâl üzere bârid-i ra†b ola. Ve bedenin sâir tedbîri dahi bârid-i ra†b-ı mu¡-
tedil olan nesneler ola ya¡nî havâsı ve şarâbı ve sâir ∂arûriyât-ı sitteden 
isti¡mâl eylediği nesneler i¡tidâl üzere bedeni ter†îb ve tebrîdi mü™eddî ola.

Ve mâdâm ki âfet-i ¡ayn be&re ola, ona ðable’t-teðarru√ mün∂ic devâ ve-
rilip ve ðurû√ ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. Ve kaçan teðarru√ eylese onun üze-
rine a∂mide-i ðâbı∂a vü câliye va∂¡ olunur; ayva bal ile †ab« olunup ∂ımâd 
olunur, bezr-i rummân121 ve zeytûn ve yumurta sarısı ve za¡ferân veyâ«ûd 
rummân-ı müzz miðdâr-ı ðalîl sirke veyâ«ûd koruk suyuyla kaynatılıp mü-
herrâ olduktan sonra ∂ımâd itti«â≠ olunur. Ve eger ðuvvetin i√timâli olur 
ise o ma†bû« göze tað†îr dahi olunur. Ve o gözde ₣uhûr eden be&re teðarru√ 
eyledikten sonra «arða122 mü™eddî olup ðarniyye müte«arrið olur ise «arð 
¡ilâcıyla mu¡âlece olunur.

Eger o «arð nemlî olur ise mâyi¡ât-ı ðâbı∂a ile ona mu¡âlece olunur ve 
mâ ve «all ve «amr ve ¡af§ ile ona kimâd olunur veyâ«ûd su ile gül †ab« 
olunup ma†bû«uyla kimâd olunur ve şiyâfât-ı ðâbı∂a ile ikti√âl olunur.

Ve «arð-ı nemlîye nâfi¡ olan devâlardan olur zeytûn yaprağının ¡u§âresi 
ve¡a§a’r-râ¡î ¡u§âresi ve edviye-i müfrede-i ðâbı∂adan ona menfa¡atli olan 
sünbül ve verd ve re§â§-ı mu«rað ve ðaymûliyâ ve †în-i ma«tûm, isfîdâc 
mi&lli devâlardır.

Ve ek√âl-i nâfi¡a ¡af§ iki cüz™, ku√l-i ma¡rûf on cüz™. Bunlar terkîb olu-
nup ku√l kılınır.

Ve menfa¡atli şiyâflar şiyâf-ı √anûn ve aπzedînûn ve nârû†iyûn ve mâ-
milyâs ve şiyâf-ı ¡Arabî olur. Ve nemlîden ðavî olanlara menfa¡atli berdî†û-
liya¡lis şiyâfıdır. Ve o ðavî nemlesi olan ¡ayna şiyâf-ı ¡a§ab tað†îr olunup 
müstelðıyen uyursa o dahi menfa¡atli olur.

Ve bu ¡illete ðavî şiyâf olan şiyâflardan biri dahi budur, nüs«a: İçinde 
nu√âs tenðıye olunan ocağın içinde olan mesbekin ya¡nî bakır sebîke kı-

121 “Bezr-i rummân” nar çekirdeğidir.
122 “»arð” yırtmak ve ayırmaktır.
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lınan beytin ve ocağın remâdı ki ona “remâdü'l-mesbekille≠î ya«lu§u fî-
hi'n-nu√âs" derler, za¡ferân, neşâ, ke&îrâ işbu edviye tavuk yumurtası yu-
murtlandığı günde a«≠ olunup beyâ∂ı ile ma¡cûn kılınıp ondan şiyâf itti«â≠ 
ederler. Ve ba¡∂ı kerre dahi o terkîbe √acer-i Yemânî id«âl olunur.

Nüs«a-i u«râ: Bu nüs«adan itti«â≠ olunan şiyâfa şiyâf-ı nârdînûn der-
ler, envâ¡-ı be&relere nâfi¡dir; maπsûl ve mu√rað ku√l dört mi&ðâl, mu√-
rað ve maπsûl isfîdâc altı mi&ðâl, √avlân-ı Hindî on altı mi&ðâl, sünbül se-
kiz mi&ðâl, ca¡de iki mi&ðâl, aðâðıyâ-i a§fer yirmi mi&ðâl, cünd-i bîdester 
[271a] altı mi&ðâl, §abır altı mi&ðâl, §amπ yirmi mi&ðâl. Bu edviyeler a«≠ 
olunup mâ-ı ma†ar ile sa√ð olunduktan sonra şiyâf itti«â≠ olunur.

Ve ma¡lûm ola ki ðarniyyenin ður√ası nütû™a ve kabarmağa başlasa vâ-
cib olur ki refâdeye ve istilðâya müdâvemet oluna. Ve eger [o ður√a] mis-
mârî olur ise ona ¡ilâc olmaz. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ mûre-serecâttan nâtî olanları 
ða†¡ ederler, man₣ar-ı ¡ayn ðabî√ olmayıp ¡alâ-√üsnihâ bâðî olsun için. Lâ-
kin a§veb olan o nütû™ ða†¡ ve ta√rîk olunmamaktır, zîrâ ba¡zı kerre o ta√rîk 
ile mâdde √areket edip ¡ayn-ı u«râya §abb olunur ve âfet ona intiðâl eder.

Dördüncü Fa§l Göze ¡Ârı∂ Olan Be&reler Beyânındadır

¢arniyye üzere ¡ârı∂a olan be&re beyâ∂a mâile olur ve mülte√ime üzere 
olan be&re √umrete mâileolur.

el-Mu¡âlecât: Onun mu¡âlecâtı fa§d ve ¡ayna bizim †arfe bâbında ≠ikr 
edeceğimiz üzere dem tað†îr eder ve beyâ∂-ı bey∂ «amr ile ve dühn-i verd 
ile ∂arb olunduktan sonra ona bir ðı†¡a §ûf πams olunup onunla ∂ımâd olun-
maktır ve süt içinde mürrün bezri nað¡ olunduktan sonra o süt göze damla-
tılmaktır ve şiyâf-ı âbâr ve şiyâf-ı √anâðıyûn isti¡mâlidir.

Beşinci Fa§l ~ıfâ… Ta√tında ve Altında Müctemi¡a Olan 
Midde Beyânındadır

Bu midde bir middedir ki ðarniyyenin ta√tında mu√tebese olur yâ 
¡umðunda veyâ«ûd ðurbünde olur ve ðarniyye ₣ugre123 ve denese müşâbih 

123 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “₣uπre” bedeline “₣ufre” vâðı¡ olmuştur; “₣uπr” denes ve 
vesa« ma¡nâsına, “₣ufre” göze ¡ârı∂ olan ≠ikri âtî mara∂dır ve lüπatte tırnak ma¡nâ-
sınadır. [Lügatlerde “₣uπr”un kök ve türevlerinde kir anlamı bulunamadı!]
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olur. Kaçan ðarniyye ðışrelerinin birinde te™ekkül olsa ona ðalað†âmâ tes-
miye olunur.

el-Mu¡âlecât: ¢oles der ki o âfet şarâb-ı ¡asel ve ¡u§âre-i √ulbe ve şiyâf-ı 
kündür ile mu¡âlece olunur veyâ«ûd remedi olmadığı §ûrette o mâdde 
iklîlü’l-melik ve bezr-i kettân lu¡âbı ra†b ve ma†bû« turp isti¡mâliyle 
taðyî√ olunup ba¡dehu şiyâf-ı mürr ve şâhterec ile o ðay√ tenðıye olunur. 
Ve eger o ¡aynda ður√a yok ise bu şiyâf isti¡mâl olunur ki nüs«ası budur: 
ðalðadîs, za¡ferân birer vuðıyye, mürr-i §âfî bir buçuk dirhem, ¡asel bir 
rı†l. Ve ke≠âlik o ¡illette ₣ufre için itti«â≠ olunan devâ-i mıπnâ†îs dahi 
isti¡mâl olunur. Ve nüfâ«ât bâbında ≠ikr eylediğimiz †în-i Şâmûs devâsı 
dahi isti¡mâl olunur.

Altıncı Fa§l Göze ¡Ârız Olan Sere†ân Beyânındadır

Sere†ânın ek&eri §ıfâð-ı ðarniyyede √âdi& olur.
el-¡Alâmât: Bu ¡illette veca¡-ı şedîd ve ¡urûð-ı ¡aynda temeddüd olur ve 

na«s dahi ðavî olur √attâ na«s §udπa vâ§ıl olur «u§û§an o ¡illet §â√ibi √are-
ket eyledikte na«s ziyâde olur. Ve ¡aynın §ıfâð-ı †ıbâðında §ufreti ve dem¡a-
sı olur ya¡nî gözü yaşarır ve şehvet-i †a¡âmın suðû†u ve √ârr olan nesne-
lerden müte™e≠≠î olur. Pes sere†ânın bür™ ve §ı√√ati †ama¡ olunmaz velâkin 
eleminin «iffeti ve teskîni ümîd olunur. Ve ¡ayna ¡ârı∂ olan sere†ânın veca¡ı 
a¡∂â-i sâirede olan sere†ân veca¡ından ziyâde olur ve sere†ân-ı ¡ayn veca¡ına 
mu¡âdil a¡∂â-i sâire sere†ânının birinde veca¡ olmaz. Ve o ¡alîl edviye-i √ârre 
isti¡mâliyle müte™e≠≠î olur ve †âðattan «âric veca¡ i√dâ& ve i&âre eder.

el-Mu¡âlecât: Eger mu¡âleceyi terk eylemek mümkin olmaz ise ¡illetin 
ma∂arratını ta«fîf ve teskînini ða§d edip cemî¡an bedenini ve baş nevâ√îsi-
ni tenðıye eylesin ve a«lâ†-ı ¡akeriyyeyi i«râc eylesin ve keymûsu ceyyide 
olup tes«îni olmayan √ın†a mi&lli aπdiye isti¡mâl eylesin. Ve o ¡alîle şürb-i 
leben nâfi¡ olur.

Ve vâcib olur ki sere†ân-ı ¡aynda yumurtanın beyâ∂ı iklîlü’l-melik ve 
bir miðdâr za¡ferânla isti¡mâl oluna. Ve şiyâf-ı ebya∂ ve ke≠âlik her şiyâf 
ki neşâdan ve isfîdâc ve §amπ ve afyûn mi&llilerden mütte«a≠ ola, onla-
rın cümlesi nâfi¡dir. Ve o şiyâfât dahi nâfi¡dir ki onda müleyyinât-ı sâire 
ve mu«addirât vâði¡ ola. Ve şiyâfât-ı semerdîyûn ve şiyâf-ı Me™mûn dahi 
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isti¡mâl olunur. Ve o ðayrû†î dahi isti¡mâl olunur ki yumurta sarısı ile gül 
yağından itti«â≠ oluna.

Yedinci Fa§l ∏arb ve Mû… Veremi Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mûð-ı ¡aynda ya¡nî göz pınarında «urâc olup o √âdi& olan 
«urâcda §alâbet olur ve ona mess edip ta√rîk eylesen müte√arrik olur ve 
münfecire olmaz belki πuded cinsinden olur ve ¡âdiyyesinin ya¡nî ma∂ar-
ratının ek&eri mûðta nütû™ ve irtifâ¡ görünmek olur ya¡nî ma∂arratı ðub√-ı 
man₣ardır, sâir ma∂arrat-ı mu¡teberesi yoktur. Ve ba¡∂ı kerre o mûðta olan 
âfet ru†ûbet-i ke&îrenin ictimâ¡ından olup şiddeti √asebiyle veca¡ √âdi& olur 
ve remedi dahi olur. Ba¡∂ı kerre «urâc-ı be&rî dahi ¡ârı∂ olur ve münfecire 
olup deşilir. Ve kaçan o be&re münfecire olsa ek&er-i √âlde nâ§ûr olur.

Bu ma…âmda ¢ânûn’un mu§a√√a√a olan nüs«ada ¡ibâreti budur: 
ه“ ــ ــ  و ر  ــ ا ــאب   İntehâ. “∏umûr” mâ-ı ke&îr ma¡nâsına” ve ”و
“yu§âbu” yecîu ma¡nâsına ve “πamr” şiddet ma¡nâsınadır. ◊â§ılı ma¡nâ 
“Mû…a mâ-ı ke&îr gelip cem¡ olur ve ru†ûbet-i müctemi¡anın √iddeti √ase-
biyle ondan veca¡ √â§ıl olur” demektir. Bu ma…âmı bu vech ile √alle …âdir 
olmayanlar nüs«ayı ta√rîfe √aml edip bî-vech nesnelere ≠âhib olurlar ve 
derler ki √a……-ı ¡ibâret “ ــ א ــאب  -dır, ta√rîf olunmuştur.” İntehâ. Fi’l”و
√a…î…a nüs«ada ta√rîf var ise a§l ¡ibâret “ر אب ا  olmak evlâdır, zîrâ ”و
“…umûr” ≠ikri âtî bir mara∂dır ki &elce na₣ardan √âdi& olur, göz kamaş-
masına derler.

Ve «urâc-ı evvel ile «urâc-ı &ânî-i be&rî bu ¡alâmetlerde müşterek olur 
ya¡nî o iki «urâcdan hangisine mess olunsa elin altında √areket eder, el ile 
basılsa πâyib olur ve √âli üzere terk olunsa nâtî ve mürtefi¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre bu be&renin cevheri derinde olup irtifâ¡ı ve nütû™u olmaz, «âricden 
i√sâs olunmaz velâkin o be&reye √ikke delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
mûð üzere yed ile ziyâde πamz olunsa o be&reye yed i§âbet edip √âsse-i 
lems onu i√sâs eder.

Bu ≠ikr olunan âfet verem-i mûð idi, ammâ πarbın beyânı budur ki πarb 
o nâ§ûra derler ki ¡aynın mûð-ı insîsinde √âdi& olur ve ek&er-i √âlde πarb 
mûðta «urâc ve be&rden sonra ¡ârı∂ olur, zîrâ «urâc ve  be&re münfecir ol-
dukta mûðta nâ§ûr √âdi& olur. O «urâce münfecir olmazdan muðaddem a«-
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telûs tesmiye olunur. Ve mûðun «urâc ve be&resi münfecire olduktan sonra 
nâ§ûr √âdi& olduğunun vechi budur ki ¡u∂v-ı mûðun cevheri raðîð olmakla 
o cevherin bâ†ınında o «urâc √asebiyle bir ünâ124 ya¡nî bir menfe≠ olur ki o 
menfe≠ cevbe mi&âlindedir, onun bir †arafı burun kemiğine ulaşır ve â«er 
†arafı muðle cânibine olur. Ve kaçan mûða ¡ârı∂ olan «urâc münfecire olup 
mevâdd seyelân eylese lâ-ma√âle o cevbede bir bu¡d ya¡nî bir boş ma√all 
kalır ve o ma√all mülte√im olmaz ve o ma√alle mevâdd-ı sâile dâimâ se-
yelân edip nâ§ûr olur ve ona §ı√√at ve bür™ olmaz, zîrâ o mev∂i¡ ¡u∂v-ı ra†b 
mev∂i¡idir ve dâimâ √areket üzeredir. Ve √areket √asebiyle ma√all-i âfet 
dâimâ ra†b olur ve mevâddı kesilmeyip nâ§ûrdan «alâ§ mümkin olmaz.

Ve ≠ikr olunan «urâcın inficârı ba¡∂ı kerre «ârice olur ve ba¡∂ı kerre 
dâ«ile olur ve yemîn ve yesâra olur. Ve ba¡∂ı kerre inficârı hem «ârice ve 
hem dâ«ile olur veyâ«ûd hem yemîne ve hem yesâra olur. Ve ba¡∂ı kerre 
inficârı enf cânibinde olup enfe seyelân eder. Ve ba¡∂ı kerre «ub&-i §adîdi 
kemiğe ulaşıp kemiği ifsâd edip karartır ve ba¡dehu te™ekkül i√dâ& eder ve 
göz kapaklarında olan πu∂rûfları ifsâd edip gözü midde ile doldurur ve ka-
çan göze el ile πamz olunup basılsa gözden ∂arûrî «ârice çıkar.

el-Mu¡âlecât: ∏arb verem-i müzmin olur ve tâze iken e«aff olur ve tâze 
iken ona sühûletli edviye ile ¡ilâc olunur, o edviyeyi biz ≠ikr eyleriz inşâal-
lâhu ta¡âlâ.

Ammâ πarb eskiyip müzmin olsa onun ¡ilâc-ı √aðîðîsi keyy olur ki o 
keyyi dahi biz va§f eyleriz. [271b] Ve o müzmin πarba keyy mecrâsına 
cârî edviyeler ile dahi ¡ilâc olunur, o devâ dîk-ber-dîk125 mi&lli devâlardır. 
Ve †arîð-i isti¡mâli budur ki evvelâ nâ§ûr bir «ırða ile √akk olunur ba¡dehu 
dîk-ber-dîkten bir fetîle itti«â≠ olunup deliğine doldurulur. Ba¡∂ılar zu¡m 
eylediler ki kaçan nâ§ûr ta†hîr olunup la√m-ı meyyit ondan a«≠ olunduktan 

124 “ ــ ِ ــאّجِ   ِ ــ َ وواٍد  ــ َ ْ َ ُ ــ  ِ َ
ِ  ِ ــ א  ٌ ــ ْ ِ َدِة:  ــ َ ُ ِن ا ــ ــ ا כ ــ أَو  َ َــא أَو َכ ُ َــא َכ  .âmûs¢ ”وأُ

“el-Cevb” cîmin fet√i ve vâvın sükûnu ile yırtmak, «arð ma¡nâsına. Ke≠â ≠eke-
rehu el-Vânî fî-tercemetihi. Bu maðâmda “cevbe”den murâd boş ma√all ve mey-
dân demektir.

125 “Dîk-ber-dîk bir devâdır ki ¡âmme ta√rîf edip dilberdik derler ve sıçan otu dahi 
derler; tîz dârûlardandır, çömleği çömlek üzerine koyup ta§¡îd olunmuştur, bu se-
bebden dîk-ber-dîk derler.” ◊alîmî. “Dîk-ber-dîk ismün Fârsiyyün li’d-devâi’l-
√ârri el-mürekkebü’l-ma¡mûlü li-ðal¡i’n-nevâ§îr” İbn Kütbî.
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sonra «arnûb-i Neba†înin suyuyla bir ðu†na ıslatılıp πarba va∂¡ olunsa nef¡-i 
şedîd ile nâfi¡ olur.

Ve keyyin mâ-¡adâsı edviye ile tedâvî murâd olunsa o tedâvînin ef∂a-
li budur ki o nâ§ûr ¡a§r olunup içinde olan mâdde i«râc olunur ve ona 
şarâb-ı ðâbı∂ tað†îr olunmakla nâ§ûr πasl olunur. Eger mâdde ðalîle olup 
¡a§r-ı evvelde taşraya mu¡teber olacak ðadar bir nesne çıkmadıysa πasl-i 
evvelden sonra ¡ı§âbe ile sarılıp miðdâr-ı mu¡teber midde cem¡ olunca 
ðadar iki veyâ«ûd üç gün terk olunur ba¡dehu yine ¡a§r olunup midde 
i«râc olunduktan sonra tekrâren nâ§ûr şarâb-ı ðâbı∂-ı me≠kûr ile πasl olu-
nur. Ba¡dehu şiyâf-ı πarb tesmiye olunan şiyâf ki onu Mu√ammed bin 
Zekeriyyâ kendiye ¡azv ve nisbet eylemiştir, o şiyâf nâ§ûra tað†îr olunur 
o vech ile ki şiyâf-ı me≠kûrdan bir ða†re tað†îr olunduktan sonra bir sâ¡at 
mürûrunda bir ða†re dahi tað†îr olunur ve her iki tað†îr arasında bir sâ¡at 
fâ§ıla gerektir.

Ve πarbın ef∂al-i tedbîri budur ki bir mîl ile o nâ§ûrun πavrı ve derinliği 
yoðlanır ve derinliği miðdâr ðu†neden ma§nû¡a bir fetîle edviye ile tel†î« 
olunup mîl ile id«âl olunur. O devânın devâ-i seyyâl veyâ«ûd ≠erûrâttan 
olması berâberdir. Ve kaçan o ¡aynda devâ isti¡mâl olunsa vâcib olur ki bir 
sargıyla sarılıp o ¡alîl sükûnet üzere ola, «areketten √a≠er ve ictinâb oluna. 
Ve bu bâbda mücerreb şiyâftan olur zernî«-i a√mer, zâc, ≠erârî√, kils, nûşâ-
dur, şib&. İşbu devâlar veznleri berâber a«≠ olunup cem¡ olunur ve bevl-i 
§abî ile berâber sa√ð olunup ba¡de’t-tecfîf isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre verem-i πarbe evvel √âlinde münfecire olmazdan muðad-
dem bu ¡ilâc nâfi¡ olur; o ¡ilâc-ı nâfi¡ budur ki o veremin üzerine zâc va∂¡ 
olunur, uşşað ve mîvîzec va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik cevzü’z-zenc126 dahi va∂¡ 
olunur. Ve ta√lîli ðavî olan edviye-i sâire dahi va∂¡ olunur.

Ve kaçan se≠âb-ı bostânînin varaðı mâ-ı remâd ile sa√ð olunup a«telûs 
üzere ya¡nî mûðta ₣uhûr eden münfecire olmadık be&re üzere büyüklüğü 
πâyete bâliπ olmazdan muðaddem veyâ«ûd min-πayri inficârin πâyete bâ-
liπ olduktan sonra va∂¡ olunsa o veremi idmâl eder ve la√mını dahi ı§lâ√ 
eder, lâkin evvel va∂¡ında le≠¡i olur sonra le≠¡ eylemez.

126 “Cevzü’z-zenc”den murâd cevz-i Hindîdir, zîrâ bilâd-ı Zenc’in ba¡∂ısı Hind 
a¡mâlindendir.
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Ve kaçan o verem münfecir olup πarb olsa ma¡lûm olmak gerektir ki 
onun mu¡âlecesinde ðânûn olan evvelâ πarb tenðıye olunup ba¡dehu mu¡â-
lece oluna. Ve πarbı tenðıye eden münaððıyâttan biri budur ki kamışın 
iç ðışresi a«≠ olunur lâkin kamışın köküne ðarîb ma√allin cevfinde olan 
ðışre a«≠ olunsa evlâ olur, zîrâ cevfinde olan sâir ðışrelerinin √acmi olmaz, 
πâyette raðîð olur. Pes o ðışre-i me™«û≠e bal ile tel†î« olunup πarba ilzâm 
ve il§âð olunur, lâ-ma√âle o πarb onunla tenðıye olur, ba¡dehu sünger bal 
suyuyla ıslatılıp mev∂i¡-i πarb πasl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ona itbâ¡ olunup 
≠ikr olunan kamış ðışresiyle o nâ§ûr üzere îdâ¡ olunur ya¡nî ðışre yâbisen 
nâ§ûr üzere va∂¡ olunup devâ-i müceffif â«ere «al† olunmaz.

Ve bu tercümenin ¢ânûn’da ≠ikr olunan a§lı budur: ــ ان א ــא  ــאر  ــאذا  ”
ــ ــאء ا ــ  س  ــ ــ  א ــ  ــ ا ــ  ــ  ــא  ــ و א ــ  ــ او  ــ ان  ن  ــ א  ا

“ כ ه  دواء آ   א و א ا  ا  כ ا א ا ذا .İntehâ ور
“ ــ ” …âfla kamış ma¡nâsınadır. ¡Ayn ile “ ــ ” yazılan nüs«alar 

ta√rîftir. “ ــ ” â«irinde hemze iledir lâkin o hemze §â√ib-i ¢âmûs katın-
da zâid ve Cevherîye göre a§liyyedir. Her √âlde yumurtanın dâ«ilinde olan 
πışâ-i ra…î…tir. Bu ma…âmda [murâd] kamışın iç yüzünde olan πışâ-i ra…î…
tir. “ع ــ -za¡ferân ve ba……am ağacı ve demü’l-a«aveyn ve §amπ-ı a√mer ”ا
dir ki Su…u†râ cezîresinden meclûb olur ve cirâ√at için isti¡mâl olunur ve 
bunlardan mâ-¡adâ dahi ma¡ânîsi vardır.

Ve §âhib-i ¢ânûn bu ma…âmda nâ§ûr için isti¡mâl olunan …a§abın dâ«i-
linde olan …ışreye dahi “eyda¡” ı†lâ… edip “ ــ ا ا ــכ  ذا ــ  ا ــא   dedi,127 ”ور
ya¡nî sünger ile πaslin ardınca o πarbde πır…î-i …a§ab eyda¡ †arî…i ile yâbi-
sen isti¡mâl olunur demek olur.

Felneşra¡ ile’t-tercemeti: Ve πarb için mücerreb devâ olur mâmî&â şiyâfı 
ve za¡ferân mâ-ı †ara«şeðûð ile isti¡mâl olunmak. Ve gerektir ki bu şiyâfı is-
ti¡mâl eden kimse vaðt vaðt tebdîl ve tecdîd-i devâ eylemekten zâil olmaya.

Ve yine mücerrebdir √alezûn bi-cevfihi128 ya¡nî içinde olan la√miyye-
ti ve esðâ†-ı sâiresi ile cemî¡an sa√ð ve mürr ve §abır ile «al† olunup is-

127 “ ــ ا ــכ ا ــ ذا ــא ا  ilh. Bu terkîbin √â§ıl-ı ma¡nâsı: πırðî-i ða§ab olan eyda¡ ile ”ور
πarb yâbisen îdâ¡ olunmak isti¡mâl-i evvele tâbi¡ kılınır.

128 ‰ab¡ ile olan nüs«alarda “bi-cevfihi” yazılmamıştır. [Roma matbu nüs«ada 
“mes√ûðuhu”]
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ti¡mâl olunmak. Ve o verem be&re olup velâkin henüz cem¡-i midde eyle-
mese onda ≠ikr olunan devâ ile intifâ¡ olunur ve ður√a oldukta dahi intifâ¡ 
olunur.

Ve ke≠âlik yine mücerrebâttandır ved¡-i mu√rað ve za¡ferân ve †ara«-
şeðûð-ı yâbis mâ-ı summâð-ı müşemmes129 ile isti¡mâl olunmak ve se≠âb 
varaðı mâ-ı rummânla πarb üzere va∂¡ olunsa nef¡i ¡acîb olur. Ve πarb bu 
devâ ile §ı√√at bulduktan sonra onun e&eri kalmamak bu devânın √avâ§§ın-
dandır lâkin le≠¡i olur. Ve vâcib olur ki o le≠¡e iltifât olunmayıp fevâidini 
†aleb terk olunmaya

Ve «urâcı müfeccire olan edviyeden olur «ubzdan mürr to«umuyla 
∂ımâd itti«â≠ olunup veyâ«ûd kündürden hatun sütüyle veyâ«ûd za¡ferân 
mâ-ı circîr ile veyâ«ûd mürr ile mürrün &ülü& vezni §amπ-ı a¡râbîden ∂ımâd 
itti«â≠ olunup baðar merâresiyle ma¡cûn kılındıktan sonra πarb üzere il§âð 
olunur ve bür™ √â§ıl olunca ðadar o ∂ımâd üzerinde terk olunur, a§lâ ta√rîk 
olunmaz.

Ve πarb edviyesinden olur o fetîle ki kevr130 ve uşşað ile ma¡ðûd olan 
zencârdan itti«â≠ oluna.

Ve Hind zu¡m eder ki mâş ma∂π olunup isti¡mâl olunsa πarbı sağaltır. 
Ve ba¡∂ılar dahi zu¡m eder ki yalnız mürr dahi πarb üzere va∂¡ olunsa nâfi¡-
dir. Ve bu §ıfat üzere olan ≠erûr dahi mücerreb devâ olur.

Nüs«a-i ≠erûr: ¡Urûð-ı §ufr bir cüz™, nân«âh bir cüz™ün iki &ülü&ü. Bunlar 
sa√ð olunup πarb üzere ekilirse bi-i≠nillâh nâfi¡ olur.

±erûr-ı â«er: Bürâde-i nu√âs ve şebb ve nûşâdur bu eczâlar terkîb olu-
nup πarba ≠erûr kılınır.

Â«eri: ∏arba nef¡-i bâliπi olan edviyedendir zâc ve §abır ve mu√rað 
kündür ðuşûru ve mâmî&â. Bu edviyeler veznleri berâber a«≠ olunup 
mâð üzere va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik §abır ðuşâr-ı kündür ile va∂¡ olunur. 
Ve aðrabâdînde me≠kûr olan edviye dahi te™emmül olunur ve «u§û§an 
devâ-i √âdde-i a«∂arî te™emmülü ziyâde olur. Ve elvâ√-ı müfrede eczâları 
dahi te™emmül olunur ya¡nî onlardan πarb isti¡mâline muvâfıð olanlar a«≠ 
ve iltiðâ† olur.

129 “Müşemmes” güneşlenmiş ma¡nâsınadır.
130 “Kevr” muðl-i Yehûddur ki ona muðl-i azrað dahi derler.
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Ve kaçan ≠ikr olunan edviye müfîd olmayıp πarbın ¡i₣amı πâyete bâliπa 
olsa o πarbı şaðð edip bâ†ınını kemiğe varınca ðadar açıp na₣ar olunur, 
eger onda la√m-ı meyyit mevcûd ise onu a«≠e √âcet olur. Ve ba¡de’l-a«≠ 
onun tedbîri üç vech üzere olur: Eger kemik §a√î√ olup üzeri karardı ise o 
¡a₣mın sevâdı √akk olunup kemik ta†hîr olunur ve edviye-i müdmile ile 
şaðð doldurulup şedd olunur ve ba¡dehu bir müddet terk olunur. Ve eger o 
πarb şedîd olup bununla mu¡âlece müfîd [272a] olmayacağı ma¡lûm ise o 
mi&lli πarb keyye mu√tâc olur. Ve ba¡∂ı kerre keyyin πavra nüfû≠u ziyâde 
olsun için la√m-ı meyyit nâfi≠en &aðb olunur, zîrâ bu vech ile [nâfi≠en] 
&aðb olunmasa131 ≠ikri mürûr eden cevbenin πavrına varıp keyy ile o πavr 
ta†hîr olmaz ve hem «avf olunur ki keyyin e&eri ¡ayna varıp mülte√imeyi 
te≠vîb ve tesyîl eyleye eger &uðbenin meyli ¡ayn cânibine olur ise.

Ve eger &uðbenin meyli ₣âhirden burun cânibine olur ise keyyden 
ma†lûb olan fâide yine √â§ıla olmaz belki ma∂arratı olur. Ammâ ma√all-i 
πarb olan mûð bir ma√allden &aðb veyâ«ûd üç ma√allden küçük &uðbeler 
ile &aðb olunup ¡ayn ve enf câniblerine meyl olmaksız cevbe fe∂âsına nâ-
fi≠en &aðb olunsa ve dem ağız ve burun nâ√iyelerine akıtılıp bu vech ile 
tenðıyeden sonra keyy bâliπ olunsa o keyyin nef¡-i bâliπi olur. Ve gerektir 
ki o keyyde dahi muðle mu√âfa₣a oluna belki vâcib budur ki ðable’l-keyy 
muðle ∂ab†-ı bâliπ ile ∂ab† olunduktan sonra keyy oluna ve ma√all-i keyye 
edviye ekilip üzerine ¡ı§âbe ile bağlana. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan &uðbe 
isti¡mâl olmaksız bilâ-&aðb keyy-i mücerred dahi kifâyet eder. Ve mümkin 
oldukça bilâ-&aðb keyye ða§r olunmak evlâ olur ve ma√all-i keyy edviye-i 
re™siyye ile mu¡âlece olunmak ¡ilâc-ı ceyyid olur.

Ve vâcib olur ki kaçan keyy olunup ve ma√all-i keyye devâ ekilse gözün 
kendi üzerine mâ-ı müberred ile ıslanmış sünger va∂¡ oluna veyâ«ûd ¡acîn-i 
daðîð &elc ile tebrîd olunup va∂¡ oluna. Ve dâimâ o ¡acîn-i müberred tebdîl 
ve tecdîdden «âlî olunmaz, tese««un eyledikçe ¡acîn-i müberred-i â«er va∂¡ 
edersin.

131 “Nâfi≠en &aðb olunmasa” demek ile iki vech murâd olunur: A§lâ &aðb olunmasa 
veyâ«ûd &aðb olunsa velâkin o &uðbenin cevbeye nüfû≠u olmasa belki &uðbenin 
meyli muðle cânibine olsa demektir. Pes bu muðaddimeyi te≠ekkür lâbüddür tâ 
ki tercümenin fehmi âsân ola.
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Sekizinci Fa§l Mû…un La√mı Ziyâde ve 
No…§ân Olması Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre mûðun la√mı ziyâde olur ve ziyâde olması o ðadara bâ-
liπ olur ki ba§ara mâni¡ olur. Ve la√m-ı mûð cidden noð§ân dahi olur ve 
la√m-ı mûð «afî olup dem¡ayı dahi seyelândan men¡ edemez. Ek&er-i √âlde 
noð§ân-ı mûðun sebebi e†ıbbânın ₣ufreyi ða†¡da «a†âsı olur.

Ammâ mûðun ziyâdeliği edviye-i şeteriyye ile ¡ilâc olunup la√m-ı zâide 
o edviye va∂¡ olunur, lâkin mûðun la√mı külliyyen izâle ve istihlâk olunsa 
dem¡a mara∂ının √udû&undan «avf olunur.

Ammâ noð§ân-ı la√mın mu¡âlecesi eger o noð§ân ða†¡la √âdi& oldu ise 
ona ¡ilâc olmaz. Eger ða†¡dan mâ-¡adâ sebeb-i â«er ile ¡ârı∂ oldu ise ba¡∂ı 
kerre mümkin olur ki la√mı münbite olan edviye-i ðâbı∂a vü müceffife ile 
ona ¡ilâc oluna, mâmî&â ve za¡ferân ve §abır gibi devâlar şarâbla isti¡mâl 
olunur. Ve ke≠âlik §abır ve benc şarâbla ve yalnız §abır ile devâ itti«â≠ 
olunup isti¡mâl olunur. Kaçan §abır yalnız mûð üzere ≠erûr kılınsa nâfi¡ 
olur. Ve şarâbın kendi dahi nâfi¡dir «u§û§an o şarâb içinde şey™-i ðâbı∂ †ab« 
olunsa nef¡i ziyâde olur.

Dokuzuncu Fa§l ¡Ayna ¡Ârı∂ Olan Beyâ∂ Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki ¡ayna ¡ârı∂ olan beyâ∂ ba¡∂ı kerre raðîð olup sa†√-ı «âric 
üzere √âdi& olur ve ona πamâm tesmiye olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o beyâ∂ 
πalî₣ olur, ona beyâ∂ derler, mu†laðan ≠ikr olunur, ðayd-ı â«eri olmaz. Pes 
beyâ∂ın iki ðısmı dahi ¡aynda ¡ârı∂ olan ður√a veyâ«ûd be&re münfeci-
re olup mündemile olmakla ¡ârı∂ olur ya¡nî baðiyye-i mevâddın indimâli 
beyâ∂ olur.

el-Mu¡âlecât: Ammâ beyâ∂ın raðîð olup ebdân-ı nâ¡imede √âdi& olanla-
rı ¡ilâcında vâcib olur ki o mâdde-i raðîðe ¡ale’d-devâm miyâh-ı √ârre ile 
teb«îr oluna ve miyâh-ı √ârre ile isti√mâm dahi ettirilip ba¡dehu ona bir 
şey™-i yesîr la√sen i†¡âm oluna.

Ve ba¡∂ı kerre o nev¡ beyâ∂a şaðâyıðu’n-nu¡mân ¡u§âresi ve ðan†uriyûn-i 
daðîð ¡u§âresi nâfi¡ olur.
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Ve ke≠âlik ¡urûð-ı §ufrdan bir cüz™ ve nân«âh &ülü&ân cüz™ a«≠ olunup 
≠erûr itti«â≠ olunur. Ve bu me≠kûrdan ðavî olur anzerût, sükker-i †aberzed, 
zebedü’l-ba√r, zerâvend bûrað ile ikti√âl eylemek.

Ve bu beyâ∂-ı raðîða nâfi¡ olur is†arîmâ«ûn ku√lü ve âbâr ku√lünün 
ðavîsi ve i§†af†îðân ve †ar«amâ†îðûn devâları.

Bu me≠kûrlar beyâ∂-ı daðîðin devâları idi, ammâ beyâ∂-ı πalî₣in müz-
min olup a¡∂â-i πalî₣ada √âdi& olanlarının ¡ilâcı budur ki o mi&lli beyâ∂ 
telyîn olunur ≠ikri mürûr eden teb«îrât ve isti√mâmât ile ve ikti√âl olunacak 
şiyâfât-ı me≠kûre mâ-ı veccde veyâ«ûd ma√lûl olan mil√-i enderânî suyun-
da müdâfe ya¡nî meblûle olduğu √âlde isti¡mâl oluna ve o ek√âli √ammâm-
da isti¡mâl eyleye. Ve eger ona √ammâmât nâfi¡ olmaz ise ða†rân ile nu√âs-ı 
mu√raðtan şiyâf itti«â≠ olunup ikti√âl oluna. Ve ke≠âlik geyik boynuzu 
şiyâfı ile veyâ«ûd yalnız ∂abb ba¡rı ile veyâ«ûd ba¡r-ı ∂abba mes√ûðûniyâ 
ve nu√âs-ı mu√rað veyâ«ûd ma√lûl olan mil√-i enderânî i∂âfe ile ikti√âl 
oluna.

Ve bunlardan aðvâ olur «a†â†îf «ur™u şehd ile veyâ«ûd ¡asel ile ku√l 
kılınmak ve sâmm-ı abra§132 zibli ile akşam ve §abâ√ ikti√âl olunsa ðavî 
ku√l olur. Ve √alezûn envâ¡ından olan şünc-i mu√rað ve sere†ân-ı ba√rî ve 
ðılîmiya’≠-≠eheb ile terkîb olunsa ku√l mu¡tedil olur.

Ve eger o beyâ∂da tað¡îr ve çukurluk olur ise mâmîrân ve uşşað ve 
ba¡r-ı ∂abb ve mürr mütesâviyetü’l-eczâ terkîb olunup isti¡mâl olunur; 
₣ufre bâbında ≠ikr olunacak devâ-i mıπnâ†îs dahi isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi o beyâ∂ın levnini izâle eden §ıbπ ya¡nî beyâ∂ı boyayan edviye 
dahi isti¡mâl olunur, me&elâ nar çiçeğinin tesâðu† eden §aπîrleri a«≠ olunup 
aðâðıyâ ve ðalðadîs ve §amπ bu eczâların her birinden birer ûðıyye, i&mid 
ve mazunun yeşili üçer dirhem a«≠ olunup §u ile idâfe olunduktan sonra 
isti¡mâl olunur. Eger nar çiçeği bulunmazsa bedeline ðışrı yâhûd aðmâ¡ı 
veyâ«ûd narın √abbeleri arasında olan πışâ-i şa√mîleri isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik edviye-i §âbiπadandır ¡af§, aðâkıyâ her birinden ikişer dir-
hem, ðalðadîs bir dirhem, bunlar a«≠ olunup §âbiπ devâ kılınır.

Ve ek√âl-i §âbiπadandır bu va§f üzere olan ku√l, nüs«a: mu√rað maπsûl 
re§â§, za¡ferân, §amπ her birinden ikişer mi&ðâl, nu√âs-ı sebîke kılınan beytin 

132 “Sâmm-ı abra§” kelerin büyüğüdür.
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remâdı ki yağmur suyuyla πasl olunmuş ola iki mi&ðâl, maπsûl tûbâl-i nu√âs 
ya¡nî bakır bürâdesi nı§f mi&ðâl. Bu eczâları terkîb edip bundan aðdem ma¡lû-
mun olduğu vech üzere isti¡mâl eyle.

Â«er: Bu nüs«anın cevdeti πâyete bâliπdir: ðulðu†âr, ¡af§-ı a«∂ar her 
birinden dört mi&ðâl su ile √all olunup defe¡ât-ı ke&îre ile isti¡mâl olunur.

Â«er: ¡Af§, aðâðıyâ birer cüz™, ðalðand nı§f cüz™ a«≠ olunup şaðâ-
yıðu’n-nu¡mân §uyuyla sa√ð olunur.

Onuncu Fa§l Sebel Beyânındadır

Sebel bir πışâve ya¡nî bir perdedir, mülte√ime ve ðarniyye sa†√-ı ₣âhir-
lerinde olan ¡urûðun intifâ«ından √âdi& olur. O iki sa†√ın müntefi«a ¡urûð-
larının arasında du«ân gibi bir πışâ müntesice olup ona πı†â ve πışâve denir.

Ve o ¡urûðun intifâ«ının sebebi budur ki re™s mevâdd ile mümtelî olur ve 
o mevâdd «âric-i re™si mücellil πışâ †arîðinden veyâ«ûd bâ†ın-ı re™ste olup 
dimâπı √âvî olan πışâlar †arîðinden ¡ayna nüzûl eder. Ve ¡aynda ∂a¡f olur 
ise o mevâdd-ı nâzileyi def¡ edemeyip ðabûl etmekle ¡aynın ≠ikr olunan 
¡urûðuna o mevâdd nüfû≠ edip intifâ«-ı ¡urûð √âdi& olur. Pes sebelden ¡ârı∂ 
olan âfet bunlardır: √ikke ve dem¡a ve πışâve ve ∂av™-ı şems ve ∂av™-ı sirâc-
dan te™e≠≠î. Ve ba¡∂ı kerre sebeli olan ¡ayna §ıπar ya¡nî küçük olmak ve 
√adeðanın cirmi noð§ân olmak ¡ârı∂ olur. Ve sebel bir mara∂dır ki onda 
tevârü& ve ta¡addî vardır.

el-¡Alâmât: ◊icâb-ı «âric √asebiyle olan sebelin ¡alâmâtı ≠ikri [272b] 
mürûr eden ¡alâmetlerdir. Ve ¡urûð-ı «âricenin dürûru ve √umret-i vech ve 
§udπlarda ∂arebân-ı şedîd ve ke≠âlik ðarniyyede ∂arebân-ı şedîd gibi ¡alâ-
metlerdir. Ammâ √icâb-ı dâ«il √asebiyle ¡ârı∂ olan sebelin ¡alâmâtı senin 
¢ânûn’da ma¡lûmun olan ¡alâmetlerdir ki o ¡alâmetler bunun «ilâfı üzeredir.

el-Mu¡âlecât: Nevâzil-i ¡ayn a§√âbına hecri ve terki vâcib olan nesne-
lerin sebel §â√iblerine dahi terki vâcib olur. Gözünde nezlesi olanların 
mu¡âlecesinde biz onları beyân eyledik, bu maðâmda i¡âde eylemeziz. Ve 
sebel mu¡âlecelerinde bundan aðdem bizim ≠ikr eylediğimiz istifrâπât ve 
münaððıyât dahi isti¡mâl olunur. Ve baş üzere edhân isti¡mâlinden ve a∂mi-
deden dahi ictinâb olunur. Ve se¡û†ât dahi kerîh ¡add olundu lâkin sebelde 
se¡û†ât isti¡mâlinde benim katımda be™s yoktur eger re™s mevâddan naðî ve 
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†âhir ise. Ve Câlînûs ¡alîli şarâb içip ba¡dehu uyumakta mura««a§ kıldı eger 
¡alîlin başı ve ebdân-ı sâiresi naðiyye ise. Ve benzer ki bu vechler ile mu¡â-
leceler sebel-i «afîfe muvâfıð olur.

Ammâ sebel ðavî oldukta bunlar ile ¡ilâc müfîd olmaz belki lað†133 is-
ti¡mâl olunmağa √âcet olur. Ve lað† isti¡mâlinin a√sen-i †uruðu budur ki 
≠ikr olunan ¡aynın müntefi«a olan ¡urûðu ta√tından «uyû†-ı ke&îre tenfî≠ 
olunup geçirilir ba¡dehu o «uyû† fevð cânibine ce≠b olunup re™sinde √iddet 
olan miðrâ§ ile sebel lað† olunur bir vech ile ki sebelden ¡aynda bir nesne 
bâðî kalmaz, zîrâ sebelden bir cüz™ bâðî kalsa √âlet-i ûlâsından ziyâde √âdi& 
olur. Ve sebeli tenðıyeden sonra ≠ikri ₣ufre bâbında âtî olan men¡-i ilti§âð 
tedbîri isti¡mâl olunur.

Ve lað†ın te™&îrinden ¡aynda veca¡ √âdi& olursa o veca¡a yumurta sarı-
sıyla ¡ale’d-devâm mu¡âlece olunur. Ve o veca¡ın şifâsı yumurta sarısıyla 
olur bi-i≠nillâhi ta¡âlâ. Ve bunlardan sonra şiyâf-ı a√mer ve şiyâf-ı a«∂ar 
isti¡mâl olunur baðıyye-i sebeli ta√lîl ve ¡aynı külliyyen tenðıye ve ta†hîr 
eylesin için 

Ve lað† isti¡mâlinin ef∂al-i evðâtı fa§l-ı rebî¡ ve fa§l-ı «arîf olur. Ve is-
ti¡mâli evvelâ bedeni ve re™si tenðıye edip ba¡dehu lað† olunmakla olur, 
zîrâ ðable’l-istifrâπ ve’t-tenðıye olan lað†ın veca¡ı bedenin mevâddını ¡ayna 
ce≠b eder.

Sebele nâfi¡ olan edviye ek&er-i √âlde √adî& ve tâze olan sebele nâfi¡ 
olur. Ve sebele nef¡i mücerreb olan edviyeden olur decâce yumurtası decâ-
ceden munfa§ıl olduğu gibi a«≠ olunup tâze ve †arî iken kabuğu sirke içinde 
on gün miðdârı kaynatılır ba¡dehu ta§fiye olunup bir kinn134 içinde kurutu-
lur ve vaðt-i √âcette sa√ð olunup ikti√âl olunur.

Ve yine mücerrebâttan olur remâdî dedikleri şiyâfa bir mi&li merðaşî&â 
i∂âfe edip göze çekmek.

133 Bi-√asebi’l-lüπa “lað†” bir nesneyi kaldırmağa derler. Ar∂dan kaldırılan sünbü-
le-i sâðı†aya dahi iki fet√a ile “leða†” derler. “ ٌ ــ َ ِ َ  ٍ َ ِ ــא َ  ِ ّ ــُכ ِ ” ∂urûb-ı em&âlden-
dendir, √ıf₣-ı lisân için isti¡mâl olunur. Ke≠âlik mu¡tað olan ¡abd “lâðı†” ve mu¡-
taðın mu¡taðına “mâðı†” ve mu¡taðın mu¡taðının mu¡taðına “sâðı†” derler, √attâ 
kelâm-ı ¡Arabda vâði¡ olan “ ٍ ــ ِ َ  ِ ــ ْ  ِ ــ ِ א َ  ُ ــ ْ  ُ ِ ــא َ ” bu ma¡nâlara ma√mûldür. Ve 
bu maðâmda lað† ile murâd πışâveyi kaldırmaktır.

134 “Kinn” kap ma¡nâsınadır.
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Ve yine mücerrebdir nu√âs-ı ¢ıbrısî bürâdesi bevl içinde bir gün ðadar 
terk ve terbiye olunduktan sonra o bürâde sa√ð olunup isti¡mâl olunur.

Mürekkebâttan şiyâf-ı i§†af†îðân ve a√mer-i leyyin ve a√mer-i √âdd 
şiyâfları ve şiyâf-ı a«∂ar ve †ar«amâ†îðûn ve şiyâf-ı rûsa«tec ve devâ-i 
mıπnâ†îs nâfi¡dir ve cemî¡an bunlar aðrabâdînde ≠ikr olunur. Ve şib& ve 
cüllenâr şiyâfı dahi nâfi¡dir.

Ve kaçan sebel ¡illetine cereb-i ¡ayn muðârin olsa ona şiyâf-ı summâðın 
menfa¡ati tecribe olunmuştur ve o şiyâf yalnız summâðtan itti«â≠ olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre miðdâr-ı ðalîl §amπ ve anzerût dâ«il kılınıp ikti√âl olunur ve 
bu şiyâf sebeli ða†¡ ve cerebi izâle eder.

On Birinci Fa§l ªufre Beyânındadır

Sâ√ib-i ¢ânûn der ki ben derim ki ₣ufre bir ziyâdedir ki mülte√imeden 
veyâ«ûd ¡aynı mu√î† olan πışâdan √âdi& olur ve ek&er-i emrde o zâide mûð-
tan ibtidâ edip ðarniyyeyi setr eder ve ðarniyye üzere nüfû≠ eder √attâ ba¡∂ı 
kerre ðarniyyenin &uðbesini örter.

Ve ₣ufre a§nâfının bir §ınıfı §alâbetli ve §ınıf-ı â«eri leyyin olur ve min 
ciheti’l-levn mu«telife olup kimi sarı ve kimi a√mer ve kimi dahi kemi-
dü’l-levn olur.

Ve ₣ufrenin bir §ınıfı mülte√imeye mücâveret-i ilti§âð ile mücâvir olur 
ya¡nî her birinin ¡alâ-vechi’l-itti§âl başka başka cirmi vardır, lâkin eczâları 
¡alâ-vechi’l-itti√âd tedâ«ul eylememiştir belki itti§âlleri vardır. Ve bu §ınıf 
₣ufre mülte√imeden sür¡at ile münkeşi† olur ya¡nî soyulur ve ednâ ta¡alluð 
ile itti§âli zâil olup ayrılır.

Ve ₣ufrenin §ınf-ı â«erinin mücâvereti itti√âd †arîðiyle olur. Ve bu §ınıf 
senin ma¡lûmun olan vech üzere keş† ve sel«e mu√tâc olur.

el-Mu¡âlecât: Bunun ¡ilâcının ef∂ali √adîd ile keş† olur «u§û§an §ınf-ı 
leyyinin keş†i ve √adîd ile mülte√imeden soyulup ayrılması ziyâde ef∂al 
olur.

Ammâ §ınf-ı §ulbün kâşi†ine vâcib olur ki ¡amelinde ziyâde rıfð eyleye, 
zîrâ rıfð olunmasa ∂ararı mü™eddî olur.
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Ve keş† olunmağın †arîði budur ki §ınnârât135 ile ₣ufre işâle olunur ya¡nî 
kaldırılır. Eger ₣ufre mu†âva¡at edip §ınnâreye ta¡alluð eder ise ₣ufreyi ðar∂ 
ve ða†¡ sühûlet üzere olur. Ve eger §ınnâre ile işâle olunmaktan imtinâ¡ 
ederse o ₣ufrenin altından bir mev∂i¡den veyâ«ûd iki mev∂i¡den ibre ile 
veyâ«ûd ibre mi&lli bir rîşe-i la†îfe ile birer şa¡re veyâ«ûd «ay†-ı ibrîsem 
tenfî≠ olunup onunla keş† olunur. Ve bu ¡amel müfîd olmaz ise √iddetli 
olmayan √adîd ile sel«-i la†îfe √âcet olur.136 Ve vâcib olur ki o ₣ufre istî§âl 
ya¡nî cemî¡an istihlâk oluna, mümkin olduğu miðdâr ₣ufreden bir nesne 
bâðî kalmaya velâkin mûðun la√mına ta¡arru∂ olunmaya. Eger mûða ta¡ar-
ru∂ olunur ise dem¡a dedikleri âfet ¡ârı∂ olur. Ve ₣ufre √acmiyle mûðun 
la√mları levnlerinden farð olunur.

Ve kaçan ₣ufre ða†¡ olunsa kemmûn ma∂π olunup mil√le göze tað†îr 
olunur. Ve onların ¡aynının le≠¡i yumurta sarısı ve dühn-i levz ve dühn-i 
verd ve dühn-i benefşec ile tedârük ve telâfî olunur. Ve eger ≠ikr olunan 
kemmûn-ı mem∂ûπ ma¡a’l-mil√ tað†îr olunmasa mülte√ime cefne ya¡nî göz 
kapağına mülte§ıð olup yapışır, onun için ₣ufre-i ¡aynı keş† olunan kimseye 
vâcib olur ki o marî∂ √adeða-i ¡aynı küllü vaðtin taðlîb ve bir †araftan †araf-ı 
â«ere ta√rîk eyleye √areket ilti§âða mâni¡ olsun için. Ve vaðt-i keş†ten üç 
gün mürûrunda şiyâfât-ı √âdde isti¡mâl olunur ₣ufreden kalan baðiyyeyi 
istihlâk eylesin için.

Ve ₣ufre üzere isti¡mâl olunacak edviyeye ¡inâyet ke&îr olmaz eger ₣ufre 
πalî₣ olursa, zîrâ πalî₣ olan ₣ufreyi edviyenin ta√lîli ümîd olunmadığından 
mâ-¡adâ o πalî₣ ₣ufreye ¡ilâc olsun için isti¡mâl olunan edviye-i √âddenin 
cilâsı ve ta¡fîni şedîd olmakla √adeða-i ¡aynı nikâyeden «âlî olmaz.

Ve ₣ufre için tecribe olunan ek√âlden olur †ar«amâ†îðûn ve ðulðu†ârîn 
şiyâfları ve ðay§ar şiyâfı ve bâsilîðûn-ı √âdd ve rûşenâyî ve dînârcûn şiyâf-
ları. Ve bu şiyâflar cemî¡an aðrabâdînde me≠kûr olur.

Ve yine ₣ufre için tecribe olunmuştur nu√âs-ı mu√rað ve ðalðadîs ve 
merâretü’t-teys. Bu eczâlar mütesâviyeten a«≠ olunup şiyâf itti«â≠ olunur 
veyâ«ûd ðalðadîs ve mil√-i derânî birer cüz™, §amπ nı§f cüz™ a«≠ olunup 

ــאَرُة 135 ِّ  İğ başıdır, re™s-i miπzel (âd’ın kesri ve nûn’un teşdîdiyle§) [e§-§innâret] اَ
ma¡nâsına. Vankulu.

136 Bilâ-işâletin √adîd ile yüzülür.
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«amr ile şiyâf itti«â≠ olunur veyâ«ûd nu√âs-ı mu√rað ve ðalðand ve a§l-ı 
keberin ðışrı ve nûşâdur ve merâretü’t-tüyûs veyâ«ûd merâretü’l-baðar a«≠ 
olunup bal ile şiyâf itti«â≠ olunur veyâ«ûd yalnız ¡asel mâ¡iz merâresiyle 
şiyâf kılınır veyâ«ûd mıπnâ†îs ve cengâr ve maπre ve uşşað ikişer cüz™, za¡-
ferân bir cüz™. Pes bu edviye minvâl-i me≠kûr üzere cem¡ olunup kaç vuðıyye 
cem¡ oldu ise vuðıyye başına bir ðû†ûlî ¡asel katılır.

Ve yine ₣ufreye nâfi¡dir ðalðand ile nûşâdurdan ku√l itti«â≠ olunur ve 
bu ku√l ¡acîb ku√l olur.

Ve ₣ufre için mücerrebâttan olur ve te™&îri keş† te™&îrine ðarîb olur o ku√l 
[273a] budur ki §ırlı olan saksı a«≠ olunup üzerinden yeşil §ırrı √akk olunur 
ve sa√ð-ı nâ¡im ile sa√ð olunup kabak çekirdeği yağıyla «al† olunduktan 
sonra yine ma«lû†an sa√ð olunur ve ber-mîl deri içine id«âl olunur ya¡nî 
mîle bir ðı†¡a deri sarılıp o mes√ûða bulaştırılıp onunla ₣ufre √akk olunur, 
bür™ √â§ıl olunca ðadar günde mirâren bu minvâl üzere √akk olunur, zîrâ 
₣ufreyi bu minvâl üzere √akk terðîð eder ve â«ıru‘l-emr izâle eder.

Ve vâcib olur ki o ¡alîl edviye isti¡mâlinden muðaddem mâ-ı √ârrın 
bu«ârı üzere mükibb ola, gözü tesa««un edip yüzü kızarınca ðadar bu«âra 
meyl üzere ola ve √ammâma dâ«il ola.

Ve ₣ufre-i «afîfeye nâfi¡ olur kündür sa√ð olunup mâ-ı √ârr içinde bir 
sâ¡at miðdârı nað¡ olunduktan sonra ta§fiye olunup ikti√âl oluna.

On İkinci Fa§l ‰arfe Beyânındadır

‰arfe ¡aynda †arî ve tâze dem-i a√merden bir noð†a-i √âdi&edir veyâ«ûd 
dem-i ¡atîð-i mâitten137 levni ekheb138 veyâ«ûd esved olur, ∂arbe mi&lli nes-
nelerden ¡urûð münfecire olup demin ¡ayna seyelânından √âdi& olur. Ve 
imtilâ ve verem √asebiyle dahi münfecire ¡urûðun seyelânından dahi †arfe 
√âdi& olur. Ve urûðu fetð eden esbâb cümlesindendir §ay√a eylemek ve 
√areket-i ¡anife ile ile √areket eylemek. Ve ba¡∂ı kerre demin πaleyânın-
dan dahi ¡urûð münfetıða olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ∂arbeden √âdi& olan 

137 “Dem-i ¡atîð-i mâit” kan eskiyip rengi solması ola.
138 ُ ــ َ ْ ُכ ْ  Bir levndir ki ak olup (kâf’ın ∂ammıyla ve hâ’nın sükûnuyla) [el-kühbet] اَ

karaya mâ™il ola, toz rengi gibi, gerd renk ma¡nâsına. Ba¡∂ılar eyitti: ٌ َ ْ  [kühbet] ُכ
şol levndir ki «âli§ kırmızı olmaya. Vankulu.
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†arfe √asebiyle √adeðada in«ırâð √âdi& olur ya¡nî gözde yarıklık olur. Ve o 
in«ırâð mülte√imede olur ise eslem olur.

el-Mu¡âlecât: ‰arfesi olan ¡ayna √ımâr kanı veyâ«ûd şefânîn ve fevâ«it139 
ve verâşîn kanları tað†îr olunur «u§û§an ≠ikr olunan †uyûrun ta√t-ı rîşinde 
ya¡nî yeleği kökünün ucunda olan kanı tað†îr ziyâdesiyle nâfi¡dir.

Ve †arfenin zamân-ı ibtidâsında dimâ-ı me≠kûreye †în-i ðaymûliyâ ve 
†în-i Ermenî mi&lli râdi¡âttan bir nesne «al† olunur. Ammâ †arfenin evâ«i-
rinde o demlere mu√allilât «al† olunur √attâ zernî« ile †în-i ma«tûm dahi 
«al† olunmak câiz olur. Ve ba¡∂ı kerre hatun sütü ile ve tuzlu sular ile 
kündür isti¡mâl olunur, ¡ale’l-«u§û§ o sütte ve suda mil√-i enderânî ve 
nûşâdur-ı ma√lûl ola ve «u§û§an onlara kündür dahi va∂¡ oluna ve ¡atîð 
olan †arfeye tað†îr oluna, o vaðt nef¡i ziyâde olur. Ve dînârcûn şiyâfı †ar-
feye cidden nâfi¡ olur.

Ve o devâ dahi nâfi¡ olur ki √acer-i fülfül,140 anzerût mütesâviyetü’l-eczâ 
a«≠ olunup ikisinin mecmû¡u ðadar zernî« ile «al† olunup devâ itti«â≠ olu-
na. Ve ba¡∂ı kerre ona mil√-i enderânî dahi «al† olunup şiyâf itti«â≠ olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi ðalâ «amr ile veyâ«ûd «all ile πasl olunup «âricden 
∂ımâd olunur. Ve ke≠âlik güğercin tersi «all ve «amrdan biri ile ∂ımâd 
olunur. Çekirdeği i«râc olunan zebîb ile dahi va√dehu veyâ«ûd «all ile 
veyâ«ûd e†ıbbânın dedikleri a«lâ†-ı sâire ile ∂ımâd olunur «u§û§an o †arfede 
verem dahi ola. Ve ke≠âlik tâze peynir miðdâr-ı ðalîl tuz ile ve turp kabu-
ğu ve iklîlü’l-melik dem-i a«aveyn ile veyâ«ûd a§l-ı sûsen, za¡ferân, ¡ades, 
dühn-i verd yumurta sarısı ile dahi ∂ımâd olunur. Ve suda zûfâ ve sa¡ter 
†ab« olunup bu«ârına ikbâb olunur ve kendiler ile ¡ayna kimâd olunur. Ve 
sirke içinde †ab« olunan remâd dahi bu minvâl üzeredir veyâ«ûd lübân 
naðî¡i §abır ile veyâ«ûd ¡a§fer-i berrî suyu ile veyâ«ûd za¡ferân naðî¡i ile 
veyâ«ûd babadya ve iklîlü’l-melik ma†bû«uyla veyâ«ûd babadya ve iklî-
lü’l-melik ¡u§âreleriyle veyâ«ûd lahana yaprağı sülâðasıyla kimâd olunur 
veyâ«ûd lahana yaprağı †ab« ve daðð olunup ∂ımâd olunur.

139 “Fevâ«it” üveyik dedikleri kuşlardır. Mâ-¡adâ ≠ikr olunanlar güğercin envâ¡ın-
dandır.

140 “Hacer-i fülfül” diye nüs«alarda mu√arrer olan πâlib-i i√timâl mu√arreftir Allâ-
hu a¡lem, a§l nüs«a √abb-ı ðılðıl olmak gerektir ki ¡avâmm ona bir noð†alı fâ ile 
√abb-ı fülfül derler, zîrâ √acer-i fülfül müfredâtta bulunmamıştır.
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Ve ðavî müzmin olan †arfeye «ardal daðð olunup iki vezni incirin la√-
mı ile «al† olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd süt ile ma√lûl olan zernî« ile 
∂ımâd olunur. Ba¡∂ı nüs«ada “ma√lûl” bedeline “ma√kûk” vâ…i¡ olmuştur. 
Veyâ«ûd remâd şarâbla †ab« olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd nân«âh ve zûfâ 
sığır sütüyle isti¡mâl olunur.

Ve eger †arfeden mülte√imeye «arð vâði¡ oldu ise kemmûn ve mil√ ma∂π 
olunup o devâları ma∂π edenin rîðı mülte√imede olan «arða ya¡nî yırtığa 
tað†îr olunur. Ve varað-ı «ilâf ile ∂ımâd olunsa cidden nâfi¡ olur.

On Üçüncü Fa§l Dem¡a Beyânındadır

Dem¡a o ¡illet-i ¡ayndır ki o ¡illeti olan göze daimâ ru†ûbet-i mâiyye ile ra†b 
olur ve ba¡∂ı kerre dem¡a seyelân eder. Ve bu ¡illetin ba¡∂ısı anadan doğma ve 
mâder-zâd olur. Ve ba¡∂ı kimseye sonradan dahi ¡ârı∂ olur ve ¡ârı∂ olan dahi 
iki ðısm olur: Biri √âl-i §ı√√atte olup dem¡a-i lâzıme olur ve â«eri mara∂a 
tâbi¡a olup mara∂ın zevâli ile zâile olur, √ummayâtta olduğu gibi.

Ve dem¡a-i ¡ârı∂anın sebebi ðuvve-i mâsikenin ∂a¡fı veyâ«ûd hâ∂ı-
me-i mun∂ıcenin ∂a¡fı olur veyâ«ûd mûðun miðdâr-ı †abî¡îden noð§ânı 
olur ve devâ-i √âdd isti¡mâlinden dahi olur ve ₣ufrenin ða†¡ı ¡aðibinde 
dahi ¡ârı∂ olur.

Ve bu ru†ûbâtın mebde™i dimâπdır, iki †arîðin birinden ¡ayna seyelân 
eder ki o †arîðin ≠ikri kirâren mürûr eyledi, pes bu dem¡a ¡illetinden anadan 
doğma olanlar ve ke≠âlik ₣ufre ða†¡ından olanlar için mûðun la√miyyeti 
külliyyeten istihlâk olundu ise bür™ recâ ve ümîd olunmaz.

Ve dem¡in seyelânını mûcib ¡illet-i ma«§û§a olmayıp lâkin √ummâ √ase-
biyle beyâ«ûd emrâ∂-ı √âdde-i dimâπiyye ile veyâ«ûd √ummâ-ı yevmden 
√ummâ-ı seheriyye ile ba¡∂ı kerre dem¡a ¡illeti ¡ârı∂a olur. Ve √ummâ-ı ¡afi-
niyyede ke&îr olur. Ve temeddüd mara∂ında dahi dem¡a ke&îrü’l-vuðû¡ olur. 
Bu me≠kûrların küllîsi dem¡a-i ¡ârı∂a a§nâfıdır, cemî¡an mara∂a tâbi¡dir, 
mara∂ın zevâli ile dem¡anın zevâli serî¡ olur.

el-¡İlâc: Bu ¡illetin mu¡âlecesinde ðânûn budur ki ðab∂ı mu¡tedile olan 
edviye isti¡mâl oluna. Ammâ ₣ufrenin ða†¡ı ¡aðibinde √âdi& olanlara veyâ«ûd 
devâ-i ekkâl isti¡mâl olunduktan sonra ¡ârı∂ olanlara ≠erûr-ı a§fer ve aðrâ§-ı 
za¡ferân isti¡mâliyle ¡ilâc olunur. Ve ke≠âlik şiyâf-ı §abır ve şiyâfu’z-za¡-
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ferân benci isti¡mâl olunur ve mâða kündür ile veyâ«ûd kündür du«ânıyla 
ve «u§û§an §abır, mâmî&â, za¡ferân ile ku√l kılınır. Ve eger mâð külliyyen 
fenâ bulup istî§âl ve istihlâk olundu ise o müstehlek istirdâd olunmaz ve 
¡ilâcla helâk olan la√miyyet geri gelmez. Ve mâ-¡adâ dem¡anın mu¡âlecesi 
tûtiyâ veyâ«ûd tûtiyâyî olan devâlar ile ¡ale’l-«u§û§ bâbu’l-beyâ∂da ≠ikr 
olunan ku√l-i tûtiyâyî ile ve şiyâfât-ı lezicenin cümlesi ile ve şiyâf-ı ebya∂-ı 
anzerûtî ve şiyâf-ı ı§†af†îðân ve sâir aðrabâdînde me≠kûr olan şiyâflar ile 
¡ilâc olunur.

Ve bu bâbda mu¡âlece olunan mücerreb devâlardandır: ekşi enâr suyun-
dan edviye-i sâire ile mütte«a≠ olunan devâ. Ve o devânın §ıfatı budur: 
Ekşi nar suyundan bir rı†l nı§fı kalınca ðadar †ab« olunup ba¡dehu üzerine 
§abır-ı Seðû†arî ve √u∂a∂ ve fîl-zehrec ve za¡ferân ve şiyâf-ı mâmî&âdan 
birer mi&ðâl, misk iki dânıð ilðâ olunup ağzı mesdûd zücâc içinde kırk gün 
ðadar güneşte terk olunur.

Ve yine dem¡a için mücerreb devâlardan olur ¡ale’r-rîð √ammâma du«ûl 
ve √ammâmda mek& edip mâ ve «alli göze ke&îren tað†îr eylemek. Ammâ 
anadan doğma olan dem¡adan ðâbil-i ¡ilâc olanlarının mu¡âlecesi ¡usretli olur.

On Dördünci Fa§l ◊avel Beyânındadır

Lisân-ı Türkîde √avel gözün şaşı olmasıdır. Ve √avelin esbâb-ı müte¡ad-
didesi vardır. Ba¡∂ı kerre muðle-i ¡aynı mu√arrik olan ¡a∂alâtın ba¡∂ıları-
nın [273b] istir«âsı olup muðle cihet-i istir«ânın «ilâfı ve ∂ıddı olan cihe-
te meyl eylemek ile √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠ikr olunan ¡a∂allerin 
ba¡∂ılarında teşennüc olup muðle cihet-i teşennüce meyl eylemek ile √âdi& 
olur. Ve her hangisinden olur ise ba¡∂ı kerre ru†ûbetten ve ba¡∂ı kerre yü-
bûsetten olur.

Emrâ∂-ı √âddede ¡ârı∂ olan √avel yübûsetten olur. Teşennüc-i ¡a∂al 
√asebi ile olan √avel ¡aynı mu√arrik olan ¡a∂alin teşennücünden olur, zîrâ 
¡aynda √avel ve âfet i√dâ& eden teşennüc o mu√arrik-i ¡ayn olan ¡a∂alin 
teşennücü olur. Ammâ ¡aynı imsâk eden ¡a∂aleden141 ¡ayna bir âfet ¡ârı∂ 
olmaz belki dâimâ nâfi¡dir.

141 “¡Aynı imsâk eden ¡a∂ale”den murâd ¡a§abe-i mücevvefeyi i†âfe eden ¡a∂aldir ve 
¢ânûn’da ≠ikri gelir.
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Ve çok kerre √avel ¡ilel-i dimâπiyye √asebiyle ¡ârı∂ olur, §ar¡ ve ðarânî†us 
ve seder mi&lli emrâ∂ ile olur, zîrâ o emrâ∂ ile i√tirâð ve yübs ¡ârı∂ olur ve 
lâ-ma√âle i√tirâð ve yübs √avele mü™eddî olur. Ve imtilâ √asebiyle dahi √avel 
√âdi& olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki a√velin şey™-i vâ√idi iki görmesi ma¡rûftur velâ-
kin her a√velde o √âlet olmaz. Eger muðle-i ¡ayn ma√all-i †abî¡îsinden mü-
nezzi¡ olup fevð cânibine veyâ«ûd süfle √areket ve meyl eyledi ise o a√vel 
bir nesneyi iki görür, ammâ sağ cânibine veyâ«ûd sol cânibine «urûc eyledi 
ise o a√velde √âlet-i me≠kûre olmaz belki her nesneyi ¡adedince görür ve 
onda ∂arar mu¡teber olmaz.

el-Mu¡âlecât: Bu âfetin anadan doğma olanlarına bür™ olmaz lâkin 
zamân-ı †ufûliyyette beden cidden ra†b iken mu¡âlece olunur ise bür™ 
me™mûl olur «u§û§an √avel doğduktan sonra ¡ârı∂ olup tedârükü ve ¡ilâcı 
†ıfl iken ve ru†ûbeti ke&îre iken görüle, o zamân ümîd-i §ı√√at ziyâde olur. 
Ve o mi&lli †ıflın √avelinin mu¡âlecesi budur ki o †ıflın mehdi tesviye ve 
ta¡dîl olunur ve †ıflın √aveli cihetinin «ilâfına bir sirâc va∂¡ olunur. Ve o †ıfl 
berîð-ı sirâca na₣ar için dâimâ tekellüf edip muðlesini o cânibe meyl ettirir 
ve ru†ûbet √asebiyle muðle dahi ¡i§yân eylemeyip mev∂i¡-i a§lîsinde ðarâr 
edip bür™ √â§ıl olur.

Ve ke≠âlik a√merü’l-levn püskül mi&lli bir nesne √avelin «ilâfı ciheti-
ne asılır ve yine cihet-i «ilâfta olan §udπa veyâ«ûd ü≠üne a√merü’l-levn 
ve sâir †ıflın meyl eylediği bir nesne il§âð olunur. Bu mi&lli nesneleri †ıfl 
te™emmül ve taba§§ur etmek için ednâ külfet ile ¡aynını cihet-i √avelden 
ta√rîk eder. Ve ba¡∂ı kerre o tekellüf bür™e sebeb olur ve demi irsâl dahi 
na₣arı müstaðîm eder.

Ammâ o √avel ki kebîre ve meşâyı«a ¡ârı∂ olup sebebi istir«â veyâ«ûd 
teşennüc-i ra†b ola, onun mu¡âlecesinde vâcib olur ki ≠ikri mürûr eden is-
tifrâπât ve eyâricât-ı kibâr mi&lli tenðıye-i dimâπ isti¡mâl oluna ve tedbîri 
tel†îf oluna ve √ammâm-ı mu√allil isti¡mâl oluna. Ve √avele nâfi¡ edviyeden 
olur zeytûn varaðı ¡u§âresiyle se¡û† isti¡mâli.

Ve √avelin ¡urû∂u teşennüc-i yübsî √asebiyle olur ise vâcib olur ki onda 
ne†ûlât-ı mura††ıbe isti¡mâl oluna. Ve eger √ummâsı olmaz ise cidden mu-
ra††ıb olan edhânla eşek sütü isti¡mâl oluna. Ve’l-√â§ıl onların tedbîri mu-
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ra††ıbât ile olur ve gözlerine şefânîn demi dahi tað†îr olunur. Ve beyâ∂-ı 
bey∂ ve dühn-i verd miðdâr-ı ðalîl şarâbla ∂ımâd olunup üzeri bağlanır, 
birkaç gün bu ∂ımâd ile mirâren ¡amel olunur.

On Beşinci Fa§l Cu√û@-ı ¡Ayn Beyânındadır

Gözün fevðe çıkıp nütû™ üzere olmasına cu√û₣-ı ¡ayn derler. Bu âfetin 
dahi esbâb-ı müte¡addidesi vardır. Ba¡∂ı kerre muðlenin ya¡nî bunduða-i 
¡aynın intifâ«ı √asebiyle olur. Ve intifâ« dahi &iðal ve imtilâdan olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi cu√û₣a sebeb bir ∂âπı†ın ∂aπ† edip cihet-i «ârice i«râcıyla 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡aynın ribâ†ı ve bağlarının ve o ribâ†ı √ıf₣ eden 
¡a∂alâtın müster«ıye olmasıyla olur.

Kaçan cu√û₣a sebeb intifâ« ve &iðal ve imtilâ olup mevâddı gerek «ıl†ıy-
ye ve gerek rî√iyye olsun ¡aynın kendide olur ise o mevâdd «âliye değildir 
ki tevellüdü yâ ¡aynda olur veyâ«ûd dimâπ müşâreketi ile veyâ«ûd cemî¡an 
beden müşâreketiyle olur.

Hatunlarda i√tibâs-ı †am& katında ¡ârı∂ olan cu√û₣ cemî¡an beden müşâ-
reketiyle olur. Ve «âric cânibine şiddet-i in∂ıπâ†la olan cu√û₣ ðabîlindendir 
«anıð katında ve §udâ¡-ı şedîd katında ve ba¡de’l-ðay™ ve ba¡de’§-§ıyâ√ Ve 
ba¡dehu veca¡i’l-vilâde √âdi& olan cu√û₣lar.

Kaçan hatunların †alaðı ya¡nî vilâdet ağrılarında teza√√ur ve renne ziyâ-
de olsa ¡aynları câ√ı₣a olur. Ve ba¡∂ı kerre o hatunda dem-i nifâstan baðıy-
ye kalıp ¡ayna seyelân eder ve ondan dahi cu√û₣ √âdi& olur. Cu√û₣ cenînin 
fesâd-ı mizâcından ve mevt ve ta¡affününden dahi √âdi& olur.

Ve istir«â-i ¡a∂ale ile olan cu√û₣ teşrî√te ≠ikri mürûr eden ¡a§abe-i mü-
cevvefeyi mu√î† olan ¡a∂alâtın istir«âsıyla olur, zîrâ o ¡a∂ale müster«ıye ol-
dukta muðleyi √ıf₣a ðâdir olmaz ve muðle «ârice çıkar. Eger ¡a∂alde faða† 
istir«â olup inhitâk142 olmaz ise o ¡aynda yalnız cu√û₣ olur ve ba§ar §a√î√ 
olur, eger ¡a∂alde intihâk dahi olur ise ba§ar bâ†ıl olur.

Ve «avânîð mi&lli ve evrâm-ı √ucub-ı dimâπ ve ≠âtü’r-riye mi&lli ma-
ra∂larda iki göze dahi ma¡an cu√û₣ ¡ârı∂ olur. Ve bu mara∂larda ¡ârı∂ olan 
cu√û₣ dahi ba¡∂ı kerre in∂ıπâ† ve ba¡∂ı kerre ¡aynın mevâdd ile imtilâsı olur. 
Ve ek&er-i √âlde o cu√û₣da mer™iyyede düsûmet ve ðarniyyede verem olur.

142 “İnhitâk” in«ırâð ma¡nâsınadır, yırtıklık demektir.
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el-¡Alâmât: ◊adeðada müctemi¡a olan mevâddan ¡ârı∂ cu√û₣da ¡i₣am 
ve in∂ıπâ†ta olan cu√û₣a mâdde i¡ânet eder ise onda dahi ¡i₣am olur ve 
ba¡∂ı kerre onun ¡i₣amı olmaz. Ve iki √âlde dahi cu√û₣-ı in∂ıπâ†înin ense 
†arafında temeddüd i√sâs olunur. Ve cu√û₣-ı in∂ıπâ†î sebebinin vuðû¡un-
dan dahi [ma¡lûm] olur. Ammâ ¡a∂alenin istir«âsı ile olan cu√û₣da √adeða 
¡a₣îm olmaz, bâ†ında temeddüd-i şedîd i√sâs olunmaz velâkin √adeða ðali¡a 
gibi olur ya¡nî ma√allinden «urûc eder.

el-Mu¡âlecât: Cu√û₣da «afîf olanların mu¡âlecesinde √adeðayı bâ†ına 
def¡ eden ¡a§âyib ve bağ kifâyet eder, mu√kem bağlanıp müstalðıyen ten-
vîm olunur ve πıdâsı ta«fîf ve √areketi taðlîl ve ¡aynı taπmî∂ olunmağa mü-
dâvemet olunur ve edviyeden me¡ûnet √âcet olur ise summâð şiyâfı isti¡mâl 
olunur.

Ammâ ðavî olan cu√û₣da eger mâdde var ise tenðıyeye √âcet olur, 
mevâdd bedenden ve re™sten ma¡lûmun olan müshilât ve fa§d ve a«de¡ayn143 
damarlarından √acâmet ve √uðun-ı √âdde ile istifrâπ olunur. Ve’l-√â§ıl 
cu√û₣un cümlesine ishâl enfa¡ eşyâdan olur ve ðafâ üzere me√âcim va∂¡ı 
dahi enfa¡ olur. Ve vâcib olur ki zamân-ı ibtidâda bir ðı†¡a §ûf sirke ile ıs-
latılıp ∂ımâd kılına ve mâ-ı bârid-i ¡a≠b ile veyâ«ûd mâ-ı bârid-i mâli√ ile 
yüzü πasl oluna «u§û§an ki o su içinde ðuşûr-ı rummân ve ¡ulleyð mi&lli 
ðâbı∂ât †ab« olunmuş ola ve «aş«âş ve hindebâ ve ¡a§a’r-râ¡î mi&lli edviye 
dahi †ab« olmuş ola.

Ve eger o cu√û₣ imtilâ √asebiyle değil ise bâðî a§nâfına cemî¡an bu ≠ikr 
eylediğimiz tedbîr nâfi¡ olup ve cu√û₣un her vaðtine muvâfıð olur. Eger 
cu√û₣ imtilâ √asebiyle oldu ise zamân-ı ibtidâdan sonra vâcib olur ki mâd-
de ta√lîl oluna.

Ve eger cu√û₣ istir«âdan ¡ârı∂ oldu ise onun ¡ilâcı eyâricât-ı kibâr ve 
πarâπır ve şemûmât ve ba«ûrât-ı ma¡rûfe olur.

Ve bunlardan sonra o ðâbı∂lar isti¡mâl olunur ki onun şeddi ola ya¡nî o 
ðâbı∂lar gevşek olan ribâ†ı şedd edip [274a] bağlaya.

Ammâ vilâdet √asebiyle olan cu√û₣ eger dem-i nüfesânın ðıllet-i seyelâ-
nıyla veyâ«ûd cenînin fesâdından ¡ârı∂ ise onun ¡ilâcı †am&ı idrâr ve cenîni 
i«râc olur.

143 “ א אن   ا א  אن و .Min risâleti Ebi’l-Fa∂l ve sâiri’l-lüπat ”و ا ا
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Eger yalnız in∂ıπâ†tan cu√û₣ √âdi& ise edviye-i ðâbı∂a isti¡mâl olunur.
Ve nütû™ ve cu√û₣a nâfi¡ edviyeden olur verd ve kündür ile isti¡mâl olu-

nan bâðılâ unu ve beyâ∂-ı bey∂ ile ∂ımâd olunmak. Ve ke≠âlik temrin mu√-
rað çekirdeğiyle sünbül isti¡mâli devâ-i ceyyid olur.

On Altıncı Fa§l Gözün ∏u™ûru ve ~ıπarı Ya¡nî Çukurlanması ve 
Küçük Olması Beyânındadır

Bu âfet √ummayâtta ve «u§û§an seherî olan √ummâlarda olur. Ve is-
tifrâπât ¡aðibinde ve erað ve πamm ve hemmde olur. Ammâ erað ya¡nî se-
heriyye olan πu™ûr ve §ıπar nu¡âsiyye olur ya¡nî o âfetin §â√ibi tapuklar ve 
göz kapağı &aðîl ve √areketi ¡asîr olur, ammâ √adeðada bu ¡usret olmaz. Ve 
sebeb-i πu™ûr πamm olur ise o zamân √adeða sâkine olur.

Ve √ikâye olundu ki nâstan ba¡∂ıları iki şıððına i«tilâf ¡ârı∂ olup bir câ-
nibi şedîden bârid ve cânib-i â«eri şedîden √ârr oldu. Ve cânib-i bâridinde 
olan ¡aynına πu™ûr ve §ıπar ¡ârı∂ oldu. Ve ba¡∂ı nüs«ada “ ــ ــכ  ــ ذا א ” 
vâ…i¡ olmuştur. Allâhu a¡lem murâdı. Biz bu âfetin esbâbını beyânla iktifâ 
edip icmâl eyledik ve sana ma¡lûm olur ki onun ¡ilâcı esbâb-ı me≠kûreyi 
izâle olur.

On Yedinci Fa§l ¡Aynın Zür…atı Beyânındadır

¡Aynın azrað olduğu ¡aynın †abaðâtında olan esbâbla olur yâhûd ru†û-
bât-ı ¡aynda olan esbâbla olur. Ve ru†ûbâtta olan sebeb budur ki celîdiyye 
ru†ûbetinin miðdârı ke&îr ve ru†ûbet-i bey∂iyye §âf olup ve bey∂iyyenin 
va∂¡ı «ârice ðarîb olur ise veyâ«ûd bey∂iyyenin miðdârı mu¡tedile veyâ«ûd 
ðalîle olur ise bu esbâbla ¡ayn azraðu’l-levn olur eger †abaðât-ı ¡aynda o 
esbâba münâzi¡ ve zürðate mâni¡ bir nesne olmaz ise.

Ve eger ru†ûbet-i ¡ayn küdûret üzere veyâ«ûd ru†ûbet-i celîdiyye ðalîle 
ve bey∂iyye ke&îre olup ke&îrü’l-miðdâr olan sunun terâküm-i eczâdan nâşî 
√âdi& olan ₣ulmeti gibi bey∂iyyede dahi ₣ulmet olur ise veyâ«ûd celîdiy-
ye πâire olur ise o ¡ayn ke√lâ144 olur. Ammâ ¡aynın levnini muðte∂î sebeb 

144 “Ke√lâ” √adeðası sevdâ olan ¡aynın va§fıdır. Bu maðâmda murâd olunan bu 
ma¡nâdır. Ba¡∂ı kerre mev∂i¡-i ku√l sürme çekilmiş kimse gözü gibi «ılkatte 
siyâh olan gözde isti¡mâl olunur.
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†abaðâttan ¡inebiyyede olur ise eger o ¡inebiyye †abaðasının levni esved olur 
ise ¡ayn ke√lâ olur.

Eger ¡inebiyye zerðâ olur ise ¡ayn dahi zerðâ olur. Ve ¡inebiyye †abaða-
sının zerðâ olduğu ¡adem-i nu∂c √asebiyle olur, nebâtâtın o sebebden zerðâ 
olduğu gibi, zîrâ nebâtâtın evvel-i ₣uhûrunda √isse levn-i †abî¡îsi ₣âhir ol-
maz belki beyâ∂a mâil olur. Kaçan nu∂c eylese levn-i «u∂ret ¡ârı∂ olur ve 
bu sebebden e†fâlin gözü zerðâ ve şehlâ olur. Ve bu zürðat ru†ûbet-i ¡aynın 
mübâlaπa üzere olduğundan olur ya¡nî ke&îrü’l-miðdâr olan ru†ûbeti †abî¡at 
evvel-i emrde in∂âc edemeyip §ıbπı ₣âhir olmaz ve nu∂c ettikte in∂âcı mið-
dârınca §ıbπı mer™î olur.

Ve ¡inebiyyenin zerðâ olduğu ru†ûbetin nu∂cu kemâle eriştikten son-
ra ta√allül eylediğinden dahi olur, zîrâ §ıbπ ru†ûbete tâbi¡ olur, ru†ûbetin 
noð§ânıyla §ıbπ dahi nâðı§ olup zürðat √âdi& olur. Bunun na₣îri yine ne-
bâtâtın evâ«ir-i √âli olur ki kaçan nebâtâtın ru†ûbeti nu∂cu müntehî olsa 
vaðt vaðt o ru†ûbet ta√allül eder ve ru†ûbetin ta√allülü √asebiyle §ıbπ dahi 
tenâðu§ edip ağarmağa başlar. Ve bu vechle olan zürðat yübûset-i πâlibden 
√âdi& olur. Ve bu sebebden «astaların ve meşâyı«ın ¡uyûnu şehlâ olur, zîrâ 
meşâyı«ta ru†ûbet-i πarîbe ke&îre olur ve ru†ûbet-i πarîziyye ta√allül edip 
ðalîlü’l-miðdâr olup ðılleti şühûlete mü™eddî olur veyâ«ûd ¡inebiyyenin 
zürðat levn-i «alðîsi olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡inebiyyenin cüz™-i mâddîsi olan ru†ûbetin §afâsı √asebiyle 
¡inebiyye azrað olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡inebiyyenin zürðatı evvel-i «ilðatte 
cüz™-i mâddîsinin levni azrað olduğundan olmaz lâkin evvel-i «ilðatte ¡inebiy-
ye levn-i â«er üzere olup ðable’l-vilâdet iki âfetin biri ya¡nî ru†ûbet-i πâlibe ve 
yübûset-i bâliπadan biri ¡ârı∂ olmakla ¡inebiyyenin mâdde-i «alðîsinin levni 
zürðate ta√avvül eder. Ve ikisi beyninde farð bu olur ki ¡inebiyyenin mâdde-i 
«ilðatinin levni azrað olur ise o ba§arda âfet olmaz, eb§ârı cevdet üzere olur. 
Ve eger levn-i «alðîsi azrað olmayıp ðable’l-vilâdet ≠ikr olunan iki âfetin bi-
rinden zürðat √âdi& oldu ise o mi&lli ba§arda âfet olup eb§ârında cevdet olmaz. 
Pes zürðat iki §ınıf olur: Biri zürðat-i †abî¡î ve biri zürðat-i ¡ara∂î olur.

Ve ku√let esbâbıyla esbâb-ı zürðat cem¡ olur ise şühlet ¡ârı∂ olur, zîrâ 
şühlet ku√let ile zürðat arasında bir levndir ve o iki nev¡ esbâbın ictimâ¡ın-
dan şühlet ¡ârı∂ olur.
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Enbâduðlus ₣ann eyledi ki ba¡∂ı ¡uyûnda nâriyyet olur ve nâriyyet şüh-
leti iðti∂â eder. Lâkin bu ₣ann fâsiddir onun için ki gözde nâriyyet olsa 
ru†ûbet-i ¡aynı nâriyyet ifnâ etmekle ba§ar muta∂arrır olurdu, zîrâ ba§arın 
cevdeti ru†ûbet ile olur ve ¡ayn-ı şehlâda o taðdîr üzere ru†ûbet noð§ân üzere 
olmakla ba§arda cevdet olmazdı, bu ise «ilâf-ı vâði¡dir.

Ve ¡ayn-ı ke√lânın eb§ârı ¡ayn-ı zerðânın eb§ârından ba¡∂ı kerre ðâ§ır ve 
nâðı§ olur eger zerðânın zürðati âfet √asebiyle olmaz ise. Ve sebebi budur 
ki ba¡∂ı kerre kü√ûlet ru†ûbet-i bey∂iyyenin küdûreti √asebiyle olup onda 
şefîf olmaz.Ve o mi&lli ru†ûbete şefîf olan elvânın kâmilen eşbâ√ı nüfû≠ 
etmemekle eşbâ√ı ru†ûbet-i kedire beyân edemeyip eb§âr nâðı§ olur ve ≠ikr 
olunan ¡adem-i nüfû≠ beynehümâda olan mü∂âdde √asebiyle olur. Ve ke≠â-
lik ðarîben ma¡lûmun olduğu üzere kü√ûlet-i ¡ayn ru†ûbet-i bey∂iyyenin 
ke&retinden olur ise ¡ayn ta√dîða icâbet eylemeyip ðuddâma √areket-i mu¡-
teberesi olmamakla dahi ¡ayn-ı zerðânın ba¡∂ısından ke√lâ eb§ârda ðâ§ır ve 
nâðı§ olur.

Ve ¡ayn-ı zerðânın sebeb-i zürðati ru†ûbet-i bey∂iyyenin ðılleti olur ise o 
zerðâ gecede ve ₣ulmette eb§ârı gündüzden ziyâde olur, zîrâ nehâr mâdde-i 
ru†ûbet-i ðalîleyi ta√rîk eder ve √areket √asebiyle eşbâ√ı o müte√arrik olan 
ru†ûbet tebyîn etmeğe ðâdir olmaz, ₣ulmetten ∂av™a çıkan kimsenin ¡aynı 
eşbâ√ı tebyîn edemediği gibi ke≠âlik ru†ûbeti ðalîl olan ¡ayn dahi ∂av™-i 
nehârda eşbâ√ı tebyîn eylemez.

Ammâ ke&ret-i ru†ûbet √asebiyle ke√lâ olan ¡ayn gece az görür, ba§arı 
gecelerde eðall olur, zîrâ leylen eb§ârın cevdeti ta√dîð ve mâddeyi «ârice 
ta√rîk ile olur. Ve mâdde-i ru†ûbet ke&îre oldukta onun ta√rîki ¡asîr ve 
mâdde-i ðalîleyi ta√rîkten §u¡ûbetli olur. Ammâ †abaða-i ¡ayn √asebiyle 
olan kü√ûlet ba§arı cem¡-i şedîd ile cem¡ eder ve lâ-ma√âle eb§âr cevdet 
üzere olur.

el-Mu¡âlecât: Zürðata nâfi¡ olan ek√âl-i mücerrebedendir benc-i mücef-
fef su içinde ¡asel gibi olunca ðadar †ab« olunur ba¡dehu onunla ikti√âl olu-
nur. Veyâ«ûd i&mid-i I§fahânî üç dirhem, inci bir dirhem, misk, kâfûr birer 
dânıð, du«ân-ı sirâcu’z-zeyt yâhûd du«ân-ı zîbað iki dirhem, za¡ferân bir 
dirhem. Bu eczâlar cemî¡an sa√ð ve cem¡ olunup ikti√âl olunur. Ve za¡ferâ-
nın kendi dahi isti¡mâl olunur.
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Ve dühn-i za¡ferânı isti¡mâl √adeðayı tesvîd eder. Ke≠âlik ¡inebü’&-&a¡leb 
¡u§âresi dahi √adeðayı tesvîd eder. Veyâ«ûd √asek ¡u§âresi iki dirhem, ¡af§-ı 
mes√ûð bir dirhem, ağacında erişmiş ve siyâhlanmış zeytûn çekirdeğinin 
dühnü ve πayr-i muðaşşer simsim [274b] dühnü her birinden bir dirhem 
a«≠ olunup nâr-ı leyyinede siyâh olunca ðadar †ab« olunup ikti√âl olunur.

Ve yine mücerrebâttan olur o devâ ki bu va§f üzeredir: Bunduð i√râð 
olunup zeyt ile «al† olunur ba¡dehu azraðu’l-¡ayn olan §abînin yâfû«u onun-
la temrî« olunur. Ve ke≠âlik tâze ve ra†b «an₣ale içine bir mîl id«âl olunup 
o mîl ile ikti√âl olunur. ◊attâ dediler ki o mi&lli mîl ile kedinin gözüne ik-
ti√âl olunsa her ne ðadar kedinin zürðat-i ¡aynı †abî¡î ve ðavî zürðat ise dahi 
o ikti√âl ile sevâda isti√âl eder. Tesvîd-i ¡aynda cevzin ðuşûru dahi «an₣a-
le-i ra†b gibidir. Ba¡∂ı nüs«ada “cevz” bedeline “cillevz”145 vâ…i¡ olmuştur.

Veyâ«ûd aðâðıyâ bir cüz™ ve südüs cüz™ ¡af§ a«≠ ve cem¡ olunup şaðâ-
yıð-ı nu¡mân suyu ve ¡u§âresiyle dahi ða†ûr itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik benc 
¡u§âresi ve ðuşûr-ı rummân ¡u§âresiyle dahi ða†ûr itti«â≠ olunur.

Ve bu mi&lli müdâvât ile azraðu’l-¡ayn §abînin zürðat-i «alðîsi zâil olmak 
mümkin olduğundan Mu√ammed bin Zekeriyyâ ¡aleyhi ra√metü’l-Mevlâ 
dedi ki azraðu’l-¡ayn olan ra∂î¡in zürðati ona Zencî veyâ«ûd ◊abeşî mür∂i¡a 
itti«â≠ olunmakla zâyile olur. Ve Câlînûs tecribe-i §âdıða ile bunun §ı√√ati 
müte√aððað olmuştur diye şehâdet eylediğini Mu√ammed bin Zekeriyyâ 
√ikâyet eder. Allâhu a¡lemu bi-√aðîðatihi.

145 Meşhûr olan “cillevz” bunduð ma¡nâsınadır. Ve √abbu’§-§anevber ma¡nâsına dahi 
isti¡mâl olunur.



MA¢ÂLE-İ ¿ÂLİ¿E ECFÂNIN VE ECFÂN 
◊AVÂLÎSİNDE OLANLARIN BEYÂNINDADIR 

O DAHİ BİRAZ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Ecfânda ◊âdi& Olan ¢aml Beyânındadır

¢amlın sebeb-i mâddîsi ¡ufûnetli bir ru†ûbettir ki onu †abî¡at nâ√iye-i 
cilde def¡ eder ve o ru†ûbet-i medfû¡adan ðaml tevellüdünün sebeb-i fâ¡ilî-
si πayr-i †abî¡î olan √arâret olur. Ve ðaml ek&er-i √âlde o kimsede olur ki 
fünûn-ı e†¡ime ve elvân-ı aπdiye ile tena¡¡um mu¡tâdı ola, ðalîlü’r-riyâ∂et 
olup na₣îf olmaya ve √ammâm isti¡mâl eylemeye.

el-Mu¡âlecât: Onun mu¡âlecesinde bedeni ve re™si tenðıye ile ibtidâ 
olunur ve nâ√iye-i ¡ayn dahi senin bildiğin münaððıyât ile tenðıye olunur, 
¡ale’l-«u§û§ o πarâπır ile tenðıye olunur ki sirke ile «ardaldan mütte√a≠ 
ola ve ba¡dehu o cefn πasl olunur, deniz suyuyla ve miyâh-ı mâli√a vü 
kibrîtiyye ile ten†îl olunur. Ve cefnin şüfresi ya¡nî kirpiğin bittiği ma√alli 
bir cüz™ şebb ve nı§f cüz™ mîvîzec ile tel†î« olunur. Ve ba¡∂ı kerre o le†û«a 
§abır ve bûrað her birinden nı§f cüz™ ziyâde olunur. Ve a√sen olan bu 
eczâlar «all-i ¡un§ul ile ma¡cûn kılınmaktır. Ve bûrað ile mîvîzec ðamla 
devâ-i ceyyid olur.

İkinci Fa§l Sülâ… Beyânındadır

Sülâð göz kapağına ¡ârı∂ olan πıl₣ate derler, ehl-i Yûnân ona enbûsîmâ 
tesmiye ederler. Sâ√ib-i ¢ânûn der ki ben derim ki sülâð ecfânda √âdi& olan 
bir nev¡ πıl₣attir ki πalî₣a ve rediyye ve ekkâle ve bûraðıyye olan mevâddan 
√âdi& olur; o mevâddın in§ıbâbı ile ecfânın e†râfı mu√ammere olur ve kıza-
rır ve ehdâbı münteşire olup dağılır ve cefnin eşfârı teðarru√una sebeb olur 
ve ona fesâd-ı ¡ayn tebe¡iyyet eder ve ek&er-i √âlde ¡aðîb-i remedde olur. Ve 
onun √adî&i olur ve ¡atîði olur; ¡atîði redî olur.

el-Mu¡âlecât: ◊adî& ya¡nî tâze olan sülâða bu ∂ımâd nâfi¡dir: Merci-
mek gül suyuyla †ab« olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd semiz otu ve hindebâ 
dühn-i verd ve beyâ∂-ı bey∂ ile ∂ımâd kılınıp gecelerde isti¡mâl olunur 
ba¡dehu √ammâma id«âl olunur. Veyâ«ûd ¡ades-i muðaşşer ve summâð ve 
şa√m-ı rummân ve verd a«≠ olunup meybu«tec ile ma¡cûn kılınıp leylen 
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isti¡mâl olunur ve §abâ√ ile isti√mâm olunur. Ve √ammâma idmân sülâð 
mu¡âlecâtının enfa¡ındandır.

Ammâ sülâðın ¡atîð ve müzmin olanları mu¡âlecâtında vâcib olur ki sâð 
üzere √acâmet oluna ve ¡ırð-ı cebhe fa§d oluna ve ¡ale’d-devâm √ammâm 
isti¡mâl oluna.

Ammâ edviye-i mev∂i¡iyyeden biri budur ki nu√âs-ı mu√rað nı§f dir-
hem, zâc üç dirhem, za¡ferân, fülfül birer dirhem a«≠ olunup şarâb-ı ¡afı§ ile 
sa√ð olunur √attâ ¡asel-i raðîð gibi olur ve «âric-i cefne †ılâ olunur.

Ve remed ¡aðibinde olan sülâð için bu §an¡at üzere olan şiyâf mücer-
rebdir, nüs«ası budur: Zâcu’l-√ibrül-mu√rað,146 za¡ferân, sünbül birer cüz™, 
şâ≠enec, on cüz™, bunlardan şiyâf edip cefne ku√l kılınır. Ve ba¡∂ı nüs«ada 
“ ــ כ ” bedeline “ ــ ــ ا ــכ  ” vâ…i¡ olmuştur.

Üçüncü Fa§l Cesâu’l-Ecfân Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre göz kapağında cesâ147 ¡ârı∂ olur ve cefnin √areketi ¡usretli 
olur, göz açık olsa yummakta ¡usret ve ke≠âlik göz yumuk olsa açmakta 
¡usret olur. Ve cefnde veca¡ ve √umret dahi olur ve ru†ûbeti olmaz. Ve çok 
kerre olur ki uykudan uyandıkta cefn infitâ√a icâbet eylemez, biraz vaðt 
yumuk olur. Ve ek&er-i √âlde rema§-ı yâbis ü §ulb148 tefârîðından «âlî olmaz 
ve onda bi-nefsihi seyelân olmaz ve onun seyelânı bi’l-¡ara∂ olur, zîrâ o âfet 
yübsten ve yübûsete mâil «ıl†-ı lezicden ¡ârı∂ olur, o sebebler ile ¡ârı∂ olan 
mara∂da seyelân olmaz, lâkin veca¡ı ve √umreti olur.

Ammâ o âfet ki onda cefne mun§abbe olur mâdde olmaya ve belki 
bilâ-mâdde cefnde √ikke ola, ona yübûset-i ¡ayn tesmiye olunur ve çok ker-
re o cefnde mizâc-ı √ârr ve mevâdd-ı ke&îre dahi olur ve o mevâddı istifrâπa 
√âcet olur.

el-Mu¡âlecât: Cesâu’l-ecfân mu¡âlecesi budur ki mâ-ı fâtir ile ıslatılan 
sünger ile ∂ımâda müdâvemet olunur. Ve gerektir ki suyu tatlı olan √am-
mâmda isti√mâm eyleye ve √ammâm mu¡tedil ola ve beyâ∂-ı bey∂i dühn-i 
verd ile ∂arb edip uyurken gözü üzere va∂¡ ede ve başını ta¡rîða müdâvemet 

146 “Zâcu’l-√ibr” su√ayre dedikleridir ki müfredât-ı ¢ânûn’da ≠ikri mürûr eyledi.
אداُه“ 147 אُه  א َ و ُ َ ا  א  َ א כ َ ” ¢âmûs.
148 Ya¡nî müteferrið mevâ∂i¡de kuru çapaklar olur.
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edip mura††ıbât isti¡mâl eyleye. Ve mura††ıb edhân ve ne†ûlât ve se¡û†âtı 
dühn-i benefşec ve dühn-i nîlûfer ve πayrılar ile ter†îbi isti¡mâl eyleye.

Eger o ¡alîlin âfeti mâdde-i §afrâviyye ile olduğuna delâlet eder delîl var 
ise leblâbla istishâl149 olunur, leblâbın o bâbda «â§§ıyyeti vardır.

Ve eger ₣ann olunur ise ki cefnde mâdde-i πalî₣a vü müceffife vardır ve 
o mâdde-i müceffifeyi ta√allül eylemeğe √âcet olur, o vaðt √ulbe lu¡âbı ve 
bezr-i kettân lu¡âbı süt ile a«≠ olunup ¡ayna va∂¡ olunur ve o lu¡âblar cesâyı 
izâle ve «ıl†-ı redîyi istifrâπ eder. Ve bu ¡illet için mücerreb devâlardan 
olur tavuk yağı ve karnıyarık lu¡âbı ve bal mûmu ve gül yağı. Bu me≠kûr-
lar dâimâ o ¡ayn üzere va∂¡ olunur ve a√yânen yaş getiren câlibü’d-dümû¡ 
edviye dahi va∂¡ olunur [275a] İras†ırâ†is şiyâfı gibi devâ va∂¡ olunur, zîrâ 
cesâ-i mâddî vü müzmine ek√âl-i müdemmi¡a isti¡mâli nâfi¡ olur ve o ek√âl 
mâdde-i πalî₣ayı ta√lîl edip isâle eder ve ru†ûbât-ı raðîðayı ma√all-i â«er-
den ce≠b eder ve raðîði ta√lîl ile πalî₣ dahi ta√allül eder.

Dördüncü Fa§l ∏ıla@-ı Ecfân Beyânındadır 
Ya¡nî Göz Kapaklarının ∏alî@ Olduğunu ve ¡İlâcını Bildirir

Bu ¡illet cerebü’l-¡ayna tâbi¡ olur ve ba¡∂ı kerre cefn üzere edviye-i bâri-
de ile †ılâ olunmaktan dahi ¡ârı∂ olur.

Bu ¡illetin ¡ilâcı o ek√âldir ki lâjiverd ve √acer-i Ermenî ve nevâ’t-tem-
rü‘l-mu√rað ve nârdînden mütte«a≠ ola ve devâm üzere √ammâm isti¡mâli 
ve şürb-i nebî≠den ictinâb olur. Ve çok kimseler mîl ile ve şiyâf-ı a√mer ile 
cefni √akk ederler, ammâ sükker ile cefni √akk eylemek çok kerre mevâddı 
tehyîc edip cereb i√dâ& eder.

Beşinci Fa§l Tehebbüc-i Ecfân Beyânındadır

Tehebbüc:150 Mevâdd-ı raðîða ve bu«ârâttan göz kapakları müntefi« gibi 
olur, ona tehebbüc derler. Ve ha∂mın ∂a¡fından ve seyyi™ olmasından olur. 
Seherde ve √ummayât-ı seheriyyede ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre istisðâ evâi-
linde sû™-i ðunyede dahi ¡ârı∂ olur; ≠âtü’r-riye ve lî&erπus mi&lli evrâm-ı 

149 “İstishâl” ishâl †aleb etmektir.
150 “ ُ ــ َ ــא :tânın fet√iyle ve bânın ∂ammı ve teşdîdi ile şişmek; yuðâlu ”اَ ً ِ ْ َ  ُ ــ َ َ  

رَم َ ــ َ َ ــא  ً ْ َ  ُ ــ َ َ أَْي َور ــ َ َ َ  Vankulu.
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ra†beden dahi ¡ârı∂ olur. Kaçan nâðıhînde tehebbüc-i ecfân ¡ârı∂ olsa nüksü 
in≠âr eder ve «u§û§an ecfânın √avâlîsinde olan a¡∂âlarda ∂umûr olup ecfân-
da tehebbüc olsa o mi&lli tehebbüc nüksü ðaviyyen in≠âr eder.

Ve bu ¡illetin ¡ilâcı, sebebini ða†¡ ya¡nî mevâdd-ı raðîðayı ecfâna in§ıbâb-
dan ve bu«ârâtı §u¡ûddan kesip ve tekmîd eylemektir.

Altıncı Fa§l Ecfânın ¿i…ali Beyânındadır

¿iðal-i ecfân ba¡∂ı kerre tehebbüc √asebiyle olur ve tehebbüc esbâbı ile 
olur ve ba¡∂ı kerre ðuvvetin ∂a¡fı ve suðû†u ile olur, zîrâ ðuvvet ∂a¡îfe olsa 
cefni ta√rîk eylemek ona ağır olur. Dıððta olan &iðal-i ecfân ∂a¡f-ı ðuvvet 
ile olur. Ve ba¡∂ı ecfânın &iðali πıl₣atten ve şırnâðtan nâşî olur. Ve ba¡∂ı 
&iðal-i ecfân nevâib-i √ummayât evâilinde olur.

Yedinci Fa§l İlti§â…-ı Cefneyn Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre cefne ilti§âð ¡ârı∂ ya¡nî muðleye yapışmaklık ¡illeti ¡ârı∂a 
olur. Cefn yâ mülte√imeye veyâ«ûd ðarniyyeye veyâ«ûd ikisine ma¡an 
mülte§ıð olur. Ve ba¡∂ı kerre ilti§âð mûðun iki cânibinin birinde olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi vasa†ta olur. Ve ilti§âðın şümûlü dahi olup vasa†ı cânible-
rine istî¡âb eder.

Ve ilti§âðın esbâb-ı ¡adîdesi vardır, ður√a sebebiyle ¡ârı∂ olur veyâ«ûd 
evvelâ √âdi& olan sebeli ve ₣ufreyi kehhâl lað† ve keş† eyledikte «a†âen 
i√dâ& eylediği «arð √asebiyle veyâ«ûd cereb-i cefni √akk edip √akk olu-
nan ma√alli kemmûn ve mil√le keyy eylemekten dahi √âdi& olur veyâ«ûd 
bizim ≠ikr eylediğimiz üzere mübâlaπa eylemeyip ve ba¡de’l-key kül-
lü vaðtin mürâ¡âtı vâcib olan şurû†a mürâ¡ât eylememekten dahi ilti§âð 
√âdi& olur.

Sekizinci Fa§l Sedbe ve Mu¡âlecesi Beyânındadır

Bu mara∂ bir âfettir ki muðlede be&re gibi bir la√miyyet ¡ârı∂ olur. Eger 
o la√miyyet mûð katında olursa onun ¡ilâcında ziyâde §avâb olan budur 
ki o ma√all keyy olunup ba¡dehu πarb mu¡âlecesi ile ¡ilâc olunur veyâ«ûd 
bâsilîðûn devâsı ve devâ-i benefşecî ikti√âl olunur ve ₣ufre edviyesi ve 
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«u§û§an şiyâf-ı zernî«î isti¡mâl olunur. Eger bu ¡illet ¡aynın beyâ∂ ve sevâ-
dında olur ise onun ¡ilâcı ₣ufre ¡ilâcı olur.

Bu ≠ikr olunan tercüme †ab¡ ile olan nüs«anın mefhûmu idi lâkin o nüs«a 
«ilâf-ı ₣âhirdir, zîrâ ma…âle ¡ilel-i ecfân beyânındadır, †aba…ât ¡illetini o 
ma…âlede îrâd münâsib değildir. Ve hem sedbe nâmında ¡illet ma¡rûfe değil-
dir, nüs«a-i mu§a√√a√ada başka fa§lda îrâd olunmayıp “et-tedbîr ve’l-¡ilâc” 
diye ilti§â… ¡illetine mu¡âlece olmak üzere ≠ikr olunmuştur, lâkin bu dahi 
«ilâf-ı ₣âhirdir, zîrâ â«ir-i fa§lda “onun ¡ilâcı ₣ufre ¡ilâcı gibi olur” dediği 
bundan âbîdir. Bu mi&lli ma√allerin kemâ-yenbaπî ta§√î√ olunması birkaç 
nüs«a mütercim yanında bulunmasına teva……uf eder.

Dokuzuncu Fa§l İn…ılâb-ı Cefn Beyânındadır ve 
Ona Şetere Dahi Tesmiye Ederler

Bu ¡illetin üç §ınıfı vardır: 
Evvelkisi budur ki cefn münðalib olur ve inðılâb sebebinden o cefn 

beyâ∂-ı ¡aynı setr eylemez. Bu §ınıf ba¡∂ı kerre «alðî ve ba¡∂ı kerre dahi cefn 
ða†¡ olunmakla olur. Ve bu mi&lli ¡ayna ¡ayn-ı ernebiyye tesmiye olunur.

Ve §ınf-ı &ânî §ınf-ı vasa†tır. Bu §ınıf beyâ∂-ı ¡aynın ba¡∂ısını setr ve 
taπ†ıye eylemez. Ve bu §ınıfa ðı§aru’l-cefn derler. Ve §ınf-ı evvelin sebebi 
§ınf-ı &âniye sebeb olur velâkin ≠ikr olunan sebeb §ınf-ı evvelde ke&îr ve 
§ınf-ı &ânîde ðalîl olur.

Ve üçüncü §ınıf o inðılâbdır ki onda cefn-i a¡lâ cefn-i esfele mun†abıða 
olmaz. Ve onun sebebi cefnin in†ıbâðına mâni¡ πudde151 olmakla veyâ«ûd 
ður√a-i müteðaddimeden bâðıye la√m-ı zâid olmakla veyâ«ûd o la√m-ı 
zâid cefnde müceddeden √âdi& olmakla olur veyâ«ûd ¡adem-i in†ıbâð cefn 
üzere mündemile olan ður√adan cefnin teşennücü ile olur.

Bu esbâblardan hangisi mevcûd olur ise cefnde a¡lâyı esfel üzere in†ıbâða 
mâni¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre inðılâb a§nâfının küllîsi cefni i†bâð eden ¡a∂ale 
teşennücü √asebiyle olur.

el-Mu¡âlecât: O şetere ki ðı§aru’l-cefn tesmiye olunur idi, onun ¡ilâcı bu-
dur ki o cefnin cildesi şaðð olunur velâkin «ay† ile o şaðð dikilmez. Ve cefn 
bu sebeb ile uzar ve mündemil olur üzerinde la√m-ı cildî nebât etmekle. Ve 

151 “∏udde” bez dedikleri ma¡rûf nesnedir.
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bu ¡ilâc beyâ∂-ı ¡aynı külliyyen ve cüz™iyyen setr eylemeyen §ınf-ı evvelin 
ve §ınf-ı &ânînin ¡ilâcı olur.

Ammâ πudde ve la√m-ı zâid √asebiyle olan §ınıfın ¡ilâcı budur ki o πud-
de veyâ«ûd la√m-ı zâid √adîd ile a«≠ olunur. Ve ke≠âlik ður√a-i mündemi-
leden e&er bâðî kalmakla cefn ða§îr oldu ise onun ¡ilâcı cefni √adîd ile fetð 
edip idmâl etmekle olur.

Ve şetere teşennüc √asebiyle √âdi& oldu ise ¡ilâcı yübsî ve ru†ûbî olan 
iki nev¡ teşennücün ¡ilâcı olur. Ve bu ≠ikr olunan şetere mu¡âlecâtı †ab¡ ile 
[olan] nüs«alarda mevcûde değildir.

Onuncu Fa§l Berede Beyânındadır

Berede bâ†ın-ı cefnde taπallü₣ ve ta√accür eylemiş bir nev¡ ru†ûbettir ve 
beyâ∂a meyli olup beredeye ya¡nî gökten inen doluya benzer.

el-Mu¡âlecât: O berede üzere vesa«-ı kevârîrden152 ve πayrıdan le†û« is-
ti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun üzerine dühn-i verd ve §amπ-ı bu†m ve 
anzerût ziyâde kılınır veyâ«ûd uşşað «all ile sa√ð olunur, †ılâ olunur. Ve 
bârzed153 ya¡nî kasnı veyâ«ûd √ıltît ile †ılâ olunur veyâ«ûd bâbu’ş-şa¡îrde 
≠ikri âtî olan ûrîyâsiyûsla †ılâ olunur.

On Birinci Fa§l Şa¡îre Beyânındadır

Şa¡îre bir verem-i müsta†îldir ki cefnin †arafında ₣âhir olur, şeklde arpa-
ya benzer ve ek&er-i √âlde mâddesi dem-i πâlib olur.

el-Mu¡âlecât: Onun mu¡âlecesi fa§d ve istifrâπla olur. Senin bildiğin 
üzere eyâric ile istifrâπ olunur ve ba¡dehu sekbînecden bir şey™ a«≠ olunup 
su ile √all olunduktan sonra şa¡îreye la†« olunur ve cidden nâfi¡ ¡ilâc olur. 
Ve erimiş şa√m ile kimâdın dahi nef¡i olur. Ve daðîð-i şa¡îr ve ðınne yâhûd 
«ubz-ı müsa««an ile kimâd olunur ve «ubz-ı müsa««an tîz tîz değiştirilir 
veyâ«ûd dünb154-i ≠übâbla kimâd olunur ya¡nî sinek oturduğu kuyruk ile 

152 “Kevârîr”den murâd beytü’n-na√ldir.
153 “Bârzed” Fârîsîdir, ðınneye ı†lâð olunur; “ðınne” kasnı ma¡nâsınadır.
154 “Dünb” dâl-ı mühmele ile Fârsîdir ve ≠âl-ı mu¡ceme ile ¡Arabîdir, kuyruk ma¡nâ-

sınadır. Nüs«ada dâl-ı mühmele vâði¡ olmuştur. Ve “dünb”ün “≠übâb”a i∂âfeti 
ednâ mülâbese içindir. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “zeytü’≠-≠übâb” vâði¡ olmuştur, 
πala†-ı fâ√iştir.
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∂ımâd olunur, zîrâ sineğin murdârı ziyâde mu√allildir √attâ ta√lîlde â†rîlâle 
πâlibdir. ¢ânûn’un ¡ibâreti budur: 155“أس ــ ف ا ــ ــאب ا ــאب وا ــ ا ــאد  כ  ”ا
Veyâ«ûd şa¡îr †ab« olunan [275b] su ile veyâ«ûd güvecin kanı, vereşân 
kanı ile ve dem-i şifnîn ile kimâd olunur veyâ«ûd ðalîlü’l-miðdâr bûrað ve 
ke&îrü’l-miðdâr ðınne a«≠ ve cem¡ olunduktan sonra şa¡îre üzere va∂¡ olunur. 
Ve †ılâ-i ûrîyâsiyûsla †ılâ dahi nâfi¡dir.

Nüs«a-i †ılâ-i ûrîyâsiyûs: Kündür, mürr birer cüz™, lâden rubu¡ cüz™, 
şem¡-i şeb, bûrað-ı Ermenî nı§f cüz™, dühn-i sûsenin ¡akeri ile bu eczâ cem¡ 
olunup †ılâ olunur.

On İkinci Fa§l Şırnâ… Beyânındadır

Şırnâð cefn-i a¡lâda bir ziyâdedir ki mâdde-i şa√miyyeden √âdi& olur. Ve 
cefn-i a¡lânın o ziyâde √asebiyle infitâ√ı &aðîl olur ve cefni müster«î eder. 
Ve o mâdde cefnde mütela√√ic ya¡nî fürcelere girmiş ve pekişmiş olur, sil¡a 
√areketi gibi √areket eylemez. Ve şırnâðın ek&er-i ¡urû∂u §ıbyâna ve mer†û-
bîne olur ve dem¡ası ve remedi ke&îr olanlarda olur.

Ve şırnâð ¡alâmetlerinin birisi budur ki o intifâ« üzere iki parmak ile 
mutta§ılan basılsa ba¡dehu parmaklar tefrîð olundukta iki parmakların arası 
mürtefi¡ ve nâtî olur, mevâddın o ma√alle cem¡ olunduğundan.

el-Mu¡âlecât: Şırnâðın mu¡âlecesi yed ile [olur.] Ve §ıfatı budur ki o 
¡alîl iclâs olunup ve başı a«≠ ve imsâk olunup ve ense cânibine ce≠b olunur 
ve ¡alîl olan gözü üstünden vasa†-ı √âcibden cebhe cildesi medd olunur, 
o medd sebebiyle cefni ya¡nî gözünün kapağı mürtefi¡ olur. Ve ¡ilâc eden 
kimse mürtefi¡ olan göz kapağını sebbâbe ve vus†â parmaklarının arasında 
kılıp a«≠ eder ve ðalîlen o cefn üzere πamz edip parmağı ile basar ve o 
πamz ile mevâdd mun∂aπı†a olup ≠ikr olunan sebbâbe ve vus†â parmakla-
rının arasında müctemi¡a olur. Ve ¡alîlin başını a«≠ ve imsâk eden kimse o 
zamân ¡alîl olan gözün üzerinde olan kaşın vasa†ından ce≠b eder ve o ce≠b 
ile iki parmak arasında nâtî olan ma√allin nütû™u ve irtifâ¡ı ziyâde ₣âhir 
olur. Ve mu¡âlic olan kimse o nütû™u olan ma√allin cildesini raðîðan şaðð 
eder ve şaððı derin eylemez, zîrâ o ma√alli şaððta i√tiyâ† şaððın raðîð ve 

أس“ 155 ف ا ” [mað†ûfu’r-re™s] başı kesilip †ard olunan sinek demektir.
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πayr-i πâir olması ile olur. Ve eger o şaðð-ı raðîð kifâyet eylemez ise ba¡-
dehu şaðð-ı â«er-i raðîð ile şaðð eylemek def¡aten ¡amîðan ve πâiren şaðð 
eylemekten evlâ ve a√va† olur.

Ve eger evvelki teşrî√ ve şaðð ile şırnâð ya¡nî mâdde-i şa√miyye ₣âhir 
ve âşikâr olur ise teşrî√-i â«ere √âcet kalmaz. Ve eger şaðð-ı evvel ile şır-
nâð ₣âhir olmaz ise bir dahi şaðð-ı â«er ile şaðð olunur, şırnâð ₣âhir olunca 
ðadar teşrî√ tekrâr olunur.

Ve şırnâðın ₣uhûrunda şırnâða na₣ar olunur, eger şırnâð müteberrî ise 
ya¡nî cefne mutta§ıl değil ise o zamân ¡ilâc eden kimse eline bir ðı†¡a kettân 
«ırðası leff edip şırnâðı a«≠-ı vâ√id ile a«≠ edip yemneten ve yesreten meyl 
ettirdikten sonra ðal¡ eder. Eger o a«≠ ve ðal¡dan baðıyye kalır ise o baðıy-
yeyi ekl ve ifnâ eylesin için üzerine mil√ ekilir.

Ve eger ba¡de’t-teşrî√ ve’n-na₣ar şırnâð müteberrî olmayıp πılâf içinde 
olduğu ve cefne şedd ve ilti§âð üzere olduğu ₣âhir olur ise müteberrî oldu-
ğu miðdâr a«≠ olunup ilti§âðı olan eczâlarına ta¡arru∂ olunmaz belki mül-
ta§ıð olan eczâ-i şırnâðın üzerine tuz ekilip onun ta√lîli mil√e i√âle olunur. 
Ve bu ¡amelden sonra bir ðı†¡a «ırða sirke ile ıslatılıp üzerine va∂¡ olunur.

Ve kaçan yevm-i &ânînin §abâ√ı oldukta eger remed √udû&undan emn 
var ise sen ona edviye-i müla§§ıða ile mu¡âlece eyle ve o edviyeye √a∂a∂ı 
ve şiyâf-ı mâmî&âyı ve za¡ferânı id«âl eyle.

Ve ba¡∂ı kerre dahi müteberrî olmayıp cefne mülte§ıð olan şırnâðın keş† 
ve sel«ine ta¡arru∂ olunur. Ve sel«inin †arîði budur ki o şırnâð §anâyir ile 
birkaç şa¡re onun ta√tında tenfî≠ olunup yemneten ve yesreten ta√rîk olu-
nur, mülte§ıð olan şırnâð müteberrî olmasın için. Ve ba¡∂ı kerre dahi o vech 
ile şırnâðı ta√rîk esfel-i rîşe ile olup tenfî≠-i şa¡râta √âcet kalmaz.

Ve vâcib olur ki şırnâðı i₣hâr için cefnin cildesi ba†† ve teşrî√ olundukta 
i√tiyâ† olunup şaðð-ı me≠kûr ≠ikri mürûr eylediği üzere raðîðan şaðð oluna 
ve πavrı a«≠ eylemeye, zîrâ cefni ba†† eden kimse cefni ziyâde temdîd edip 
ba††ta im¡ân ve πavrı a«≠ eylese √attâ âlet-i ba††ı ∂arbe-i vâ√ide ile ∂arb et-
mekle cildeyi ve ta√t-ı cildede olan πışâyı ða†¡ edip ta√t-ı πışâda olan şa√m 
mev∂i¡-i ða†¡ın e†râfına va∂¡ eylediği ≠ikri sâbıð iki parmaklarını ziyâde bastık-
ta mev∂i¡-i ða†¡da †ulû¡ ve «urûc eder olsa o mi&lli ba†† veca¡-ı şedîdi ve verem-i 
√âddi i√dâ& eder ve şırnâðtan bir baðıyye-i mu¡avvaða dahi bâðıye kalıp şır-
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nâðtan o baðıyye ziyâde şerrli ve ma∂arratlı olur. Ve vech-i me≠kûr üzere i√-
tiyâ† olunmasa ba¡∂ı kerre ¡aynı müşeyyil ve ref¡ eden ¡a∂aleden bir şey™-i §âli√ 
ða†¡ olunur ve cefn infitâ√ta ∂a¡îf olur. Ve ammâ şırnâðın tâzesi ve ∂a¡îfi çok 
kerre edviye-i mu√allile ile §ı√√at bulur, ¡amel-i yede mu√tâc olmaz.

On Üçüncü Fa§l Tû&e Beyânındadır

Bu ¡illet bir la√m-ı rı«vdır ki göz kapağının iç †arafında √âdi& olur ve o 
la√mdan dâimâ dem seyelân eder ki levni a√mer ve esved ve a«∂ar olur. 
Onun ¡ilâcı müceffifât-ı ekkâle ve şiyâfât-ı √âdde ile cefni mevâdd-ı me≠kû-
reden tenðıye olur. Ve ≠ikr olunan edviye tû&eyi156 ekl ve ifnâ eyledikten 
sonra üzerine menbit-i la√m olan o ≠erûrât ve şiyâfât isti¡mâl olunur ki 
onlar ðurû√-ı ecfânda ≠ikr olundu. Ve’l-√â§ıl tû&enin ¡ilâcı, ðavî olan √ikke 
ve cerebin ¡ilâcı olur.

On Dördüncü Fa§l Ta√accür Beyânındadır

Ta√accür bir nev¡ verem-i §aπîrdir ki idmâ ve ta√accür eder. Ba¡∂ı kerre 
yed ile ¡amel edip edviye-i ðurû√ isti¡mâl olunsa ondan necât ve «alâ§ olur.

On Beşinci Fa§l Cefnin ¢urû√u ve İn«ırâ…ı Beyânındadır

Onun ¡ilâcında bu ∂ımâd isti¡mâl olunur: ¡Ades-i muðaşşer ve ðuşûr-ı 
rummân ve fustuð bu eczâlar sirke ile †ab« olunup üzerine ∂ımâd olunur. 
Ve kaçan «uşkrîşet sâðı†a olup te™ekkül bâ†ıl olsa üzerine yumurta sarısı 
za¡ferânla va∂¡ olunup idmâl olunur. Eger murâd edersen kündür şiyâfı ve 
şiyâf-ı a√mer-i leyyin ile şiyâf-ı âbârı ve ı§†af†îðân şiyâfını isti¡mâl eyle. 
Ammâ cefnin in«ırâðı ilti√âmı ve itti§âli ðabûl etmekle o in«ırâða cülûdun 
in«ırâðı bâbında ≠ikri âtî olan edviyeler ile ¡ilâc olunur.

On Altıncı Fa§l Cereb-i Ecfân Beyânındadır

◊iddetli dem √asebiyle tekevvün eden mâli√ ve bûraðî mevâddan 
veyâ«ûd √âdd olan «ıl†-ı â«erden cefne evvelâ √ikke ¡ârı∂ olup ba¡dehu 

156 “Tût-tû&” iki ve üç noð†a ile ikisi dahi lüπattir ve ma¡rûf meyvedir. Bu ¡illetin 
tût-ı Şâmîye müşâbeheti olduğundan tû&e tesmiye olundu.
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cereb ₣âhir olur ve ek&er-i √âlde ðurû√-ı ¡ayn ¡aðibinde olur. Cefnde evvelâ 
√ikke-i yesîre ₣uhûr eder, ardınca «uşûnet ₣uhûr edip cefn kızarır ba¡dehu 
tînî ður√a157 olur ba¡dehu §alâbetli √abbeleri ₣uhûr eder. Ve bu √abbeler 
cefnin teverrümü ve şiðâðı iştidâdında olur.

el-Mu¡âlecât: Kaçan cerebe remed muðârin olsa evvelâ remed mu¡âle-
cesi olunur ba¡dehu cereb mu¡âlecesine iðbâl olunur ve emr-i cereb ihmâl 
olunmaz. Ve bunun gibi olur cereb ¡illet-i â«ere muðârin olsa evvelâ ¡il-
let-i â«ere devâ olunur ba¡dehu cerebe müdâvât olunup cerebin mu¡âlecesi 
ihmâl olunmaz. Ve vâcib olur ki her iki muðârin olan mara∂lardan şedîd 
olana ihtimâm ziyâde kılına.

Ve kaçan sen cerebi olan cefnde teðarru√ ve verem görsen onun mu¡âle-
cesinde edviye-i √âdde isti¡mâlinden √a≠er eyle ve evvelâ cefnin √akk olun-
ması mümkin olacak miðdârı §alâ√a mü™eddî olan edviyeyi rıfð ile isti¡mâl 
edip ba¡dehu √âdde olan edviyeyi isti¡mâl eyle, zîrâ evvelâ edviye-i √âdde 
mi&lliler isti¡mâl olunsa elem-i şedîde mü™eddî olur.

Ve cereb envâ¡ından nev¡-i &ânî ve nev¡-i &âli&te ya¡nî tînî ður√ası olan 
ve mu√abbeb olan cereblerde [276a] √akke i√tiyâc olur; √adîd ile √akk 
olunur veyâ«ûd edviyeden mi√âkk itti«â≠ olunup √akk olunur, me&elâ ze-
bedü’l-ba√rden ve ¡ale’l-«u§û§ zebedü’l-ba√r envâ¡ından ma¡rûf olan nev¡i 
√acer-i ¢ayşûr ile veyâ«ûd incir yaprağıyla mi√âkk itti«â≠ olunsa nef¡i 
ziyâde olur. Veyâ«ûd şâ≠enec ve za¡ferân ve merðaşî&âdan şiyâf kılınıp 
onunla √akk olunur.

Ve envâ¡-ı cerebden yalnız edviye kifâyet eden ancak nev¡-i evvel olur 
ya¡nî «uşûnet-i mücerrede olan nev¡idir.

Kaçan cereb derece-i &âniye vü &âli&eye bâliπ olsa onun ¡ilâcı devâm 
üzere istifrâπdır ve fa§ddır, her ne ðadar beher şehr iki def¡a fa§d iðti∂â eder 
ise o fa§d işlenir. Ve fa§d-ı küllîden sonra mâð dahi fa§d olunur. Ve devâm 
üzere isti√mâm olunup tuzdan ve tütünden ve §ay√adan ictinâb olunur ve 
kaftanında olan göğüs düğmelerini şiddet üzere şedd etmekten ve gönleği 
yakasını ta∂yîð etmekten i√tirâz olunur. Ve πa∂abdan ve √aredden158 ve 

157 “Tînî ður√a” ður√adan bir nev¡dir.
158 “ ــ َد ا ْ ــ َ َد  َ ــ َ ــאل  ــכ  ــ و ــ  ــ ا ــ  ــ اذا כאن  כــ  ــ  ــ ا د  ــ  ”وا

der-lüπat li-Râπıb el-I§fahânî.
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ke&ret-i kelâmdan ve istilðâ eyledikte baş yastığı alçak ve esfel olmaktan 
ve secdeyi ta†vîl etmekten i√tirâz olunur. Ve ke≠âlik mevâddı fevðe ta§¡îd 
edip ve veche ce≠b eden nesnelerden tevaððî ve ictinâb olunur. Ve zamân-ı 
ibtidâda şiyâf-ı a√mer-i leyyin nâfi¡ olur ba¡dehu şiyâf-ı a«∂ar-ı leyyin nâfi¡ 
olur. Ve eger ¡illette bir miðdâr ðuvvet ziyâde olur ise şiyâf-ı a√mer-i √âdd 
ve şiyâf-ı a«∂ar-i √âdd isti¡mâl olunur. Ve †ar«amâ†îðûn ve ku√l-i İras†ırâ†is 
ve şiyâf-ı za¡ferân isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre keçi merâresi ve «ınzîr 
merâresi ve nûşâdur ve nu√âs-ı mu√rað ve ðalðadîs ile mürekkeben ve müf-
reden mu¡âlece olunur. Ve bâsîliðûn ve şiyâf-ı remâdî ceyyiddir. Ve devâ-i 
İras†ırâ†is cidden nâfi¡dir.

Bu §ıfat üzere olan devâ dahi nâfi¡dir, nüs«ası budur: Bir cüz™ kehrübâ 
ile iki cüz™ ðuşûru’n-nu√âs a«≠ olunup bal ile ma¡cûn kılındıktan sonra is-
ti¡mâl olunur veyâ«ûd nu√âs-ı mu√raðtan on altı mi&ðâl ve fülfülden sekiz 
mi&ðâl, iðlîmiyâdan dört mi&ðâl, mürrden iki mi&ðâl, za¡ferân iki mi&ðâl, 
zencâr beş mi&ðâl, §amπ yirmi mi&ðâl a«≠ olunup daðð ve mâ-ı ma†ar ile 
bildiğin vech üzere cem¡ olunur.

On Yedinci Fa§l İntifâ« Beyânındadır

İntifâ« bir veremdir ki bârid olur ve √ikkesi olur ve πâlib-i √âlde mâdde-
si rî√ olur ve ba¡∂ı kerre fa∂la-i balπamiyye-i raðîða olur ve fa∂la-i mâiyyet 
ve fa∂la-i sevdâviyyet dahi olur.

el-¡Alâmât: İntifâ«-ı rî√î baπteten ¡ârı∂ olur ve meyli mâð nâ√iyesine 
olur ve ma√allinde ¡a∂∂a-i ≠übâb gibi √âlet olur. Ve fa§l-ı §ayfta meşâyı«a 
¡ârı∂ olur ve onda &iðal olmaz.

Ammâ balπamî intifâ«ın ¡alâmeti o intifâ«-ı ebred ü e&ðal olur ve par-
mak ile o intifâ«a πamz olunsa e&eri bir sâ¡at ðadar bâðî kalır.

Ve mâî intifâ«ta πamzın e&eri bâðî kalmaz, πamz olunan parmak ref¡ 
olundukta e&er zâil olur ve onda veca¡ olmaz.

Ve sevdâvî intifâ« ek&er-i √âlde cefne ve ¡ayna ¡âmm olur ve onda 
§alâbet ve temeddüd olup o temeddüd kaşlara ve vecnelere bâliπ olur ve 
veca¡-ı mu¡teberi olmaz ve levni kemid olur ve ek&eriyyâ remedden ve cü-
derîden sonra √âdi& olur.
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el-Mu¡âlecât: Vâcib olur ki ¡ilâca ibtidâ olunup beden istifrâπ ve re™s 
tenðıye oluna. Ve balπama meyli olan intifâ« mu¡âlecesinde «a†mî ile 
∂ımâd oluna. Ve bu ∂ımâddan ðavî olur «ırva¡ yaprağı durak otuyla 
ma«lû†an daðð olunup ∂ımâd olunmak. Ve ke≠âlik sünger sirke ve mâ-ı 
√ârr ile ıslatılıp kimâd olunur. Ve ke≠âlik §abır ve fîl-zehrec ve mâmî&â 
şiyâfı ve fûfel ve za¡ferân ve ¡inebü’&-&a¡leb suyuyla le†û« kılınıp isti¡mâl 
olunur.

On Sekizinci Fa§l ‰arf Beyânındadır

Bu ¡illetin §â√ibi gözünü tîz tîz açar ve yumar. Ve ke&ret-i †arf göze 
ða≠â-i «afîf i§âbetinden olur ve be&reden dahi olur ve a§√âb-ı temeddüde 
çok olur ve bi’l-fi¡l temeddüdü olmayıp lâkin temeddüde müsta¡idd olanlar-
da dahi olur. Ve ke&ret-i †arf temeddüdü ve teşennücü in≠âr eder.

On Dokuzuncu Fa§l Kirpiklerin İnti&ârı Beyânındadır

Kirpiklerin inti&ârı159 ya¡nî dağılması iki sebebin biriyle olur; o iki sebe-
bin biri mâddedir ve â«eri ma√alli ve menbit-i şa¡rdır. Ve mâdde sebebiyle 
olan inti&âr yâ mâddenin ve ru†ûbetinin ðılleti ile olur.

Emrâ∂-ı §a¡be vü √âdde evâ«ırında olan kirpiklerin döküldüğü ðıllet-i 
mâdde ile olur veyâ«ûd eşfârın mevâddına ve ru†ûbetine fâsid şeyler ka-
rışmakla mevâdd fâsid olup eş¡ârı isðâ† eder, dâ-i &a¡lebde olan inti&âr-ı 
eş¡âr bu ðabîlden olur, zîrâ dâ-i &a¡lebde cefnin bâ†ınında ru†ûbet-i √âdde 
veyâ«ûd mâli√a ve bûraðıyyeden biri olur ve bâ†ında olmakla ₣âhir-i 
cefnde fesâdı olmaz velâkin kirpikler münte&ire olur Ammâ inti&âr-ı şa¡rın 
sebebi mev∂i¡le olduğu o mev∂i¡de âfet ₣âhire olmakla olur, me&elâ cefnde 
§alâbet ve πıla₣ olmakla şa¡rın mâdde-i tevellüdü olan verem eb«ıre-i du«â-
niyyenin menfe≠ ve mecrâsı mesdûd olmakla eşfâr bilâ-πıdâ bâðıye kalıp 
münte&ire olur veyâ«ûd cefnde olan verem yâhûd te™ekkül ile şa¡r sâðı† olur 
ve ona √umret ve le≠¡-i şedîd delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Eger şa¡rın suðû†una sebeb mev∂i¡in âfeti olur ise o âfet ne 
gûne âfet ise onun bâbında ≠ikr olunan mu¡âlece ile ¡ilâc olunur.

َאُر 159 ِ ْ ِْ َ :Saçılmak; yuðâlu (hemzenin kesriyle) [el-inti&âr] اَ َ َ ْ א َ  ُ ُ ْ َ َ  Vankulu.
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Eger inti&âra sebeb mâddenin ðılleti olur ise mâdde-i kâmineyi in¡âş 
eden ve ke≠âlik tevlîd-i mevâdd eden aπdiye ve edviye ile taπdiye ve tedâvî 
olunur. Ve mâdde-i şa¡rı ecfâna ve eşfâra câ≠ib olan bizim aðrabâdînde ≠ikr 
edeceğimiz edviyeler ve edviye-i müfrede elvâ√ında dahi ≠ikr eylediğimiz 
edviye isti¡mâl olunur.

Ve ru†ûbet-i fâside sebebiyle olan inti&âr-ı eş¡âr mu¡âlecesinde [tenðıye-i 
re™se ve] tenðıye-i ¡u∂va iştiπâl olunup ba¡dehu şa¡rın mu¡âlecesi görülür. 
Ve şa¡rı münbit mu¡âlecâttan olur müfred ku√llerden √acer-i Ermenî ve lâji-
verdden ku√l isti¡mâli ve ek√âl-i mürekkenbeden nevât160-ı temr ile lâdenden 
aðrabâdînde ≠ikr olunuğu üzere ku√l itti«â≠ edip isti¡mâl eylemek. Ve büsrün 
nevâtı ya¡nî «urmâ koruğunun mu√rað çekirdeği üç dirhem, nârdîn161 iki dir-
hem a«≠ olunup ku√l itti«â≠ olunur. Ve bu ¡illete menfa¡ati olan ek√âldendir 
sünbül-i esved162 ku√l gibi sa√ð olunup mîl ile isti¡mâl olunmak. Ve ke≠âlik 
«ur™-i fâr163 i√râð olunup veyâ«ûd ðable’l-i√râð bal ile isti¡mâl olunur «u§û§an 
sülâðî olan inti&âr-ı eş¡âra ziyâde nef¡i olur. Kürûmun menbiti164 olan ar∂ın 
türâbı iðlî†î tesmiye olunan za¡ferân-ı Rûmî ile vezni mütesâvî a«≠ olunup 
ikti√âl olunur.

Ve inti&âr ile √ikke ve cereb ve √umret ve te™ekkül olur ise baş enâr 
cemî¡an eczâsı ile [«all içinde] †ab« olunur ve ba¡de’t-teherrî mev∂i¡-i âfete 
va∂¡ olunur. Ve bi’l-cümle lâ≠ûðâtın165 o bâbda nef¡i vardır. Ve ke≠âlik ≠ikr 
olunan ev§âfı müstecmi¡ inti&âra iðlîmiyâ ve ðulðu†âr ve zâc mütesâviye-
tü’l-evzân a«≠ olunup ba¡de’s-sa√ð isti¡mâl olunmağın menfa¡ati olur. Ve 
yine mücerreb devâdır «ur™-i erneb-i mu√rað sekiz dirhem, ba¡r-ı teys üç 
dirhem a«≠ ve ba¡de’s-sa√ð ikti√âl olunur. Ve ke≠âlik ≠übâbın re™si ða†¡ 
olunup ba¡de’t-tecfîf ikti√âl olunur veyâ«ûd bunduð i√râð ve ba¡de’s-sa√ð 
keçi şa√mıyla veyâ«ûd ayı şa√mıyla ma¡cûn olunup o mev∂i¡e †ılâ olunur 

160 “Nevât” çekirdektir.
161 “Nârdîn” mu†lað ≠ikr olunsa sünbül-i Hindî murâd olunur ve ba¡∂ılar katında 

mu†lað ≠ikr olunsa sünbül-i Rûmî murâd olunur.
162 “ ا כא  د  ا .İbn Kütbî ”واכ ا ا 
163 “»ur™-i fâr” sıçan murdârı.
164 “Menbit-i kürûm” teğek bittiği yer.
165 “Lâzûðât” “lezûk”un cem¡idir, verem mi&lli nesnelerin üzerine yapıştırılan devâ-

ya lezûð derler.
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ve o †ılâ kirpikleri inbât eder ve siyâh eder. Ve ke≠âlik ku√l-i meşvî ve fül-
fülden birer cüz™, mu√rað ve maπsûl re§â§tan dört cüz™, za¡ferân dört cüz™, 
nârdîn üç cüz™, «urmâ çekirdeğinin mu√raðı iki cüz™ a«≠ olunup ku√l itti«â≠ 
olunur.

Yirminci Fa§l Ecfânda Olan Zâyid Tüyler ve 
Mün…alib Tüyler Beyânındadır

Şa¡r-ı münðalib kirpik bittiği mev∂i¡de biter, lâkin o tüyde ¡ivec olmakla 
gözün içine dâ«il olur ve tüyün ucu göze batar ve na«s edip cefn √areket 
eyledikçe î≠â eder, onun için ¡ayna mevâdd-ı ke&îre seyelân edip sebel ve 
√ikke ve √umret ve dem¡a [276b] ve beyâ∂ √udû&una sebeb olur. Ve şa¡r-ı 
zâid dahi menbit-i şa¡rda nebât-ı πayr-i †abî¡î ile nâbit olup yâ evvelen ≠ikr 
olunan şa¡r gibi bâ†ın-ı ¡ayna münðalib olur veyâ«ûd istiðâmet üzere olma-
yıp «âricden cânib-i esfele sâlik ve eb§âra √âil ve mâni¡ olur. Ve bu taðrîr-
den ₣âhir olur ki beynehümâda ¡umûm ve «u§û§-ı mu†lað vardır.

Bu fa§lda bu âfetlerin mâhiyyetlerini166 §â√ib-i ¢ânûn beyâna ta§addî 
eylemeyip mu¡âlecâtına ta§addî eyledi ve dedi ki bi’l-cümle bu mi&lli eş¡â-
rın mu¡âlecesi beş nev¡ mu¡âlecenin biriyle olur: ilzâð ile ve keyy ile ve 
na₣m bil-ibre ile ve cefn ða†¡ ve tað§îr olunmakla ve nebâta mâni¡ ≠ikr olu-
nan tüyleri netf etmekle ¡ilâc olunur.

Ammâ ilzâð ile mu¡âlecenin †arîði budur ki o şa¡r işâle olunur ya¡nî 
sâir kirpikler gibi kaldırılıp istiðâmet üzere kılınır ve ¡iveci tesviye olunur. 
Ma§†akî ve râtînec ve dıbð ve uşşað ve bu†ûn-ı §adeften i«râc olunan πırâ167 
ve §abır ve anzerût ve ke&îrâ ve beyâ∂-ı bey∂le ma√lûl olan kündür ile †ılâ 
olunmak ile. Ve ilzâð-ı ceyyid olur o şa¡r-ı münðalib dühn-i §înî ile ilzâð 
olunmak. Ve bundan dahi ecved olur o şa¡rı πırâ-i cübn ile il§âð eylemek. 
Bu πırâyı inşâallâhu ta¡âlâ aðrabâdînde ≠ikr eyleriz.

Ammâ o şa¡r-ı münðalibe ibre ile ya¡nî iğne ile mu¡âlecenin †arîði budur 
ki πayr-i †abî¡î nâbit olan şa¡rın menbiti cânibine bâ†ın cihetinden iğne so-
kulup cânib-i âherden iğne ucu i«râc olunur ve iğnenin deliğine o münðalib 
olan tüy geçirilip «ârice i«râc olunur ve «âricde tüy şedd olunur. Eger şa¡r-ı 

166 Ve bu mâhiyyetler Şer√-i Mûcez’de Nefîsî’nin taðrîrinden a«≠ olunmuştur.
167 “∏ıra’s-semek” balık tutkalı.
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münðalibi iğne deliğine id«âl eylemek ¡usretli olur ise hatunların başları 
tüyünden bir tel a«≠ olunup iki uçları ma¡an ≠ikr olunan iğne deliğine id«âl 
olunup iğne ile ma¡an o telin iki †arafı «âric-i cefne i«râc olunur ve o cefnin 
dâ«ilinde ≠ikr olunan telin vasa†ı √alða gibi bâðî kalır ve şa¡r-ı münðalib 
o √alðanın içine id«âl olunup «ârice ce≠b olunup şedd olunur. Ve ¡amel-i 
evvel ile o tüyü taşra i«râc edemeyip &âniyen bir dahi iğneyi tenfî≠î √âcet 
olur ise vâcib olur ki &âniyen iğne sokuldukta evvelki &uðbeden sokulmaya 
belki münðalib olan şa¡r yanında başka bir ma√allden tenfî≠ oluna, &uðbe 
büyümeyip şa¡r-ı münðalibi «âricde mu√âfa₣a âsân olsun için.

Ammâ şa¡r-ı münðalibin olduğu cefni ða†¡ ve tað§îr ile mu¡âlecesinin 
†arîði budur ki o şa¡rın cefninden menbiti olan ma√all ða†¡ olunur. Ve ba¡∂ı 
e†ıbbâ dediler ki cefnin †arafında olup iccâne168 demekle ma¡rûf olan ma√all 
şaðð olunur ve ba¡dehu idmâl olunur. Ve idmâl √asebiyle o ma√allde la√m-ı 
zâid bitip o şa¡r-ı münðalibi müceddeden nâbit olan la√m-ı zâid tesviye 
eder ve istiðâmet üzere √ıf₣ edip inðılâbına mâni¡ olur.

Ve ammâ şa¡r-ı münðalibe keyy ile mu¡âlecenin †arîði budur ki bir ibre-i 
mu¡aððafetü’r-re™s ya¡nî eğri başlı bir iğne âteşte kızdırılır ve cefn medd 
olunur ve onunla şa¡r-ı münðalibin mev∂i¡ine basılıp keyy olunur, o ma-
√allde bir dahi şa¡r nâbit olmaz. Ve ba¡∂ı kerre merreten ev merreteyn tekrâ-
ra √âcet olur. Ve cemî¡an †uruð-ı keyyden ≠ikr olan keyy †arîði a√sendir.

Ammâ netf-i şa¡r ile olan mu¡âlece budur ki o mi&lli tüyler yolunur 
ba¡dehu mev∂i¡i üzere nebât-ı şa¡ra mâni¡ olan edviye va∂¡ olunur, 
¡ale’l-«u§û§ cefn üzere bizim edviye-i müfrede bâbında ≠ikr eylediğimiz 
devâlar ve ke≠âlik şa¡r-ı zâid bâbında ðarîben ≠ikr edeceğimiz devâlar va∂¡ 
olunur. İşbu ≠ikr olunan tedâvî şa¡r-ı münðalib tedâvîsi idi.

Ammâ gözü setr ve eb§âra mu∂ırr olan zâid şa¡rın devâları budur ki ≠ikr 
olunan şa¡r-ı zâid ecfân-ı ¡aynda cem¡ olan ru†ûbet-i ¡afineden √âdi& olmak-
la vâcib olur ki evvelâ beden ve re™s ve ¡ayn senin bildiğin müstefriπât-
la istifrâπ oluna ba¡dehu cefni münaððî olan ek√âl-i √âdde isti¡mâl oluna, 
bâsilîðûn ve rûşenâyî ve a√mer-i √âdd ve a«∂ar-ı √âdd şiyâfları ve şiyâf-ı 

168 “el-İccânet” hemzenin kesri ve cîmin teşdîdi ile kersân dedikleri büyük kâse ki 
leğene şebîhtir, lâkin bu maðâmda murâd kirpiği tevlîd eden mevâdd cem¡ olacak 
ma√alldir ki cefn-i a¡lânın †arafında olur.
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helîlecî gibi nesneler isti¡mâl oluna «u§û§an o ¡aynda dem¡adan veyâ«ûd 
a«lâ† ârı∂alarından ya¡nî a«lâ† √asebiyle ¡ârı∂a olan emrâ∂dan biri mevcûd 
ise helîlecî olan şiyâf isti¡mâli ziyâde nâfi¡ olur. Ve bu mu¡âlece ile şa¡r-ı 
zâidin ma∂arratı def¡ olmaz ise netfle mu¡âlece olunur ve o tüyler yolunup 
mev∂i¡i kirpi kanıyla ve merâresiyle ve kemâlâvun169 merâresiyle ve nesr 
ve mâ¡iz merâreleri †ılâ olunur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan dem ve merâyire 
cünd-i bîdester «al† olunup fülûs-ı semek gibi ondan şiyâf itti«â≠ olunur ve 
vaðt-i i√tiyâcda o şiyâf insânın ağzı suyuyla √all olunduktan sonra nı§f-ı 
sâ¡at §abr olunup isti¡mâl olunur.

Ve yine mu¡âlecât-ı ceyyideden olur ðunfu≠ merâresi ve kemâlâvun 
merâresi ve ðunfu≠ √ayâsı. Bunların vezni mütesâviyeten a«≠ olunup gü-
ğercin kanıyla cem¡ olunup aðrâ§ kılınır.

Ve bu bâbda va§f olunan devâlardandır ðurâd demi ya¡nî kene dedikleri 
kurdun kanı «u§û§an kelbin ðurâdının kanı ve ∂ıfdı¡ kanı170; lâkin bunları 
tecribe ta√ðîð eylememiştir ve zu¡m eyledikleri üzere o kanlar ka†rân ile 
«al† olunmak gerektir.

Ve yine menfa¡ati bu bâbda va§f olunan devâlardandır: Teys171 merâresi 
remâd ile veyâ«ûd nûşâdur ile yâhûd pırasa ¡u§âresi ile «u§û§an bir miðlâ 
ya¡nî tâbe gibi bir şey™ içine konulup âteş üzerinde biri birine mümtezic 
olup ve kuruyunca ðadar imsâk oluna. Eger ≠ikr olunan remâd §adef remâdı 
olur ise ef∂al olur. Ve paslanmış demirin sü√âlesi insânın ağzı suyuyla o 
bâbda ziyâde nâfi¡dir velâkin veca¡ı olur.

Ve mücerreb olan devâlardandır: Ara∂a ya¡nî ağaç kurdu nûşâdur ile 
isti¡mâl olunmak «u§û§an √ımâr tırnağı √urâðası ve «all-i &iððîf ile ma«lû† 
ola. Ve ke≠âlik zebedü’l-ba√r mâ-ı esfiyûş172 ile mücerrebdir. Kaçan bunlar 
isti¡mâl olunsa mev∂i¡-i şa¡rı ta«dîr ve tebrîd edip o mev∂i¡de bir dahi şa¡r 
nâbit olmaz.

169 ‰ab¡ ile olan nüs«alarda “ون ــא ون“ bedeline ”כ ــא א ” vâði¡ olmuştur. “ون ــא א ” 
Yûnân lisânıdır, √ırbâ dedikleri ma¡rûf √ayvâna derler.

170 “Nesr” akbaba; “mâ¡iz” keçi; “ðunfu≠” kirpi; “∂ıfdı¡” kurbağa; “ðurâd” kenedir.
171 “Teys” ergeç keçidir.
172 “Esfiyûş” lüπat-i Fârsîdir, karnıyarığa derler ki ¡Arabca ona bezr-i ða†ûnâ derler.
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Yirmi Birinci Fa§l İlti§â…-ı Eşfâr Beyânındadır

Cefnin bâ†ını √adeðaya mülta§ıð olduğu gibi şüfreler ya¡nî kirpik bitti-
ği ma√allerin fevðânîsi ta√tânî şüfreye mülta§ıða olur ve bu ilti§âð ek&er-i 
√âlde remedden sonra olur. Onun mu¡âlecesinde vâcib olur ki anzerût, sük-
ker-i †aberzed birer cüz™, zebedü’l-ba√r rubu¡ cüz™ a«≠ olunup sa√ð olun-
duktan sonra eşfâra ilti§âðı olan ma√alle ≠erûr kılınır.





FENN-İ ¿ÂLİ¿ MA¢ÂLÂTINDAN MA¢ÂLE-İ RÂBİ¡A 
¢UVVET-İ BÂ~IRANIN A◊VÂLİ BEYÂNINDADIR 

O MA¢ÂLE-İ RÂBİ¡A DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR 

O maðâle-i râbi¡a dahi Ve o ¡ilelin ek&eri terkîbiyye ve itti§âliyye olur. O 
maðâle dahi fu§ûlü müştemildir.

Evvelki Fa§l ∞a¡f-ı Ba§ar Beyânındadır

Ba§arın ∂a¡f ve âfeti sebebi ba¡∂ı kerre ¡umûmen bedenin mizâcı taπay-
yür edip yübûsetin veyâ«ûd ru†ûbetin bilâ-mâdde veyâ«ûd ma¡a-mâddetin  
πalebesi olur veyâ«ûd bi’l-cümle bedenden veyâ«ûd mi¡deden bu«ârât mür-
tefi¡a olup cefne §u¡ûdu sebebiyle olur veyâ«ûd bi-mâdde veyâ bilâ-mâdde 
∂a¡f-ı ba§ara bered sebeb olur veyâ«ûd mâddeye ve πayr-i mâddeye √arâret 
πalebesinden olur veyâ«ûd ∂a¡f-ı ba§arın sebebi budur ki dimâπın kendi-
de ma¡rûf olan emrâ∂-ı dimâπiyyenin biri olur [277a] ve ona ∂a¡f-ı ba§ar 
tâbi¡ olur, o mara∂-ı dimâπî gerek dimâπın cevherinde olsun veyâ«ûd ba†n-ı 
muðaddemin küllîsinde olsun, ∂arbe-i ∂âπı†a √asebiyle √âdi& olan ¡adem-i 
eb§ârda olduğu gibi veyâ«ûd o mara∂-ı dimâπî ba†n-ı muðaddemin cüz™-i 
muðaddeminde olsun.

Ve ∂a¡f-ı ba§arın ek&eri ru†ûbet-i πâlibeden veyâ«ûd yübûset-i πâlibeden 
olur. Ve yübûsetten olan ¡aðîb-i emrâ∂da ve √arekât-ı müfri†a-i bedeniyye 
vü nefsâniyye ve istifrâπât-ı müfri†ada olur, zîrâ bu sebeblerden mevâdda 
cefâf ¡ârı∂ olup ðuvvet-i bâ§ıra sâðı†a olur veyâ«ûd ∂a¡f-ı ba§ar rû√-ı bâ§ı-
raya ma«§û§ bir emr √asebiyle olur, me&elâ ¡a§abe-i mücevvefe ve ru†ûbât-ı 
¡ayn ve †abaðât-ı ¡ayn ve bunların √avâlîsinde ∂a¡f-ı ba§arı mü™eddî olur 
nesneler olmakla olur.

Ve rû√-ı bâ§ıraya ba¡∂ı kerre riððat ve le†âfet ve ba¡∂ı kerre πıl₣at ve 
ke&âfet ¡ârı∂a olur ve ba¡∂an ðıllet dahi ¡ârı∂a olur. Ammâ rû√a ke&ret ¡ârı∂ 
olduğu a√sen-i eşyâ olur. Ve rû√a riððat ¡ârı∂a olduğu ek&er-i √âlde yübûset 
√asebiyle olur.

Ba¡∂ı kerre güneş mi&lli işrâðı olan nesnelere na₣ardan rû√ müteferrıð 
olup şiddet-i teferruð √asebiyle rû√a riððat ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
riððat-i rû√un sebebi bu olur ki rû√ mu√teðan ve mu√tebes olmakla eczâları 
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cem¡ olup ve sıkışır ve o tecemmu¡ √asebiyle ta√allül eder. Pes ta√allülden 
teraððuð lâzım olup rû√un i√tibâsı evvelâ tekâ&ife ve &âniyen cidden te-
raððuða mü™eddî olur. Ve bu nev¡ teraððuð ₣ulmette †ûl-i müddet iðâmet 
edenlere ¡ârı∂ olup ba§arlarının ∂a¡fına mü™eddî olur.

Ammâ rû√un πıl₣ati ru†ûbet ile olur ve ba¡∂ı kerre dahi rû√ tecemmu¡ 
eylemekten olur eger rû√un ictimâ¡ı rû√un işti¡âl ve ta√allülüne mü™eddî 
olmaz ise, zîrâ işti¡âle mü™eddî olan ictimâ¡ rû√un riððatine sebeb olur ve 
işti¡âle mü™eddî olmayan ictimâ¡ πıl₣ate sebeb olur.

Ve ba¡∂ı kerre rû√un πıl₣at ve le†âfetinin sebebleri a§l-ı «ilðatte olur. 
Ke≠âlik ðıllet dahi ba¡∂ı eş«â§ta «ilðatte olur. Ve ba¡∂ı kerre şiddet-i yübs-
ten ve istifrâπâtın ke&retinden ve muðaddem-i dimâπın cidden ∂a¡fından ve 
emrâ∂ın §u¡ûbetinden olur ve rû√ ta√allül eylese mevt ðarîb olur.

Ve rû√un ðılleti †abaðât-ı ¡aynın ∂a¡fı √asebiyle dahi olur. Onların ∂a¡-
fından ervâ√ dahi ∂a¡îf olur velâkin «âricde olan †abaðâtın ∂a¡fından bu 
√âlet ¡ârı∂a olur, πâire olan †abaðât ∂a¡f-ı ba§ara mü™eddî olmaz. Ve o sebeb 
ba¡∂ı kerre †abaðanın cevherinde ve ba¡∂ı kerre dahi †abaðada olan menâ-
fi≠-i rû√ √asebiyle olur. Ve †abaðanın cevherinde olan sebeb mizâc-ı redî 
ile olur. Ve †abaðâtın mizâc-ı redîsi bu«ârın onda i√tibâsından veyâ«ûd fa∂-
la-i ru†ûbetin ona mu«âla†asından olur veyâ«ûd †abaðâta cefâf ve yübs ve 
teðaşşüf173 ve te«aşşüf174 ¡ârı∂ olmakla olur «u§û§an ¡inebiyye ve ðarniyye 
†abaðalarına bu âfetler ¡ârı∂ olsa ∂a¡f-ı ba§arî ziyâde olur yâhûd †abaðâtın 
sa†√ında ðurû√-ı sâbıðadan bâðıye kalan â&âr √asebiyle olur gerek ise â&âr 
₣âhire ve gerek ise â&âr bâ†ıne olsun veyâ«ûd remed-i ke&îrin muðâsâtıy-
la †abaðâtın işfâfının zevâli veyâ«ûd levn-i πarîbin müdâ«alesi ile olur, 
yereðânda ðarniyyeye ¡ârı∂a olan §ufret gibi ve †arfe mara∂ında ¡ârı∂a 
olan √umret gibi veyâ«ûd †abaðanın levn-i †abî¡îsi münseli« olmakla olur, 
me&elâ †abaða-i ðarniyyeye insilâ«-ı levn ¡ârı∂ olup şefîfi ziyâde olur ve 
∂av™-ı «âricî ðarniyyenin işfâfı √asebiyle rû√-ı bâ§ırayı ziyâde tefrîð edip 
∂a¡f-ı ba§ara mü™eddî olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ðarniyyeye ¡ârı∂ olan işfâf 
için havâ ve ∂av™ın ¡aynda temekkünü ve fi¡li ziyâde olup ru†ûbât-ı ¡aynı 

173 ُ ــ َ َ ْ -Yüzün levni güneşten veyâ«ûd faðrdan taπyîr ol (fethateynle) [el-ðaşef] اَ
mak. Vankulu.

174 “et-Te«aşşüf” câme-i kuhne pûşîden.
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tecfîf etmekle ∂a¡f-ı ba§ara mü™eddî olur veyâ«ûd ∂a¡f-ı ba§ara †abaðâtta 
olan sebeb †abaðâta te™ekkül √asebiyle ¡ârı∂ olan †abaðâtın teraððuðu olur, 
zîrâ †abaðât miðdâr-ı †abî¡îden raðîð oldukta o †abaðaya ∂av™ın nüfû≠u ted-
rîcle olmaz belki def¡aten nüfû≠ edip ru†ûbet-i celîdiyyeye sa†vet ve ¡unf ile 
eşbâ√ı ta√mîl eder ve lâ-ma√âle eşbâ√-ı celîdiyyede vech-i lâyıð üzere mür-
tesim ve mütebeyyin olmaz veyâ«ûd †abaðât üzere πışâ-i πarîb nebâtı ∂a¡f-ı 
ba§ara sebeb olur ₣ufrede olduğu gibi veyâ«ûd †abaðâtta olan intifâ«-ı ¡urûð 
ve πıla₣ sebeb olur sebelde olduğu gibi.

Ammâ ¡aynın &uðbesi ve †abaðâtın menâfi≠i bu vech ile ∂a¡f-ı ba§ara 
sebeb olur ki onların bâblarında bizim ≠ikr edeceğimiz esbâbla onların 
tecvîfleri miðdâr-ı †abî¡îden ∂ayyið olur veyâ«ûd o tecâvîf miðdâr-ı †abî¡î-
den vüs¡atli ve geniş olur veyâ«ûd südde-i kâmile ile veyâ«ûd südde-i 
nâðı§a ile mesdûd olur nüzûl-i mâ katında olduğu gibi. Biz bunları başka 
başka birer bâbda ≠ikr eyleriz.

Ammâ ru†ûbet-i ¡ayn √asebiyle ∂a¡f-ı ba§arın esbâbı budur ki celîdiy-
ye i¡tidâl üzere olan ðıvâm-ı †abî¡îsinden müteπayyir olup yâ ðıvâmı πalî₣ 
veyâ«ûd ðıvâmı riððati ziyâde olur ve «âricden vârid olan ∂av™ı ve elvân-ı 
bâhire-i zâhireyi ta√ammül eylemez belki onlardan müte™e≠≠î olur.

Ammâ ru†ûbet-i bey∂iyye eger cidden ke&îre veyâ«ûd ðalîle olur ise iş-
fâfının ðılletine sebeb olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi bey∂iyyenin ðıllet-i işfâfı 
ru†ûbet-i sâirenin ve eb«ırenin bey∂iyyeye mu«âla†ası √asebiyle bey∂iyye 
müteπayyire olmakla olur, zîrâ «âricde olan eb«ıre ve ed«ıne o ru†ûbete î≠â 
eder, dâ«iliyye olan bu«âr ve du«ânın î≠âsı bi-†arîði’l-evlâ olur ve cemî¡an 
nâfi«a ve müba««ıre olan √ubûb-ı ba§arı &aðîl eder.

Ammâ ru†ûbet-i zücâciyye ba§ara evvelâ ve bi’≠-≠ât mu∂ırre olmaz 
belki bi’l-¡ara∂ ve bi’l-vâsı†a ba§ara mu∂ırr olur, zîrâ zücâciyyenin âfeti 
ile celîdiyye bi’≠-≠ât muta∂arrır olur. Celîdiyye vâ§ı†asıyla ba§ar dahi mu-
ta∂arrır olur, zîrâ ≠ikri mürûr ettiği üzere zücâciyye celîdiyyenin πıdâsı olur 
ve kaçan zücâciyye me™ûfe olsa celîdiyyenin πıdâsı me™ûf olmakla kendi 
dahi me™ûf olur.

Ammâ ∂a¡f-ı ba§ara ¡a§ab sebeb olduğu ¡a§abe südde veyâ«ûd verem 
veyâ«ûd inhitâk175 ¡ârı∂ olmakla olur.

175 “İnhitâk” parçalanmak ve dağılmak.
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el-¡Alâmât: Cemî¡an beden müşâreketiyle ¡ârı∂ olan ∂a¡f-ı ba§arın ¡alâ-
meti cemî¡an bedenin taπayyür-i mizâcı için sana bundan aðdem bizim bil-
dirdiğimiz ¡alâmetler olur.

Ve müşâreket-i dimâπla olan ∂a¡f-ı ba§arın ¡alâmeti âfet-i dimâπ ¡alâ-
metinin vücûdu ile ma¡lûm olur ve cemî¡an √avâssın me™ûfe olduğu ∂a¡f-ı 
ba§arın dimâπ müşâreketiyle olduğuna delîl-i ðavî ve şâhid-i ¡adl olur.

Ve baş üzere ∂arbe √asebiyle dimâπdan cüz™-i muðaddem cidden 
mün∂aπı†a olsa onun âfetinin ek&er-i √âlde ba§ara i«ti§â§ı ve irtibâ†ı olur. 
Ve ke≠âlik şemme dahi o âfetin i«ti§â§ı ke&îr olur lâkin sem¡e i«ti§â§ı ol-
maz. Ba¡∂ı kerre o §ûrette sem¡ ¡alâ-√âlihi bâðî kalıp selâmet üzere olur, 
ammâ ¡ayn meftû√aten bâðî kalıp gözü yummak mümkin olmaz ve göz 
kapağı açık olur velâkin rü™yet zâile olur.

Ve ∂a¡f-ı ba§ara sebeb rû√un riððat ve ðılleti olduğunun ¡alâmet-i 
ma«§û§ası budur ki ¡ayna ðarîb olan nesneyi o mi&lli ¡ayn tamâm rü™yet 
ile ¡alâ-vechi’l-istið§â rü™yet eder ve ba¡îdde olan mer™iyyâtı rü™yet tamâm 
üzere olmaz ve istið§â etmek ona müyesser olmaz.

Ve rû√un raðîð ve ke&îr olduğunun ¡alâmet-i «â§§ası budur ki ðurb ve 
bu¡dda [277b] olan mer™iyyâtı kemâ-yenbaπî tamâmen rü™yet eder ve is-
tið§â-i rü™yet şedîd olur. Velâkin riððati ifrâ† üzere olur ise onun cirm-i 
münîr üzere na₣arı &âbit olmaz belki o münîrin sâ†ı¡ ve mürtefi¡ olan ∂av™ı 
ba§arı ve rû√u ta√rîk ve tefrîð edip &übût-ı na₣arı izâle eder. Eger rû√ πalî₣ 
ve ke&îr olur ise o rû√ §â√ibi ba¡îde olan mer™iyyâtı te™emmülde istið§âdan 
¡âciz olmaz ya¡nî devâm üzere ve te™emmül eyleyerek na₣ar eylese kemâl 
üzere rü™yet eder, ammâ ðarîb olan nesneyi istið§âya ðâdir olmaz.

Ve şu¡â¡a ðâil olan √ukemâ katında ya¡nî külliyyâtta ≠ikri mürûr eylediği 
üzere rü™yet şekl-i ma«rû†î üzere gözden şu¡â¡ «urûc edip mer™iyyâta o şek-
lin ðâ¡idesi vu§ûl ile √â§ıl olur diye ≠âhib olan √ukemâ katında ≠ikr olunan 
¡alâmetlerin vech-i me≠kûr üzere delâletlerine bâ¡i& budur ki rû√-ı πalî₣den 
ba¡îd olan mer™iyyâta müteveccih olan rû√ mesâfe-i ba¡îdeye √areket-i zâi-
desi √asebiyle tela††uf edip ðıvâmı mu¡tedil olur ve mer™iyyâta mu¡tedileten 
vâ§ıl olup rü™yet kemâl üzere √â§ıla olur. Ammâ raðîð olan rû√ mesâfe-i 
ba¡îdede müte√allil olup müteferrið olur. Ve mer™iyyâta vâ§ıl olan ðalîl ve 
müteferrið olmakla rü™yette noð§ân üzere olur.
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Ammâ √ukemâdan ¡ayndan eşi¡¡a «urûcunu inkâr edip râ™î ile mer™iyyât 
arasında olan havâ-i müşiff mer™înin şeba√ını ¡ayna te™diye etmekle rü™-
yet √â§ıl olur diye ≠âhib olan †âife katında vücûh-ı me≠kûre üzere rü™yetin 
tâmm ve kâmil ve nâðı§ ve ðâ§ır olduğunun sebebi a§√âb-ı şu¡â¡ın ≠ikr eyle-
dikleri sebebin πayrı sebebiyle olur. Ve o sebeb-i â«er budur ki mer™iyyât-ı 
ba¡îdeyi taba§§ur ve rü™yet ða§d eden ¡aynın celîdiyyesi √areketi ziyâde olur 
ve bu √areket-i zâide ile celîdiyyede mu√tebes olan rû√-ı πalî₣ teraðruð176 
eder ve rû√-ı raðîð ta√allül eder. Ve rû√ hem raðîð ve hem ðalîl olur ise 
onun ta√allülü ziyâde olur ve ≠ikr olunduğu üzere a√kâm-ı rü™yet bu esbâba 
teferru¡ eder.

Ve bu iki ferîðın ðavllerinden hangisi §avâb idiğini ta√ðîð √ukemâya 
müfevva∂dır, e†ıbbânın lâzıme-i √âli değildir.

Ammâ ∂a¡f-ı ba§arın sebebi ancak †abaðâtta ve ru†ûbât-ı πâirede olan 
esbâb ile olduğunun ta¡arrüfü §u¡ûbetli olur, binâen ¡aleyh o esbâbları ta¡ar-
rüf için †abaðâtın levnine ve intifâ« ve temeddüdü ve te«aşşüf ve ≠übûlü ve 
§aπîre olan ¡aynın §ıπarına ve ¡aynın sa†√ında teraðruð edip ðavs-ı ðuza√ 
[ya¡nî] eleğim sağmal gibi elvânı ve leme¡ânı olan ru†ûbete na₣ar olunup 
te™emmül olunur ve onlardan †abaðât u ru†ûbât-ı ¡aynda olan ∂a¡f-ı ba§arın 
esbâbına tenebbüh olunur. Ve ke≠âlik o tenebbüh için ¡aynda olan o yübû-
set ve küdûrete na₣ar olunur ki «âricden ona na₣ar ile onlar görünür velâkin 
ba¡∂ı kerre √âil ve √âciz olup o yübûset ve küdûretten ¡aynda mer™î olan 
insân-ı ¡ayn dedikleri nâ₣ırın şeba√ı nâ₣ıra mer™î olmaz. Ve bu ¡alâmâtın 
kimisi †abaða-i ðarniyyenin ve kimisi ru†ûbet-i bey∂iyyenin √âline delâlet 
eder. Ve bu teraðruð eden ve yübûset ve kümûdeti olan ¡aynın a§√âbı dâimâ 
iki gözü muðâbilinde ∂abâb177 gibi nesne görür.

Ve eger sen ¡alîlin ¡aynında olan küdûreti ancak &uðbe √i≠âsında rü™yet 
edip ðarniyye eczâsının sâiri selîm olsa delâlet eder ki küdûret bey∂iyye-
de olur ve bey∂iyyede §afvet yoktur. Eger küdûret eczâ-i ðarniyyeyi i√â†a 
edip ¡âmm olur ise o küdûret ðarniyyenin kendide olduğunda şekk olunmaz 

ُق 176 ُ ــ ْ َ ل alâ-vezni¡) [et-teraðruð] اَ ُ ــ ْ َ َق :Yaldıramak; yukâlu ([et-tezelzul] اَ َ ــ ْ َ َ  
َ ــ َ َ ِإَذا  ُء  ْ ــ .Vankulu ا

177 ُ ــ َ א َ  Bir buluttur ki yer yüzüne inip yeri tütün (âd’ın fethiyle∂) [e∂-∂abâbet] اَ
gibi kaplar ki ona duman derler. ــאُب َ ٌ (kezâlik ∂âd’ın fethiyle) [e∂-∂abâb] اَ ــ َ א َ َ  
[∂abâbet]in cem¡i. Vankulu.
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lâkin şekk bu vech ile olur ki o küdûret yalnız ðarniyyede midir yoksa 
ðarniyye ile bey∂iyye cemî¡an küdûret üzere midir hangisinde olduğu yaðî-
nen ma¡lûm olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre ru†ûbet-i bey∂iyyeye yübûset ¡ârı∂a olup ba¡∂ı eczâları o 
yübûset √asebiyle cem¡ olup işfâfı zâile olur ve ona binâen √i≠âsında kü-
vve-i vâ√ide veyâ«ûd müte¡addid küvveler ve pencereler görür ve ke≠âlik 
bu mi&lli eşyâ-ı ma¡dûmeyi rü™yet eder ðarniyyesinde ðurû√tan bâðî kalann 
â&âr-ı «afiyyesi olan kimseler, zîrâ o mi&lli «ayâlât o â&âr §â√ibine dahi 
₣âhir olur. Ve ba¡∂ı kerre o vechlerden rü™yet olunan «ayâlât nüzûl-i mâ 
√asebiyle olan «ayâlât ₣ann olunup «a†â olunur, ma¡a-hâ≠â nüzûl-i mâdan 
¡ârı∂ değildir ve ¡ayna mâ nüzûl eylememiştir, pes te™emmül ve ta√arrî eyle-
mek gerektir. Ammâ &uðbe-i ¡aynın ∂îðı ve si¡ası ve ¡ayna mânın nüzûlünde 
olan kelâmı ve ¡a§abenin a√vâli beyânını bâblarına te™«îr eyleriz.

Ve ma¡lûm ola ki her fesâd ki yübûsetten ¡ârı∂ ola, o fesâd açlıkta ziyâde 
olur ve ke≠âlik riyâ∂et-i mu√allile ve istifrâπât katında ve vaðt-i √âcizede 
ya¡nî kaba kuşlukta dahi müştedde olur. Ve her fesâd ki ru†ûbet sebebiyle 
¡ârı∂ ola, bunun ∂ıddı üzere olur.

el-Mu¡âlecât: Eger ∂a¡f-ı ba§arın sebebi yübûset olur ise mâ-ı cübn ile ve 
mura††ıbât-ı sâire ve henüz √alb olunan lebeni şürb ile ve başına mura††ıb 
dühnler [sürmek] ile intifâ¡ olunur «u§û§an o ∂a¡f-ı ba§ar nâðıhlarda olur 
ise edhân-ı me≠kûreyi vech-i mübeyyen üzere isti¡mâl ziyâde nâfi¡ olur. Ve 
ba§arda olan ∂a¡f-ı yübûsîye nevm ve râ√at ve se¡û†ât-ı mura††ıbe «u§û§an 
dühn-i nîlûfer ile isti¡â† nâfi¡ olur. Ammâ †abaðada olan esbâb-ı yübûset ile 
√âdi& ∂a¡f-ı ba§arın mu¡âlecesi §u¡ûbetli olur.

Eger ∂a¡f-ı ba§ar ru†ûbetten √âdi& olur ise onun mu¡âlecesi evvelâ müstef-
riπât ba¡dehu mu√allilât isti¡mâli olur. Ammâ ðay™ rıfð ve sühûlet ile olur ise 
menfa¡ati olur, hu§û§an meşâyı«ta menfa¡ati ziyâde olur. Ammâ ðay™-ı ¡anîf 
cidden mu∂ırr olur, ammâ πarâπır ve mu«avvi†ât178 ve se¡û†ât menfa¡atli olur.

Ve ∂a¡f-ı ba§ara nâfi¡ olan istifrâπâttan olur naðî¡-i §abır ile dühn-i «ırva¡ 
şürbü ve ı†rîfil gibi baştan bu«ârı def¡ eden devâlar isti¡mâli, ¡ale’l-«u§û§ 
nevm katında isti¡mâli ziyâde nâfi¡ olur. Ve riyâ∂ât-ı e†râf ile ¡ale’l-«u§û§ 
esfelde olan e†râfı ya¡nî ayaklarını ta√rîk ve irtiyâ∂ ile intifâ¡ olunur. Ve 

178 “Mu«avvi†ât” semek için isti¡mâl olunan edviyedir.
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vâcib olur ki ayakları dahi delk oluna. Ve eger sebeb-i ∂a¡f πıla₣ olur ise 
lev√-i ¡aynda me≠kûr olan ¡aynı mücellî edviyeler isti¡mâl olunur.

Ve vâcib olur ki kaçan edviye-i √âdde isti¡mâl olunsa onunla ma¡an ed-
viye-i ðâbı∂a dahi isti¡mâl oluna.

Ve yine bu ¡illete nâfi¡ olan eşyâdan olur o tûtiyâ ki maπsûl ola ve mâ-ı 
merzencûşla veyâ«ûd mâ-ı râziyânec veyâ«ûd mâ-ı bâdrûcla ve ferâsiyûn 
¡u§âresiyle o tûtiyâ mürebbâ ola. Ve √u∂a∂ ile devâm üzere ikti√âl olunmak 
¡ayna cidden nâfi¡ olur ve ðuvvet-i ¡aynı †ûl-i zamân mu√âfa₣a eder.

Ve helîlec √ukâkesi mâ-ı verd ile ikti√âl olunsa √arâret ve √ikkeye 
muðârin olup ru†ûbet-i raðîðadan √âdi& ∂a¡f-ı ba§ara ziyâde nâfi¡ olur. Ve 
bu mi&lli olan ∂a¡f-ı ba§ara nâfi¡a olan ek√âlden olur ðabc ve zürrað179 ve 
şebbû† ve re«ame ve &evr ve dübb ve erneb ve teys ve kürkî ve «u††âf ve 
¡a§âfîr ve &a¡leb ve ≠i™b ve sinnevr ve kelb-i Selûðî ve kebş-i cebelî180 ve bu 
mi&llilerin merâreleri ile müfredeten ikti√âl eylemek ve √ubârâ ya¡nî toy 
dedikleri kuşun merâresinin bu bâbda nef¡-i ¡a₣îmi vardır. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi me≠kûr olan merâreler edhân-ı nâfi¡a ile terkîb olunup mürekkeben is-
ti¡mâl olunur ve ona nâfi¡a olan edhândandır «ırva¡ ve nercis ve √abbu’l-πâr 
ve fücl ve √ulbe ve sûsen [278a] ve merzencûş ve bâbûnec ve uð√uvân 
dühnleri. Ve ke≠âlik bâdrûc suyuyla ikti√âl dahi nâfi¡dir.

Ve yine edviye-i mu¡tedile-i ceyyideden olur iki cevz181 ve otuz ¡aded 
helîlec-i a§fer çekirdeği i√râð olunup sa√ð olunur ve üzerine bir mi&ðâl 
fülfül-i πayr-i mu√rað ilðâ olunup ikti√âl olunur.

Ve yine edviye-i nâfi¡adandır mayahoş enâr ¡u§âresi a«≠ olunup nı§fı 
kalınca ðadar †ab« olunur ba¡dehu ref¡ olunup o bâðî kalanın nı§f vezni 
miðdâr ¡asel ile «al† olunup teşmîs olunduktan sonra isti¡mâl olunur.

179 “Zürrað” ke-sükker †âir-i §ayyâd. ¢âmûs.
180 E§a√√ olan budur ki “√acel” çil dedikleri kekliktir. Ve “zürrað” beyâ∂ doğandır, 

bâzî-i ebya∂ ma¡nâsına. “Şebbû†” bir nev¡ balıktır. Ve “re«ame” enûð dedikleri 
kuştur ki alaca olur, «ilðatinde kerkese şebîhtir. “¿evr” öküzdür. “Dübb” ayı. 
“Erneb” tavşan. “Teys” ergeç keçi. “Kürkî” leğlek. “»u††âf” kırlaguç. “¡A§âfîr” 
serçe. “¿a¡leb” tilki. “±i™b” kurt. “Sinnevr” kedi. “Selûð” Yemen’de bir ðaryenin 
veyâ«ûd Lân dedikleri şehrin ismidir ki ona dürû¡ ve kilâb nisbet olunur, dir¡-i 
Selûðî ve kelb-i Selûðî denir. “Kebş” koç koyun.

181 Cevzetân kabuğu ile ma¡an i√râð olunmak lâzım olduğunu Nefîsî ta§rî√ eder. Ve 
†ab¡ ile olan nüs«ada “nevâtu helîlec” sâðı†tır.
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Ve ke≠âlik mâ-ı rummâneyn a«≠ olunup iki ay miðdârı ðay₣da ya¡nî 
eyyâm-ı §ayfın şiddet-i √arâretinde terk olunduktan sonra ta§fiye olunur 
ve her rı†lına üç dirhem §abır ve dâr-ı fülfül ve nûşâdur «al† ve ilðâ olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre nûşâdur terk olunur. Ve ¡ale’t-taðdîreyn o ma«lû† bi’l-cümle 
nâ¡imen sa√ð olunur ve √ıf₣ olunup isti¡mâl olunur ve her ne ðadar eskise 
o ðadar nâfi¡ olur.

Ve ∂a¡f-ı ba§ara nâfi¡ olan edviyedendir vecc, mâmîrân, ek√âl sa√ðı gibi 
sa√ð olunup isti¡mâl olunmak. Soğan suyu bal ile «al† olunup ku√len is-
ti¡mâl olunsa nâfi¡ olur.

Ve şiyâf-ı merârât merârât-ı aðvâdır. Ve merârâtın aðvâsı bâzî ve nesr 
merâresidir veyâ«ûd bakırdan bir §alâye ya¡nî edviye sa√ð edecek bir dest-
gâh ve ke≠âlik bakırdan bir destece dahi itti«â≠ olunup o §alâye üzere bir-
kaç ða†re sirke ve bir ða†re süt ve bir ða†re bal tað†îr olunduktan sonra o 
§alâye üzere ≠ikr olunan fihr182 ile onlar siyâh olunca ðadar sa√ð olunup 
ba¡dehu o mes√ûð-ı esved ile ikti√âl olunur.

Ve ma¡lûm ola ki dâimâ †ab« olunmuş şalπam ekli gözü √iddetli eder 
√attâ ðadîm olan ∂a¡f-ı ba§arı dahi izâle eder, la√m-ı efâ¡î tiryâðta †ab« 
olunduğu gibi. Ve bizim cü≠âm bâbında †ab«ını va§f eylediğimiz gibi †ab« 
edip tenâvülüne ðâdir olan kimse o vech üzere †ab« edip tenâvül eylese 
√ıf₣-ı bâliπ ile §ı√√at-i ¡aynını mu√âfa₣a eder.

Ve meşâyı«ın ∂a¡f-ı ba§arına ve ke&ret-i cimâ¡dan ∂a¡f-ı ba§arı olanlara 
ve o mi&llilere edviye-i ceyyideden olur tûtiyâ-yı πayr-i maπsûl ve şarâb 
√âcet miðdârı ve dühn-i belesân. Tûtiyâdan √asbe mâ-yettefað ziyâdece bu 
me≠kûrlar a«≠ olunup tûtiyâ sa√ð olunur ve mes√ûðunun üzerine dühn-i 
belesân ilðâ olunur ba¡dehu şarâb dahi ilðâ olunup lâyıðı üzere o mecmû¡ 
sa√ð olunup ref¡ olunur.

Ve bir devâ dahi vardır ki onun nef¡i cidden ¡a₣îm olur √attâ o devâyı 
isti¡mâl eden kimse için ður§-ı şemse dâimâ [na₣ar] etmek mümkin olur ve 
o na₣ardan ona a§lâ ∂arar gelmez ve onun nüs«ası budur: √acer-i yâsefîs ve 
√acer-i mıπnâ†îs ve √acer-i e√â†îs ya¡nî şebb-i ebya∂ ve şâdenec ve bâbûnec 
ve fûtenec ve kündüs ¡u§âresi bu me≠kûrların her birinden birer cüz™ ve 
nesr merâresi ve ef¡î merâresi bu ikinin her birinden birer cüz™ a«≠ olunup 

182 “Fihr”den murâd ≠ikr olunan bakır destecedir.



Tahbîzü’l-Mathûn 383

ku√l itti«â≠ olunur. Ve başta muş† isti¡mâli dahi nâfi¡dir «u§û§an meşâyı«a 
maş†ın183 isti¡mâli ziyâde nâfi¡ olur. Ve vâcib olur ki küllü yevmin muş†u 
birkaç def¡a isti¡mâl eyleye, zîrâ maş† bu«ârı ¡ayndan ta√rîk edip fevð câni-
bine ce≠b eder.

Ve mâ-ı §âfî içre dalıp mümkin miðdârı gözünü su içinde açmak ¡ay-
nın §ı√√atini √ıf₣ eden nesnelerdendir; onunla göz ðuvvetlenir ve «u§û§an 
şâbbların ¡aynını taðviye eder ve §ı√√atini √ıf₣ı ziyâde olur.

Ve mi¡de bu«ârâtı ve ru†ûbâtından ve ma∂arratlarından şikâyet eden 
kimseye vâcib olur ki ðable’†-†a¡âm efsentîn †abî«i ve sikencebîn-i ¡un§ulî 
ve sâir müleyyinât isti¡mâl edip mi¡dede olan fu∂ûlü ða†¡ eyleye. Bunları 
bu vech ile isti¡mâl ¡ayna nâfi¡dir «u§û§an ≠ikr olunan müştekîlere ziyâde 
nâfi¡ olur.

İkinci Fa§l Ba§ara ∞ârr Olan Umûrun Beyânındadır

Ba§ara ∂ârr olan umûr üç §ınıf üzere olur: ef¡âl ve √arekât ve aπdiyenin 
a√vâl-i ta§arrufudur.

Ammâ ef¡âl ve √arekât onlardan müceffef olan nesnelerin küllîsi ba§a-
rı ı∂râr eder, cimâ¡-ı ke&îr ve berîð ve işrâðî olan nesnelere ke&ret-i na₣ar 
ve ifrâ† üzere daðîð olan «a††ı ðırâ™et eylemek gibi. Ammâ «a†† ifrâ† üzere 
daðîð olmasa ona na₣ar ¡ayna riyâ∂et olup nâfi¡ olur. Ve her a¡mâl-i daðîða 
dahi «a†† gibidir, ifrâ†ı mu∂ırr ve i¡tidâli nâfi¡dir.

Ve imtilâ üzere nevm ve akşam †a¡âmı yiyip uyumak dahi ef¡âl-i mu∂ır-
radandır belki ba§arında ∂a¡f olan kimselere vâcib olur ki †a¡âm münha∂ım 
olunca ðadar nevme §abr eyleye. Ve her imtilâ ve ke≠âlik †abî¡atı tecfîf 
eden nesneler dahi mu∂ırrdır. Mâli√ ve √ırrîf mi&lli mu¡akkir-i dem olan ve 
müskirât cemî¡an ¡ayna mu∂ırrdır.

Ammâ ðay™ min-vechin nâfi¡ ve min-vechin â«er mu∂ırrdır, zîrâ 
ðay™ mi¡deyi tenðıye eylediğinden ba§ara nâfi¡dir ve mevâddı dimâπdan 
ta√rîk ve ¡ayna def¡i √asebiyle ba§ara mu∂ırrdır. Ve eger o kimsenin ðay™ı 
iðti∂â edip ona ðay™ eylemek lâzım olur ise †a¡âmdan sonra rıfð üzere 
ðay™ eylesin.

183 “Maş†” baş taramak.
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Ve ∂a¡f-ı ba§arı olana isti√mâm ve ifrâ† üzere uyumak ve bükâ-i şedîd ve 
ke&ret-i fa§d ve «u§û§an √acâmet-i mütevâliye ∂ârr olur. Ve aπdiyeden dahi 
mâli√a ve √ırrîfe ve müba««ire ve fem-i mi¡deyi î≠â eden πıdâların küllîsi 
ve πalî₣, kedir şarâb cemî¡an mu∂ırr olur. Ve kürrâ& ve ba§al ve eklen bâd-
rûc ve na∂îc olan zeytûn ve şib& ve kerneb ve ¡ades dahi mu∂ırr olur.

Üçüncü Fa§l ¡Aşâ Beyânındadır

Ba§arı leylen mu¡a††al olup nehâren rü™yeti olan ¡aynın âfetine ¡aşâ der-
ler. Bu mara∂da â«ir-i nehârda ba§ar ∂a¡fa bed™ edip tedrîcle ∂a¡îf olarak 
leylen mu¡a††al olur. Bunun sebebi ru†ûbât-ı ¡aynın miðdâr-ı †abî¡inden 
ziyâde tera††ubu ve πıl₣ati veyâ«ûd rû√-ı bâ§ıranın tera††ubu ve πıl₣ati olur.

Ve ¡aşânın ek&er-i √âlde ¡urû∂u ke√lâ olan ¡ayna olur ve zürðâya ke&î-
ren ¡ârı∂ olmaz. Ve ¡aşâ o ¡ayna dahi ¡ârı∂ olur ki onun √adeðası §aπîr ola 
veyâ«ûd ¡aynında elvân ve te¡ârîc-i ke&îre ola, zîrâ bu va§flar o ¡aynın 
«ilðat-i a§liyyede ðıllet-i rû√una delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre bu âfetin sebebi ¡aynın nefsinde olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
mi¡de ve dimâπ müşâreketiyle olur. Ve müşâreket √asebiyle olduğu bundan 
aðdem ≠ikr olunan ¡alâmet ile senin ma¡lûmun olur.

el-Mu¡âlecât: Bu âfeti olan kimsenin mevâddında ke&ret olur ise ðîfâl ve 
mâðlar fa§d olunur ve ma¡rûf olan müstefriπât-ı sâire dahi mükerreren isti¡mâl 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre saðmûnyâ ve cünd-i bîdester ile istifrâπ olunup o is-
tifrâπın menfa¡ati olur. Ve ðable’†-†a¡âm zûfânun şarâbı saðy olunur veyâ«ûd 
zûfâ ve se≠âb-ı yâbisten sefûf itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve †a¡âm tamâ-
men ha∂m olduktan sonra şarâb-ı ¡atîðten miðdâr-ı ðalîl isti¡mâl olunur.

Ve bu bâbda mücerreb olan edviyedendir keçinin kebidi cemre üzere 
kebâb olundukta bıçak ile o kebâba πarz olunur ve o kebâb olan kebidden 
seyelân eden ru†ûbet a«≠ olunup üzerine mil√-i Hindî ve dâr-ı fülfül ekilip 
ikti√âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi âteş üzerinde kebid kebâb kılınır iken 
≠ikr olunan edviye kebâb üzerine ekilip bu«ârına ¡alîl olan ¡ayn kebb ve 
imâle olunur. Ve o kebid piştikten sonra ¡alîle i†¡âm olunur. Ve bunların 
cümlesi nâfi¡dir.

Ve ba¡∂ı kerre mâ¡iz kebidi parça parça ¡arî∂an ða†¡ olunup ondan şiyâf 
kılınır. Ve dâr-ı fülfülden dahi şiyâf kılınıp dâr-ı fülfül şiyâfı kebidin iki 
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şiyâfı arasına va∂¡ olunur o vechle ki [dâr-ı] fülfül şiyâfının altı ve üstü 
kebid şiyâfı ðı†¡aları olur ba¡dehu tennûrda şeyy olunur velâkin şeyy ve 
†ab«ında mübâlaπa [278b] olunmaz. Ba¡dehu tennûrdan i«râc olunup on-
dan mâiyyeti a«≠ olunup ikti√âl olunur. Ve bu ¡amel ve menfa¡atte ernebin 
kebidi kebid-i mâ¡iz gibidir.

Ve yine bu mi&llidir dâr-ı fülfül şiyâfı. Ve yine o şiyâf dahi nâfi¡dir, 
onun nüs«ası budur: Dâr-ı fülfül ve fülfül ve ðınbîl184 mütesâviyetü‘l-eczâ 
a«≠ olunup ikti√âl olunur.

Ve merârât dahi ¡aşâya nâfi¡dir, ¡ale’l-«u§û§ cebeliyye tüyûsun ve cebe-
liyye kibâşın merârları ziyâde nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik dühn-i belesân içine afyûndan miðdâr-ı ðalîl kılınıp ikti√âl 
olunmak dahi nâfi¡ olur.

Ve felâfil-i &elâse ya¡nî fülfül-i esved ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül 
a«≠ ve πubâr gibi olunca ðadar sa√ð olunduktan sonra ikti√âl olunmak cid-
den nâfi¡ olur. Ve şebb-i Mı§rî dahi onun gibidir. Ve ¡asel ile ikti√âl dahi 
nâfi¡dir. Ve râziyânec suyuyla ikti√âl edip suyu gözünde mu√âfa₣a için gö-
zünü müddet-i †avîle yummak cidden nâfi¡dir.

Ve ondan ðavî olur o ¡asel ile ikti√âl ki onda şebb ve nûşâdurdan bir 
ðuvvet ola. Ve mizâcı √ârr olan √ayvânın kanıyla ikti√âl dahi nâfi¡ olur. Ve 
ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresinin keyfiyyeti baðlatu’l-√amðâ ile kesr olunup ikti√âl 
olunsa nâfi¡ olur.

Ve şiyâf-ı ðalâ ve şiyâf-ı zencâr dahi nâfi¡dir. Ve verel ve isðanðûrâ zibli 
dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik keçi yavrusunun merâresi bir cüz™ ve fülfül iki 
cüz™, üşec üç cüz™ a«≠ olunup ¡asel ile ¡acîn kılınıp isti¡mâl olunur. Ve mâni¡ 
yoksa iki mâð damarlarından bildiğin üzere fa§d olunmak nâfi¡dir.

Dördüncü Fa§l Ceher Beyânındadır

Ceher bir âfettir ki ∂av™-ı nehârda o âfeti olan ¡ayn gündüz görmez. Ve 
onun sebebi rû√un riððati ve cidden ðılleti olur. Ve kaçan rû√-ı bâ§ıra raðîð 
ve cidden ðalîl olsa ∂av™-ı nehârda o rû√ dağılır ve rü™yete ðâdir olmaz ve 

184 “¢inbîl” meşhûr olan ðinbîl “†ulûl”dendir, “menn”in eşrefidir, Yemen‘de olur. 
Ba¡∂ılar derler ki ðinbîl †în-i Cülûd dedikleridir. Taf§îli İbn Kütbî müfredâtında 
me≠kûrdur.
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gece cem¡ olup rü™yet eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ceherin sebebi ðalîl olmakla 
gece gördüğü gibi gündüz ₣ıllda ve şu¡â¡-ı şems olmayan ma√allde dahi 
görür lâkin ∂av™ olan ma√allde görmez.

el-Mu¡âlecât: A¡şâ olan kimseye vâcib olur ki ter†îbi ve taπlî₣-i demi ziyâ-
de eyleye. Taπlî₣ ve ter†îb ne gûne edviye ile √â§ıl olduğu bundan aðdem 
senin ma¡lûmun oldu, tekrâra √âcet kalmadı.

Beşinci Fa§l »ayâlât Beyânındadır

»ayâlât emâm-ı ¡aynda i√sâs olunan biraz elvân olur ve i√sâsı o vech 
ile olur ki ke-enne o mülevvenât cevvde be&& ve ne&r olunmuştur. Ve o 
«ayâlâtın sebebi budur ki gözde olan ru†ûbet-i celîdiyye ile mub§ar arasın-
da işfâfı olmayan bir şey™in tavassu† eylemesi olur. Ve o şey™-i mütevassı† 
ba¡∂ı kerre bir şey™ olur ki o mi&lli nesne bi-√asebi’l-mu¡tâd idrâk oluna-
gelmemiştir. Ve ðuvvet-i ba§arı olan kimseler ≠ekâ-i √issi √asebiyle onu 
«ilâf-ı ¡âdet idrâk ve i√sâs ederler. Ve ba¡∂ı kerre o şey™-i mütevassı†ı i¡tidâl 
üzere ba§arının ðuvveti olanlar dahi rü™yet eder, onu idrâk ba§ar πâyet-i 
≠ekâda olmağa √âcet olmaz belki onu i√sâs mecrâ-yı ¡âdet üzere olur.

¢ısm-ı evvelin ma√§ûl-i ma¡nâsı budur ki cevv-i havâda †ayerân eden 
«afî şeyler vardır, ba§ara ðarîb olan cevvde dahi o mi&lli «afî nesneler olur 
ve o «afiyyâtı ba§arında ðuvvet-i bâliπa ve ≠ekâ-i √issi πâyete varanlar an-
cak idrâk eder; mütevassı†u’l-√âl ve ∂a¡îfü’l-i√sâs olanlara onu i√sâs mü-
yesser olmaz. Lâkin o «afiyyât ðaviyyü’l-ba§ar olanların ¡aynı ðurbünde 
olmakla i√sâsını o kimse ta√ðîð edemeyip ona «ayâl gibi gâhîce ₣uhûr ve 
gâhîce ondan πaybet eder. Ve ke≠âlik dâ«il-i ¡aynda dahi eb«ıre-i ðalîle 
olur, zîrâ insânın mizâc ve †ab¡ı muðte∂âsı üzere ¡aynında ve sâir a¡∂âla-
rında lâ-ma√âle eb«ıre-i mütelevvine bulunur ve ≠ekâ-i √issi πâyete bâliπ 
olanlar o eb«ıre-i «afiyyeyi bilâ-ta√ðîð b-†arîði‘t-ta«ayyül idrâk eder ve 
mu¡tedilü’l-ðuvve olanlara o rü™yet-i «ayâliyye ¡ârı∂a olmaz. Ve bu ðısmın 
ba§ara ≠ikr olunan «ayâlâttan πayrı ma∂arratı ke&îre olmaz.

Ammâ ðısm-ı â«er ki onu mütevassı†u’l-i√sâs olanlar idrâk ederler, o 
mi&lli «ayâlâtı fâ¡il olan sebeb ba¡∂ı kerre †abaðâtta ve ba¡∂ı kerre dahi ru†û-
bâtta olur. Ammâ †abaðâtta olan sebeb ðarniyye üzere cidden «afiyye olan 
e&erlerdir ki müteðâdim olan cüderî ve remed ve bü&ûr mi&lli nesnelerden 
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bâðıyedir. O â&âr ziyâde «afiyye olduğuna binâen «âricden na₣ar edenlere 
₣âhir olmaz velâkin bâ†ından «ayâl mi&âlinde rü™yet ve ta«ayyül olunur. Ve 
o â&âr ta√tında olan ma√sûsu setr edip «âricden i√sâs olunmaz. Ve ke≠âlik 
o â&âr ta√tında havâ-i şâffı setr edip o havâ-i şâff «âricde olan mub§arâttan 
biraz eczâyı i√sâs eylemez ki o eczânın şeba√ının mevði¡i ≠ikr olunan â&â-
rın ta√tında olmak lâyıð olur ve â&âr o mevði¡in işfâfını ib†âl etmekle ≠ikr 
olunan a¡râ∂ ¡ârı∂a olur.

Bu me™âli ¡ibâret-i ¢ânûn’dan istifâde emr-i §a¡bdır, o ¡ibâret budur: 
ــ ــ  ــ  ا  ــ ــ  ــאر  ــ آ ــ ا ــ ا ن  כــ ــ ان  ــאت  ــ ا ن  כــ ي  ــ ”وا
ــ ــ  א ــ  ــ  ــ  ــאرج و ــ  ــ  ــ  ــ  ــכ  ــ ذ ر او  ــ ــ و ــ ر ري او  ــ  ا

ى ــ اء  ــ ــאف ا اء ا ــ ــ ا س و ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ  ي  ــ ــכאن ا ــ ا ــ    
ــ א  ــ ــ  ــ  ء ا ــ ــכ ا ن ذ כــ ــכאن  ــאرج  ــ  دة  ــ ــ  ــ כא ــא  ار  ــ ة  ــ  כ

“  ا ا
Ammâ ikinci ðısmdan «ayâlât esbâbının ru†ûbât-ı ¡aynda olan §ınıfı dahi 

iki ðısm üzere olur: 
Evvelkisi, o sebeb ru†ûbât-ı ¡ayna «âricden vârid olmaz belki cevher-i 

ru†ûbetin kendi isti√âle edip o sebeb √âdi& olur. Ve ikincisi, o sebeb ru†û-
bet-i ¡ayna «âricden vâriddir.

Ve ðısm-ı evvel dahi «âlî olmaz ki yâ ru†ûbet-i ¡aynın ba¡∂ı eczâsına 
sû™-i mizâc ¡ârı∂ olmakla o eczâların levni müteπayyir ve şefîfi zâil olur ve 
ona sû™-i mizâc bürûdetten veyâ«ûd ru†ûbetten √âdi& olur veyâ«ûd o miðdâr 
eczâsına √arâret ¡ârı∂a olup ancak ru†ûbât-ı ¡ayndan o √arâret ma¡rû∂unu 
taπliye edip kaynatmakla havâiyyetini i&âre eder. Ve kaçan havâiyyet raðîð 
ve şefîf olan nesneye mu«âla†a ve müdâ«ale eylese levnini leben gibi eb-
ya∂-ı πayr-i müşiff eder veyâ«ûd o eczâ-i ru†ûbete sû™-i mizâc müke&&ife ve 
cidden cemmâ¡a olan yübûset √asebiyle ¡ârı∂ olur.

Ammâ ðısm-ı &ânî ya¡nî sebebin ru†ûbet-i ¡ayna «âricden mu«âla†ası 
beyânı budur ki o mu«âli† olan şey™ «âricî ve ba¡∂ı kerre ¡ara∂î olup ma¡rû∂u 
olan eczâ-i ru†ûbette mütemekkin ve mütemâdî olmaz, cemî¡an bedenden 
§u¡ûd eden eb«ıre gibi ve mi¡de ve dimâπ bu«ârâtı gibi, zîrâ o eb«ıre ziyâde 
la†îf oldukta mu«âla†a eder ve la†îf olan eb«ıre lâ-ma√âle &âbite olmayıp 
ta√allül eder. Ve bu mi&lli eb«ıre bu√rânâtta ve ðay™ ve πa∂ab ¡aðiblerinde 
dahi √âdi& olup ru†ûbet-i ¡ayna vech-i me≠kûr üzere müdâ«ale eder veyâ«ûd 
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[}ru†ûbet-i ¡ayna müdâ«ale eden] o şey™-i «âricî ¡ârı∂î olmaz belki ma¡rû∂u 
olan ru†ûbet-i ¡ayn eczâsında mütemekkin olur. Ve bu vechle olan müdâ«a-
le ¡ayna nüzûl-i mâ i§âbetini in≠âr eder.

Pes bu me≠kûr olan esbâbla √âdi& olan «ayâlâtın kimisi miðdârında 
mu«telif olup §aπîr ve kebîr olurlar ve kimisi mu«telifü’l-ðıvâm olup ke&îf 
ve raðîð-i «afî olurlar. Ve ev∂â¡ında dahi mu«telif olup müte«al«ilü’l-ec-
zâ yâhûd mütekâ&if-i ∂iyâyî vü se√âbî olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi eşkâlinde 
mu«telif olup √abbe ve baðða ve ≠übâb eşkâlinde ve ba¡∂ı kerre dahi «ay†-ı 
†avîl ve şa¡r-ı †avîl eşkâlinde olur.

el-¡Alâmât: Bu «ayâlâttan ≠ekâ-i √iss √asebiyle ¡ârı∂ olanların [279a] 
¡alâmetleri budur ki o vech ile ¡ârı∂ olan «ayâlât «afî olur, nehc-i vâ√id ve 
şekl-i vâ«id üzere olmaz ve insâna §ı√√at-i ba§arı müddetinde ¡ârı∂ olur ve 
ondan insâna bir «alel gelmez.

Ve ðarniyye sebebiyle ¡ârı∂ olan «ayâlâta ≠ikr olunan esbâbın vücûdu 
delâlet eder ve o «ayâl artıp ve eksilmez, bir ðarâr üzere dâim olur; ba§arda 
ve πayrıda dahi ∂arara mü™eddî olmaz.

Ve bey∂iyye sebebiyle √âdi& olan «ayâl ¡alâmeti budur ki o «ayâlâtın 
müddeti †avîle olur ve ¡âfet-i ¡a₣îmeye mü™eddî olmaz ve remed-i √ârr ¡aði-
binde √âdi& olur veyâ«ûd müberrid veyâ«ûd müsa««in sebeblerin ¡aðibin-
de olur. Ve bey∂iyye sebebiyle «ayâlâtın √udû&u √adsle dahi ma¡lûm olur 
«u§û§an ðarniyye &aðîle ve berrâð ve §âf olup vechen mine’l-vücûh bey∂iy-
yede «uşûnet olmasa o vaðt bey∂iyye sebebiyle √âdi& olan «ayâlâtın o se-
bebden √âdi& olduğu ziyâde √ads olunur, zîrâ ðarniyye bu √âl üzere iken 
«ayâlât bir ðarâr üzere olduğu ve artıp ve eksilmediği ve ∂arar-ı ¡a₣îme dahi 
mü™eddî olmadığı o «ayâlâtın bey∂iyye sebebiyle olduğunu √adse ziyâde 
bâ¡i& olur.

Ammâ eb«ıre-i mi¡diyye vü bedeniyyeden «ayâlâtın √udû&u müba««ırât 
tenâvülünde ve ha∂m ve imtilâ ve √arekât zamânlarında o «ayâlâtın heye-
cânından ma¡lûm olur. Ve o «ayâlât düvâr ve sedere muðârin olur ve bir 
√âl üzere ber-ðarâr olmayıp artar ve eksilir ve bir ¡ayna ma«§û§ olmaz, iki 
¡aynda dahi olur. Ve o «ayâlât πa&eyâna muðârin olur ise delâlet-i me≠kûre 
§a√î√a ve &âbite olur.
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Ve ðay™ vaktinde, ke≠âlik eyâric isti¡mâli ile istifrâπ katında ve tel†îf-i 
πıdâ ve ha∂ma ¡inâyet katında dahi «ayâlât ziyâde ve noð§ân olduğu, 
«ayâlâtın bu«ârî olduğuna ¡alâmât-ı §a√î√a olur.

Bey∂iyyenin ve πayrıların yübûsetinden √âdi& olan «ayâlât ¡alâmetleri 
∂a¡f-ı ba§ar bâbında senin ma¡lûmun oldu.

~a√î√ ve sâlim olan ¡aynın «ayâlâtı altı ay miðdârı ma¡a’§-§ı√√at mü-
temâdî olsa onda emn olur, «avf olunmaz. Ammâ nüzûl-i mâ muðaddimesi 
[olan] «ayâlât §â√ibesi olan ¡ayn tedrîc üzere tekeddür eder, nüzûl-i mâya 
mü™eddî olunca ðadar vaðt vaðt küdûreti artar √attâ def¡aten ona mâ nâzil 
olur. Ve «ayâlâtın ₣uhûru ibtidâsından mânın nüzûlü altı ayı mütecâviz ol-
maz ve olanlar dahi ðalîl ve nâdirü’l-vuðû¡ olur. Ve sen görürsün ki «ayâlât 
gâhîce zâile ve gâhîce ¡âide olur ve ziyâde ve noð§ân olur. Ammâ o mi&lli 
«ayâlât muðaddime-i nüzûl-i mâ olmadığını ta√ðîð eyle. Ve ke≠âlik «ayâlât 
&âbite olup lâkin ba§arı i∂¡âfı müstemirr olmaz ise yaðînen bil ki o «ayâlât 
muðaddime-i nüzûl-i mâ değildir.

el-Mu¡âlecâtu li-İbtidâi Nüzûli’l-Mâi ve’l-◊ayâlât: ¡İlâcına evvelâ iðbâl 
olunan «ayâlât nüzûl-i mâı mün≠ire olan «ayâlâttır, evvel-be-evvel onun 
tedbîrine müsâra¡at ve ihtimâm gerektir.

Ammâ «ayâlât-ı sâireden yübûsetten ¡ârı∂a olan «ayâlâta ek&er-i a√vâl-
de senin ma¡lûmun olan mura††ıbâtı isti¡mâl nâfi¡dir.

Ve eger sebeb-i «ayâlât ru†ûbet veyâ«ûd yübûsetin mâ-¡adâsı olan sâir 
nesneler olur ise cilâsı olan ek√âl isti¡mâli ona nef¡ verir.

Ammâ nüzûl-i mâ muðaddimesi olan «ayâlât mu¡âlecesinde vâcib olur 
ki ¡ilâca ibtidâ olunup evvelâ beden ve «u§û§an mi¡de tenðıye oluna ve son-
ra başı tenðıyeye iðbâl oluna; πarπarât ve se¡û†ât ve me∂ûπât isti¡mâliyle 
baş tenðıye oluna. Ammâ ¡a†ûsât isti¡mâli ir«âsı ve inðâsı √asebiyle ondan 
tenðıye-i nâfi¡a recâ olunur. Ve ¡a†ûsât mevâddı √areket-i ¡anîfe ile mu√arrik 
olduğu √asebiyle nüzûle müsta¡idd olan suyu ta√rîkinden «avf olunur, ¡ale’l-
«u§û§ ¡a§abe önünde ve ðurbünde vâðıf olan mâı ta√rîkten «avf olunur.

Ve ma¡lûm ola ki bu bâbda eyâric-i feyðarâ ke&îrü’n-nef¡dir. Ve ke≠âlik 
√abbu’≠-≠eheb ve edviyeden terkîbine ðan†uriyûn ve ðı&&â ve mürr dâ«il 
olan devâlar dahi nâfi¡dir. Ve re™sin mu¡âlecâtı ve tenðıyesinde mu¡temed 
olan ediyeleri bâbında sen ta¡arrüf edip bildin.
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Ve vâcib olur ki eyâric-i feyðarâ ile ve √abbu’≠-≠eheb ile tenðıye ¡alâ-
†arîði’ş-şebyâr olup isti¡mâli cidden mütevâtir ola. Ve edviye-i müla††ıfe 
ve cellât ek√âl †arîði ile ðable’t-tenðıye isti¡mâl olunmayıp o mi&lli ek√âl 
ba¡de’t-tenðıye isti¡mâl olunur. Ve mânın nüzûlü ibtidâsında kulak ardında 
olan şiryânı fa§d nâfi¡dir.

Ve lâyıð olur ki evvelâ edviye-i leyyine ile bed™ oluna, bal ile râziyânec 
ve zeyt isti¡mâl oluna. Ve dedikleri üzere merzencûş şemmi dahi nâfi¡dir. 
Ve merzencûş dühnü ile neşûð dahi nâfi¡dir. Ve denildi ki §udπayna irsâl-i 
¡alað nüzûl-i mâ ibtidâsında nâfi¡dir. Ve bezr-i ketem ile ikti√âl dahi is-
ti√sân olunup denildi ki mâı izâle ve ta√lîlde πâyete bâliπdir.

Bu edviye-i leyyine isti¡mâlinden sonra sekbînec ve em&âlinden mürek-
kebe olan edviyeler tedrîcle isti¡mâl olunur. O isti¡mâl olunacak mürekkeb 
devâdan birinin nüs«ası budur:

Nüs«a: Sekbînec üç cüz™, «arbað-ı ebya∂ ve √ıltît onar onar, ¡asel sekiz 
ðû†ûlî.

Ve yine mücerreb olan devâlardandır: »u††âfın başı i√râð olunup 
√urâðası ¡asel ile ikti√âl olunmak. Ve bundan dahi aðvâ olur şiyâf-ı merârât-ı 
mâristânî ile ikti√âl olunmak. Ve ke≠âlik i§†af†îðân ve ∂a¡f-ı ba§ar bâbın-
da ≠ikr olunan merârât dahi nâfi¡dir. Ve bunlardan dahi aðvâ olur şiyâf-ı 
merârât-ı mâristânî ve ke≠âlik ku√l-i ûmîlâvüs ve aðrabâdînde me≠kûr olan 
o ku√l ki süla√fât merâresiyle itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik ûrînâsiyûs devâsı 
mâ-ı râziyânecle ve merzencûş şiyâfı ve sârûs ve mürr ve √aremûn. Ve 
mürr ve √aremûn” bedeline “mer√ûyûn” nüs«adır. Ve dühn-i belesân şiyâf-
ları dahi nâfi¡dir. Ve ibtidâ-i mâdde bu §ıfat üzere olan devâ dahi nâfi¡dir.

Nüs«a: ~a√î√ü’l-beden ve şâbb olan &evrin merâresi a«≠ ve bir bakır kap 
içine va∂¡ olunup on günden iki haftaya varınca ðadar o √âl üzere terk olu-
nur. Ve mürr-i mes√ûð ve za¡ferân-ı mes√ûð ve süla√fât-ı berriyye merâresi 
ve dühn-i belesân bunların her birinden ikişer dirhem a«≠ olunup merâre-i 
&evr-i me≠kûre ile bi’l-cümle «al† ve cem¡ olunduktan sonra onunla ikti√âl 
olunur.

Nüs«a-i u«râ: »arbaðtan bir cüz™ ve √ıltît bir cüz™, sekbînec bir cüz™ün 
«umusu ve ¡öşrü ya¡nî bir cüz™ün on bölükten üç bölüğü. İşbu eczâlardan 
şiyâf itti«â≠ olunup ikti√âl olunur.
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Nüs«a-i u«râ: »arbað-ı ebya∂ ve fülfül bir cüz™, uşşað &ülü& cüz™. Bu 
eczâlar turp ¡u§âresiyle şiyâf kılınıp isti¡mâl olunur.

Ve vâcib olur ki ¡alîl semekten ve müba««ir olan aπdiyeden ve suyu ve 
şarâbı ke&îren şürbden ve mütevâtiren fa§d ve √acâmetten ictinâb eyleye. Ve 
bunda fa§d ve √acâmet te™«îr olunmak gerektir. Demin şiddet-i √arâreti ve 
ke&ret-i kemmiyyeti müte√aððað olup fa§d ve √acâmete eger √âcet ziyâde 
olur ise o zamân te™«îr olunmaz velâkin tevâtür ve tetâbu¡ dahi câiz olmaz.

Altıncı Fa§l İntişâr Beyânındadır

◊adeða-i ¡aynda olan &uðbe-i ¡inebiyyenin miðdâr-ı †abî¡îden ek&er ge-
niş olmasına intişâr185 tesmiye olunur. Bu intişâr §udâ¡ ¡aðibinde √âdi& olur 
ve ∂arbe ve §adme mi&lli esbâb-ı bâdiye ile ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
nefs-i √adeðada olan esbâb ile ¡ârı∂ olur. Ve √adeðada olan olan sebeb yâ 
ru†ûbet-i bey∂iyye veyâ«ûd †abaða-i ¡inebiyyede olur.

Kaçan ru†ûbet-i bey∂iyye tera††ub ve teke&&ür eylese ¡inebiyyeye müzâ√im 
olup ¡inebiyyeyi ta√rîk eder ve √areket sebebiyle ¡inebiyye münteşire ve müt-
tesi¡a olur. Ve kaçan bey∂iyyeye yübûset ¡ârı∂a olsa o dahi intişârı îcâb eder 
velâkin bi’≠-≠ât îcâb eylemez belki îcâbı bi’l-¡ara∂ olur o vech ile ki kaçan 
bey∂iyyeye cefâf ¡ârı∂ olsa ona tâbi¡ olup ¡inebiyye dahi câff ve yâbis olur.

Ve kaçan ¡inebiyyeye yübûset ¡ârı∂a olsa ¡inebiyye &uðbesinin √avâlî-
si e†râfa çekilip [279b] temeddüd eder. Ve o mi&lli temeddüd ile &uðbeye 
vüs¡at gelip genişir Ve bunun na₣îri o cildedir ki onun vasa†ında &uðbe 
vardır ve ona yübûset gelip temeddüd eylemiştir.

Ve kaçan bu mi&lli derinin temeddüdü &uðbe √avâlîsinden e†râf cihetle-
rine olsa lâ-ma√âle onun &uðbesine vüs¡at gelir belki bu yübûset ile ¡inebiy-
ye &uðbesinin intişâr ve si¡ası bey∂iyyenin ∂aπ† ve za√m ile &uðbenin intişâr 
[ve] si¡asından ziyâde olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡inebiyye intişârının sebebi ile o ru†ûbet olur ki ¡inebiyye-
nin cevherine tedâ«ul edip ¡inebiyyenin &i«anını ve ¡umðunu taπlî₣ ve tek&îr 
eder ve ¡inebiyye cevheri eczâları &i«anına ve πıla₣a temeddüd ve inci≠âbla 
lâ-ma√âle &uðbeye vüs¡at ve intişâr gelir.

185 Bu “intişâr” şîn-i mu¡ceme ile; ≠ikri mürûr eden “inti&âr-ı ecfân” &â-i mü&ellese 
iledir.
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Ve ba¡∂ı kerre †abaða-i ¡inebiyyeye verem ¡ârı∂ olup temdîd eder ve 
mürûr eden vech üzere temdîdden intişâr ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi &uðbenin si¡ası «alðî ve cibillî olur. Ve ¡alâ-kül-
li’t-teðâdîr &uðbenin vech-i lâyıðtan ziyâde olması mu∂ırr olur, zîrâ &uðbesi 
vâsi¡a olan ba§ar eşyâyı miðdârından a§πar rü™yet eder.

Ve ba¡∂ı kerre &uðbenin si¡ası iklîle bâliπa olunca ðadar ziyâde olur 
ve ba§ardan mu¡teddün bih bir nesne kalmaz ve eşyâdan bir şey™ görmez 
&uðbe-i vâsi¡ada rû√-ı bâ§ıra müteferriða ve müte√allile olmak √asebiyle.

Ve ∂arbe ve §admeden olan intişâr min küllin vech ða†¡â ¡ilâcı ðâbil ol-
maz. Ve ¡a§abe-i mücevvefe sebebi ile olan intişârın bür™ü ¡asîr olur.

el-¡Alâmât: İntişârın ek&er-i a§nâfının ¡alâmâtı ∂a¡f-ı ba§ar bâbında ≠ikr 
olundu. Ammâ ¡a§abe-i mücevvefenin &uðbe intişârına mü™eddî olan ittisâ¡ı-
nın ¡alâmeti o ittisâ¡ şey™en-fe-şey™ tedrîcle ¡ârı∂ olup baπteten olmamaktır. 
Ve †abaða-i şebekiyyenin itti§âli teferruðundan √âdi& olan ittisâ¡ baπteten 
√âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: İntişârdan «alðî ve †abî¡î olanlar için bür™ ve ¡ilâc olmaz. 
Ve yübûset √asebiyle olanlara ¡aynı mura††ıb olan ≠ikri sâbıð edviyeler ile 
ter†îb nâfi¡ olur. Ve ru†ûbetten olanlara bedende mevâdd ke&îr ise fa§d nâfi¡ 
olur. Ve ¡u∂vdan mevâddı istifrâπ için mâðayn ¡ırðından dahi fa§d nâfi¡dir. 
Ve §udπayn ¡ırðını fa§d ve sell dahi nâfi¡dir. Ve senin sâbıðan bildiğin is-
tifrâπlar dahi nâfi¡dir. Ve mâ-ı mâli√i ve mâ-ı mümalla√ı başına §abb ve 
¡ale‘l-«u§û§ sirke ile karıştırıp §abb eylemek nâfi¡dir.

Ve lâyıð olan budur ki müshilât isti¡mâliyle istifrâπı ik&âr eylemeye, zîrâ 
ik&âr-ı me≠kûr ðuvveti ∂a¡îfe eder ve ona binâen ma†lûb olan istifrâπ √â§ıl 
olmaz belki ona lâyıð olan budur ki her onar günde bir dirhem veyâ«ûd bir 
buçuk dirhem √abb-ı ðûðıyâ ile iktifâ eyleye, onun istifrâπına kifâyet eder. 
Ve onun πıdâsı şîrec ile mâ-ı √ımma§ olur. Ve intişârı olan ¡aynın u«râsı 
olan ¡ayna tûtiyâ çekilir intişâr ona sirâyet eylemesin için. Ve «ayâlât ve 
nüzûl-i mâ bâblarında ≠ikr olunan ek√âl dahi isti¡mâl olunmak vâcib olur. 
Ve ðafâ üzere √acâmet etmek mevâddı fevð cânibine ce≠b eylediği için 
nâfi¡ olur.

Ve ∂arbe ¡aðibinde √âdi& olan intişârın ¡ilâcı tekellüf ve §u¡ûbet ile olur 
ve o ¡ilâc budur ki evvelâ fa§d ve sonra baş üzere √acâmet olunur ve sonra 
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müberridât isti¡mâl olunur. Ve muðaşşer bâðılâ unu veyâ«ûd şa¡îr unu va-
rað-ı «ilâf suyuyla veyâ«ûd hindebâ suyuyla ıslatılıp ∂ımâd olunur veyâ«ûd 
bir ðı†¡a §ûfe dühn-i verd ve şarâb-ı ðalîl ile ma∂rûb olan §ufret-i bey∂de 
ıslatılıp ∂ımâd olunur.

Ve intişârı olan ¡aynda şefânîn ve firâ« demleri tað†îr olunur. Ve üçüncü 
günde leben tað†îr olunur ve ðavî ek√âl ile ikti√âl olunur. Ve bi’l-cümle in-
tişâra ek&er-i √âlde verem-i √ârr cinsine olan ¡ilâclar ile ¡ilâc olunur. Üçün-
cü günden sonra bu şiyâf isti¡mâl olunur: Kündür ve za¡ferân ve mürr her 
birinden birer cüz™, zernî« nı§f cüz™. Bu edviyeler a«≠ olunup şiyâf itti«â≠ 
olunur.

Amûriyâsfîs dedikleri ¡illete ya¡nî intişâr-ı ¡ayna bu devâ dahi nâfi¡dir, 
nüs«ası budur: Cedy ve kürkî186 merâreleri ikişer mi&ðâl, za¡ferân bir dir-
hem, fülfül yüz yetmiş ¡aded, rubbu’s-sûs beş mi&ðâl ve bir mi&ðâlin &ülü&â-
nı, üşşec iki mi&ðâl, miðdâr-ı kifâye ¡asel ile ku√l kılınıp isti¡mâl olunur. Ve 
o edviyenin sa√ðı râziyânec ile ve «al†ı ¡asel ile olur.

Ve ∂arbeden &âdi& olana bu devâdan nı§f mi&ðâl turp ¡u§âresi ile sa√ð 
olunur, kuruyunca ðadar ve yâbisen isti¡mâl olunur. Ve yine merâretü’t-teys 
bir mi&ðâl, ∂abbın veyâ«ûd verelin ba¡r-ı yâbisi bir buçuk mi&ðâl, na†rûn bir 
mi&ðâl, fülfül ve merâre-i kürkî ikişer mi&ðâl, za¡ferân bir mi&ðâl, uşşað 
nı§f mi&ðâl, «arbað-ı ebya∂ bir mi&ðâl. Bunlar dahi mâ-ı râziyânecle sa√ð 
olunup ¡asel ile «al† olunur.

Ammâ şebekiyyenin in«ırâðından ve teferruðundan √âdi& olan intişâr 
için ¡ilâc olmaz. Ve ba¡∂ı kerre bunda dahi tekellüf olunup ðafâ üzere √acâ-
mete müdâvemet olunur ve edviye-i ðâbı∂a-i yâbise ile ikti√âl olunur.

Yedinci Fa§l ∞î…-ı ◊ade…a Beyânındadır

¿uðbe-i ¡inebiyyenin mu¡tâddan dar ve a∂yað olmasına ∂îð-ı √adeða der-
ler. Eger bu ∂îð †abî¡î olur ise ma√mûd olur, eger mara∂ √asebiyle olur ise 
redîdir ve redâ™eti intişâr redâ™etinden ek&erdir. Ve ba¡∂ı kerre ∂îð-ı √adeða 
insidâd mertebesine bâliπa olur.

186 ‰ab¡ ile olan nüs«ada “ev merâretü’l-kürkiyyi” vâði¡ olmuştur, ona göre iki merâre 
ma¡an terkîbde id«âl olunmaz.
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Ve esbâb-ı ∂îð ba¡∂ı kerre yübûset olur, ðarniyye yübûseti ile ta√aşşüf 
ve tecemmu¡ edip &uðbe münðabı∂ olur ve inðıbâ∂ ∂îðı veyâ«ûd süddeyi 
i√dâ& eder.

Ve ba¡∂ı kerre ∂îð-ı √adeðaya sebeb ðarniyyeye ru†ûbet ¡ârı∂a olup o 
ru†ûbet intişârın ¡aksi üzere ðarniyye cevherini e†râfından vasa†a ve &uðbe 
cânibine temdîd edip &uðbe dar olur. Bunun na₣îri menâ«ildir187 ki ıslatılsa 
&uðbeleri ∂ayyið olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ∂îð-ı √adeðaya sebeb bey∂iyyeye ¡ârı∂ olan yübs-i 
şedîd olur. Ve o yübûset ile bey∂iyye miðdârı ðalîl olup ona dahi †abaðası 
∂umûra muvâfıð ve cu√û₣a mu«âlif, ictimâ¡a müsâ¡id olur ve bu minvâl 
üzere olan ∂îð-ı √adeða ek&er-i √âlde yübûset √asebiyle olur.

el-¡Alâmât: Bunun ¡alâmâtını ∂a¡f-ı ¡ayn bâbında biz ≠ikr eyledik.
el-Mu¡âlecât: Yübûset ile ¡ârı∂ olan ∂îða mura††ıbâtla mu¡âlece olunur. 

Me&elâ mura††ıb olan ða†ûrât ve se¡û†ât ve ne†ûlât ki ¡u§ârât-ı ra†beden ve 
πayrıdan senin bildiğin üzere itti«â≠ ve isti¡mâl olunur. Ve ona nâfi¡ ve 
πayr-i ∂ârr olan aπdiye-i lebeniyye ve desime olan aπdiye olur. Ve ba¡∂ı 
kerre mâdde-i ra†beyi ¡ayna ce≠b eylesin için √ârr olan devâdan bir şey™ 
isti¡mâline √âcet olur ve vâcib olur ki o devâ re™ste ve yüzde isti¡mâl oluna. 
Ve delk-i mütetâbi¡ ile delk oluna lâkin zamân-ı delk ða§îr ola. Ve bunun 
küllîsi ru†ûbetli mâddeyi ¡ayna ce≠b eylesin için işlenir, zîrâ mura††ıbât-ı 
§ırfa isti¡mâli ba¡∂ı kerre mu∂ırr olur. Ve kaçan sen ce≠≠âb olan ek√âl is-
ti¡mâl eylesen mura††ıbât isti¡mâlini i¡âde eyle. Ve ek√âl-i ra†b o ek√âldir ki 
onları ∂a¡f-ı ba§ar ve nüzûl-i mâ ve «ayâlât bâblarında biz ≠ikr eyledik. Ve 
o mura††ıbâtın biri dahi bu §ıfat üzere olan eşyâf olur.

Nüs«a: Zencâr, uşşað birer cüz™, za¡ferân bir cüz™ ve &ülü& cüz™, §abır beş 
cüz™, misk nı§f cüz™. Bu eczâlardan şiyâf itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i u«râ: Zencâr dört mi&ðâl, uşşað iki mi&ðâl, zibl-i verel üç 
mi&ðâl, §amπ bir mi&ðâl. Bu eczâlar ¡asel ile şiyâf kılınıp isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i u«râ: Fülfül, uşşað her birinden ikişer cüz™, dühn-i belesân do-
kuz cüz™, za¡ferân [280a] bir cüz™. Bu eczâlar a«≠ olunup evvelâ uşşað mâ-ı 
râziyânecde √all olunup üzerine dühn-i belesân ilðâ olunup ¡asel ile ma¡cûn 
kılınır ve cidden ceyyid olur.

187 “Menâ«il” “mun«ul”ün cem¡idir, un eledikleri eleğe derler.
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Ve ben o ∂îð-ı √adeðası olanlara mu¡âlece eyledim ki onun ∂îðı ðarniy-
yede evvelâ ður√a olup mündemile olmuş idi ve ður√ası πâire değil idi ve 
indimâlden sonra ona ∂îð ¡ârı∂ olmuş idi. Ve ben o kimselere mücelliyât ve 
müla††ıfât ve mu√allilât ile mu¡âlece eyledim. Ve isti¡mâl eylediğim mu√al-
lilâtın ta√lîli derece-i &âniyede idi. Ve o mu√allil ¡asel ile ¡aðd olunan râ-
ziyânec-i ra†b ¡u§âresi idi. Ve benim ¡ilâc eylediğim o kimsenin bür™-i tâmm 
ile ∂îðı §ı√√ate münðalib oldu, √attâ evvelki rü™yeti ¡avdet eyledi.

Sekizinci Fa§l Nüzûl-i Mâ Beyânındadır

Bu âfet südde √asebiyle ¡ârı∂ olur bir mara∂-ı şedîddir ve mâhiyyeti bu-
dur: Mâ dedikleri bir ru†ûbet-i πarîbedir, &uðbe-i ¡inebiyyede vâðıfe olur, 
ru†ûbet-i bey∂iyye ile §ıfâð-ı ðarnî arasında olur. Ve o ru†ûbet eşbâ√ı ba§ara 
nüfû≠dan men¡ eder. Ve o ru†ûbet kemm ve keyfte ba¡∂ı kerre mu«telif olur 
ve onun kemmde i«tilâfı bu vech iledir ki o ru†ûbet-i πarîbe gâhîce &uðbeye 
ðıyâsla ke&îre olup &uðbeyi tamâmen sedd eder ve südde √asebiyle ba§ar 
rü™yetten kalır, mer™iyyâttan bir nesneyi görmez. Ve ba¡∂ı kerre o ru†ûbet 
&uðbeye ðıyâs ile ðalîl olur ve &uðbeyi kâmilen sedd eylemez belki bir †ara-
fını sedd eder ve †araf-ı â«er açık kalır ve mer™iyyâttan südde √i≠âsında 
olanları görmez ve mekşûf olan †araf √i≠âsında olan mub§arı rü™yet eder.

Ve südde-i nâðı§ası olan ¡ayn ba¡∂ı kerre mub§arın nı§fını ve ba¡∂ı kerre 
cüz™ünü görür, mâ-¡adâyı görmez lâkin √adeðayı naðl eder ise görmediği †arafı 
görür ve gördüğünü görmez. Ve ba¡∂ı kerre bi-tamâmihi mer™îyi görür eger o 
mer™î bi-tamâmihi &uðbeden mekşûf olan cânibin mu√â≠îsinde olur ise.

Ve südde-i nâðı§ayı îcâb eden ru†ûbet lüzûcetli olmakla ne ma√alle 
i§âbet eylese ona teşebbü& eder, gâhîce fevðe ve gâhîce &uðbenin ta√tına ve 
yemneten ve yesreten i§âbet eylediği ma√allde &âbit olup mu√â≠îsinde olan 
mer™îyi ba§ar rü™yet eylemez.

Ba¡∂ı kerre dahi o ru†ûbet &ukbenin √âðð-ı vasa†ında olup merkez-i dâi-
re gibi olur ve e†râf-ı mekşûfe dâire şeklinde kalır. Bu minvâl üzere olan 
¡ayn mer™iyyâtın cevânibini rü™yet eder ve mer™înin vasa†ını görmez belki 
vasa†ında küvve ve hüvve188 gibi nesne görür ya¡nî o kimse vasa†-ı mer™îde 
eb§âra mâni¡ bir ₣ulmet vardır diye ta«ayyül eder.

188 “Küvve” delik ve “hüvve” çukur ma¡nâsınadır.
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Ammâ o ru†ûbet-i πarîbenin keyfte i«tilâfı ba¡∂ı kerre ðıvâmda olup o 
ru†ûbet gâhîce raðîð, §âf ve gâhîce dahi cidden πalî₣ olur. Raðîð ve §âf olan, 
∂av™ı ve şemsi setr eylemez. Ve ba¡∂ı kerre i«tilâf keyfiyyet-i levnde olur, 
kimisinin levni havâyî ve kimisi ebya∂-ı ca§§î, ba¡∂ısı dahi ebya∂-ı lü™lü™î 
[ya¡nî inci levninde] olur ve ba¡∂ısı dahi ebya∂ olup ≠ürðata ve fîrûzeciyye-
te ve ≠ehebiyyete meyli olur ve ba¡∂ısı a§fer ve ba¡∂ısı esved veyâ«ûd aπber 
olur. Min ciheti‘l-levn ¡ilâcı ðabûl eden mâ havâyî ve ebya∂-ı lü™lü™î olan 
mâdır ve ðalîlen ≠ürðate veyâ«ûd fîrûzeciyyete mâil olan ve ba¡∂ı nüs«ada 
πubrete mâil olan mâ dahi ¡ilâcı ðabûl eder. Ammâ levni ca§§î ve a«∂ar ve 
ekder ve şedîdü‘s-sevâd ve a§fer olanlar ðad√ ve ¡ilâc ðabûl eylemez.

Ve mâ-ı πalî₣ a§nâfından bir §ınıfı cidden §ulb olur √attâ suluktan ve 
cins-i ru†ûbetten «urûc eder, onun için ¡ilâc olmaz.189 Ve ðıvâm cihetinden 
¡ilâcı ziyâde ðabûl eden raðîð olandır o vech ile ki ziyâde münevver olan 
gölgede ta√arrî ve te™emmül edip parmağını üzerine ğamz eyleyip bassan 
sen o ru†ûbeti bulursun ki sür¡at ile teferruk eder ve sür¡at ile tecemmu¡ 
eder. Ve bu ðıvâmda raðîð olan sunun ðad√le zevâli recâ olunur. Lâkin 
≠ikr olunan imti√âna müdâvemet olunsa ve her zamân o su üzere parmak 
basılsa sunun ðıvâmını ta¡arrüf için, lâ-ma√âle onun ðad√i müşevveş olur, 
zîrâ ðad√190 beyne’l-ke√√âlîn ma¡rûfe olan âlet ile suyu a«≠dır. Ve dâimâ 
imti√ân için mâ-ı raðîð üzere parmak basıldıkta mâ-ı raðîð teferruð eder ve 
onu âlet ile a«≠ müyesser olmaz. Onun için ba¡∂ılar mânın ðıvâmını vech-i 

189 ¢ad√ı ðâbil olmayan a§nâf-ı mâın esâmîleri bunlardır: türâbî, ¡aynu’l-cerâd, nef†î, 
a§heb, ma†fûr, fîrûzecî, mu¡aððaddır. Ve ðâbil olanların esâmîleri §âfî, mu¡allað, 
mündemic, se™îl, cenâ√u’n-na√l ve lisândır.

ــאت 190 ــאرف  ر  ــ ــאد ا ــ  א ــ زכــ ا ــ ا ــאدح  ن ا כــ ــ ان  ــ  ح ا ــ رة ا ــ ــ ان  ”وا
ن ــ غ  ــ ــ و א ر وا ــ وج ا ــ رة  ــ ف  ــ ــא و ا ــ ا ف  ــ ــ و ــ ا ــא و ــ ور  ا
ل ــ ب ا ــ ــ  ــ  ــ ا ــא و ــ ا ــ  א ــ ا ــ و غ  ــ ــ ان  ــא  ــ   ا
ــ ــ  ن  כــ ــאدح و  ــ ا ــ  ــא ان   ــ ا ــאغ و ــ وا ــ ا ــא  ــאء و ــא ا ــ ا  ا

رة ــ ه ا ــ ــאذا כאن  ــ  ــ ا ــ  ل ا ــ ــ  ع  ــ وار و ــ ــ ا ب  ــ ــא  ــ  ر ا ــ ــ و  ا
ــ ــאن  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ ا ــ ا ــאك ا ــאن  ــ  ــא  ــ  ــ  ــאق ا ــ ا ــאء ا  
ق ــ ــ  ر ا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ   ــ  א ــ  ــ و ــ ا ــ  ــ وآ ــ כאن او ــ اد ــ  أس ا ــ  
ــא ــ ا ــ  ــ و ــ  ــ ا ــ  כ ــ و ــ  ــ او ا ق ا ــ ق  ــ ــ  ه ا ــ ــ  ــ و  כ  ا
ــ ــ  כ ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ا ــ כ ــאء وا ى ا ــ ــ  ــ و א ــ ا ــ و ــ ا א ــאوى  ــ اذا   
א ــ ــ ا ــ  ــ  כــ ا ــ  ت ا ــ ــ وا ــ כ ــאء وا ى ا ــ ــ  ــ و א ــ ا ــ  ــ و  ا
א ــ ــ  س  ــ ــ  وح  ــ ــ ا ف  ــ ــ  ــאت اذا  ــ ا ــ  ــא  ــ وان  ــ  ح ا ــ  
“ ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  ل  ــ ض  ــ ــ  د وا ــ ــ  ــ  ــ د ــ   Mu¡âlecât-ı اذا כא
Buðrâ†iyye li-Ahmed e†-‰aberânî 
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â«er ile imti√ân eder, o imti√ân budur: O ¡aynın üzerine bir ðı†¡a penbe va∂¡ 
ederler ve penbeyi nef√-i şedîd ile nef« edip ba¡dehu penbeyi √adeðanın 
üzerinden izâle ederler ve sür¡at üzere o suya na₣ar ederler. Eger o suda 
√areket görürler ise o mâ ðad√i ðâbil olur. Ve yine bunun ile dahi tecribe 
olunur ki ¡aynın birisi taπmî∂ olunsa ¡ayn-ı u«râ müttesi¡a olur ise o dahi 
ðad√i ðâbil olur. Ammâ sað†a veyâ«ûd mara∂-ı dimâπîden sonra vâði¡ olan 
nüzûl-i mânın bür™ü ¡asîr olur.

el-¡Alâmât: Nüzûl-i mâı in≠âr eden ¡alâmât bundan aðdem ≠ikri mürûr 
eden «ayâlâttır ki o «ayâlâtı îcâb eder esbâb-ı â«erler olmaya. Ve onun 
a√vâlini «ayâlât bâbında biz şer√ ve beyân eyledik.

Ve nüzûl-i mâı in≠âr eden «ayâlâtla ¡aynda küdûret-i ma√sûse olur ve 
«u§û§an o küdûret ¡ayn-ı vâ√idde olur ise nüzûl-i mâya delâlet ve in≠ârı 
ðuvvetli olur ve o ¡ayn ∂iyâlı nesneler ta«ayyül eder, vuðû¡u olmayan mü-
te¡addid sirâc ve ðandîl gibi münevver eşyâlar rü™yet eder.

Ve bu mi&lli «ayâlât iki sebebin birinde olur: Evvelkisi nüzûl-i mâ ile, 
ikincisi bâ†ın-ı ¡aynda südde √udûsüyle olur. Beynehümâyı tefrîð eden fârıð 
budur ki nüzûl-i mâda iki ¡ayndan biri πam∂ olunsa ¡ayn-ı u«râ müttesi¡a 
olur ve süddesi olan ¡aynda e√adü√ümânın πam∂ı u«rânın ittisâ¡ına mü™eddî 
olmaz. Pes «ayâlâtı olan ¡ayn bu †arîð ile imti√ân olunur. Eger e√adü√ümâ-
nın πam∂ı u«rânın ittisâ¡ına mü™eddî olur ise o «ayâlât nüzûl-i mâ sebebiyle 
√âdi& olduğuna √ükm olunur. Ve eger e√adühümânın πam∂ı u«rânın ittisâ¡ı-
na mü™eddî olmaz ise «ayâlât südde √asebiyle olduğuna √ükm olunur, zîrâ 
e√adühümânın πam∂ı u«rânın ittisâ¡ına mü™eddî olduğunun vechi budur ki 
e√adühümâ πam∂ olundukta o ¡aynın rû√u ¡ayn-ı u«râya bi-ðuvvetin mün-
defi¡a olup ¡aynı tevsî¡ eder ve süddesi olan ¡aynda südde rû√un indifâ¡ına 
mâni¡ olmakla ittisâ¡ √â§ıl olmaz. Ve bu vech ile farð ek&er-i emrde olur. 
Ve ba¡∂ı kerre nüzûl eden mâ şedîden πalî₣ olmakla e√adühümâ πam∂ ol-
makla u«râ müttesi¡a olmaz her ne ðadar südde olmaz ise. Ammâ intişâr-ı 
¡ayn mara∂ının dahi iki ¡aynın birini πam∂ â«erin ittisâ¡ına mü™eddî olmaz, 
süddesi olan ¡aynların birini πam∂ â«erin ittisâ¡ına mü™eddî olmadığı gibi.

el-Mu¡âlecât: ~â√ib-i ¢ânûn der ki ¡aðl ve kiyâset ricâlinden ta√§île mü-
dâvim ve muvâ₣ıb olanlardan bir kimse gördüm ki onun ¡aynına mâ nüzûl 
eyledi ve kendi nefsine o kimse mu¡âlece edip §ı√√at buldu ve mu¡âlecesi 
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bu idi ki o kimse istifrâπât ve √ımye eyledi, πıdâyı taðlîl ve emrâðtan ve 
mura††ıbâttan ictinâb eyledi ve πıdâsını meşviyyâta ve ðaliyyelere ða§r ey-
ledi ve mu√allile ve müla††ıfe olan ek√âl isti¡mâl eyledi. Ve bu tedbîr ile 
ona ba§arı ¡avd-i §âli√ ile ¡avd eyledi.

Ve fi’l-√aðîða nüzûl-i mânın evvel-i √udû&unda tedârükü görülüp mu¡â-
lece olunsa ona ¡ilâcın nef¡i olur. Ve kaçan isti√kâm bulsa ona ðad√ten191 
πayrı mu¡âlecenin nef¡i olmaz.

Ve nüzûl-i mâ a§√âbına vâcib olur ki imtilâdan ve şürbden ve cimâ¡dan 
ictinâb üzere ola ve πıdâsını nı§f-ı nehârda vecbeten192 tenâvül ede, balık 
ve meyve ve πalî₣ lu√ûm tenâvülünden ziyâde √a≠er eyleye. Ve o ¡alîle 
mi¡desini tenðıye √asebiyle ðay™ nâfi¡ olur ve «u§û§-ı ¡illete [280b] na₣ar 
olunsa mu∂ırr olur.

Ve «ayâlât bâbında nüzûl-i mânın ¡ilâc-ı devâîsini biz sana ta¡rîf ve 
ðânûnunu dahi beyân eyledik. Bu maðâmda dahi mücerrebâttan biraz ed-
viye dahi beyân eyleyelim: Mücerreb devâların biri budur ki √abbu’l-πâ-
ru’l-muðaşşer on cüz™, §amπ bir cüz™ a«≠ olunup mürâhıð olmayan §abînin 
bevli ile sa√ð olunur eger nüzûl-i mâ için isti¡mâl olunur ise. Ve eger ∂a¡f-ı 
ba§ar için isti¡mâl olunur ise o devâlar mâ-ı sâ≠ecle sa√ð olunur. A†yûs-ı 
Âmidî dahi ¡asel ve merâre-i ef¡î ile «al† ve ma¡cûn kılınıp ikti√âl olundukta 
cidden nef¡i olur [dedi.] 

Şey«-i Re™îs der ki †âife-i mu√a§§ılînden bir ðavm ef¡î merâresini tec-
ribe eylediler ve o isti¡mâl eyledikleri merâre-i ef¡î sümûm-ı sâire ef¡âlini 
işlemedi. Ve bu tecribe beyne’l-e†ıbbâ müştehir olduğu üzere merâre-i ef¡î 
sümûmdan ma¡dûd olup i√tirâzı vâcib olduğuna mâdde-i nað∂ olur.

Mücerreb-i â«er-i ceyyid: ¢ayðîdes193 nâm cezîreye nisbet olunan √ab-
bın ¡u§âresi, kemâ≠eryûs, büssed birer mi&ðâl a«≠ olunup mâ-ı râziyânecle 
ma¡cûn kılınır.

191 “ א כ אل ا  ا אب ا אء   ا ح ا ا .Şer√ü Mûcez li-Sedîdî ”ا
192 “Vecbeten” ey def¡aten.
ــ 193 ــ ا ه و ــ כ  ــ ره و ــ ــ و ــ  ز  ــ ا כא ــ ــ  ة  ــ ــא  ة  ــ ــאن  ــ  ــ  ا ــ  ”و

ا ــ ــ ا א و  א ــ ة و ــ داد  ــ ــאء  ــאل وا ــ ا ــ  ــ اכ ــאم כ دواء و م  ــ ــ و ــ اا  
אب ــ ت ا ــ ــ  ــאل ا ــ ا ــאد  ه  ــ ــ  ــ وا ــ  ــ ذ ــ و ــ ا ــ  א ــ  ــ و  وان כאن اכ
ــ  אر “و ــ ــ  ــאورق و ــ  ــ ار ــ  ــ ذر ك ا ــ ــ  ه وذכــ ان  ــ د  ــ Min târî«i وا
»arîde-ti‘l-¡Acâyib.
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Ammâ ðad√le tedbîrin †arîðı budur ki ðad√ten muðaddem vâcib olur ki 
beden ve re™s tenðıye oluna ve eger i√tiyâc var ise fa§d dahi isti¡mâl olu-
na. Ve maðdû√ olan kimse ma§dû¡ olmaya, zîrâ §udâ¡ mevcûd iken ðad√ 
†abaðât-ı ¡aynda verem i√dâ& eder. Ve ðad√ olunan kimsede öksürük dahi 
olmaya ve şedîdü’∂-∂acer ve serî¡ü’l-πa∂ab dahi olmaya, zîrâ şiddet-i ∂acer 
ve sür¡at-i πa∂ab mevâddı ¡avde ta√rîk eder.

Ve vâcib olur ki şarâb ve cimâ¡ ve √ammâmı hecr ve terk eyleye. Ve 
bu şar†lara ri¡âyet olunduktan sonra ðad√i isti¡mâl ancak nüzûl eden mâ-
nın taðarrüründen sonra olur ya¡nî nüzûle müteheyyi™ ve müsta¡idd olan 
su bi-tamâmihi nüzûl edip ardı kesildikten sonra ve nüzûl eden sunun 
ðıvâmına ðalîlen πıl₣at geldikten sonra olur. Sunun o √âline istikmâl tes-
miye olunur.

Ve vaðt-i πıl₣ate ðad√i te™«îrin vechi budur ki kaçan miðda√ ¡ayna va∂¡ 
olundukta suyu o miðda√ esfel-i ¡ayna ta√rîk eder ve πıl₣at-i ðalîlesi √ase-
biyle o mâ taðarrür edip a«₣ olunur. Ve kaçan ðad√ isti¡mâl olunmak murâd 
olunsa o §â√ib-i mâya ðad√ten muðaddem semek-i †arî ve sâir nüzûl eden 
suyu ağırlaştırıcı ve ter†îb edici πıdâlar verilir. Ve ma∂arrat-ı mâı muðav-
vî olan nesneler dahi isti¡mâl olunup ba¡dehu ðad√ olunur. Ve bi’l-cümle 
nüzûl eden mâ cidden raðîð veyâ«ûd πalî₣ olur ise ðad√e mu†âvi¡ olmaz.

Ve kaçan ðad√ murâd olunsa ðable’l-ðad√ ¡alîle vâcib olur ki dâimâ 
mûð-ı insî †arafından burnuna na₣ar eyleye ve ≠ikr olunan na₣ardan √âdi& 
¡aynın şekli ve hey™eti mu√âfa₣a oluna. Ve o ¡alîl med«al-i ∂av™ olan küvve 
ve pencere ve sâir ∂av™-ı ke&îr √i≠âsında iðâmet olunmaya. Ve ba¡dehu ðad√e 
mübâşeret olunup evvelâ ve ibtidâen miðda√a ile &aðb olunur ve iki †abaða194 
arasında miðda√a ¡inebiyye &uðbesi √i≠âsına varınca ðadar imrâr olunur. O 
√i≠âya vardıkta miðda√a fe∂â ve cevbe mi&lli bir «âlî ma√alle varır.

Ve ehl-i §ınâ¡attan ba¡∂ıları kaçan miðda√ayı o ma√alle vâ§ıl oldukta 
i«râc ederler ve onun &uðbesine mihettin ≠enebini id«âl ederler ya¡nî suyu 
a«≠ edecek âlet ki ona mihett derler ve ≠enebine iðlîd derler. Miðda√a i«râc 
olunduğu ma√allden iðlîd &uðbe-i ¡inebiyyeye varınca ðadar id«âl olunur, 
zîrâ iðlîdde √iddet yoktur. Evvel-i emrde iðlîd id«âl olunmakla mihettin 
√iddetini ta√ammüle ¡ayn müsta¡idd ve müteheyyi™ olur ve tedrîcle mihettin 

194 “İki †abaða”dan murâd bey∂iyye ile §ıfâðıyyedir.
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e≠âsına i¡tiyâd gelir. Ve sonra ≠eneb-i mihett ya¡nî iðlîd i«râc olunup mi-
hettin kendi id«âl olunur o ma√alle varınca ðadar ki mihette ta√dîd olunup 
üzerine nişân va∂¡ olunmuştur. Ve kaçan mihett √add-i me≠kûra varınca 
ðadar ¡ayna id«âl olundukta o mâ-ı nâzil cânib-i ¡ulve müntefi∂ olmaktan 
«âlî olmaz √attâ külliyyen mâ zâil ve ¡ayn münceliye olur, ammâ ðarniyye 
ve ¡inebiyye †abaðalarının ta√tında olan mâ münkebisen195 bâðî kalır. Ve 
fevðte olan mâ müntefi∂ olmakla her ne ðadar ¡ayn münceliye oldu ise 
mihett i«râc olunmaz ve ma√allinde bir miðdâr imsâk ve ilzâm olunur, o 
zamânda mihett mekbûs olan suya dahi mülâzım olup onu dahi i«râc eder. 
Ve ba¡dehu mihett ¡ayndan ref¡ ve işâle olunup ¡ayna na₣ar olunur. Eger su 
¡ayna yine ¡avdet eder ise ≠ikr olunan tedbîr tekrâr ve i¡âde olunur, suyun 
nüzûlünden emn gelince ðadar i¡âde ve tekrâr terk olunmaz. Eger mihettin 
suyu √a†† eylediği cânibe su icâbet eylemeyip belki suyun meyli cânib-i 
â«ere olur ise o mihett suyu suyun meyli cânibine isâle eder ve o cânib-i 
â«erde suyu tebdîd ve tefrîð eder. Ve eyyâm-ı mu¡âlecede su yine ¡avdet 
eder ise mihett tekrâr ¡ayna id«âl olunur velâkin &uðbe-i ûlâdan id«âl olu-
nur, başka ma√allde &uðbe i√dâ& olunmaz, zîrâ &uðbe-i ûlâ bâðıye kalır, 
mülte√ime olmaz. Ve eger i√dâ& olunan &uðbeye dem seyelân eder ise kebs 
olunup dem i«râc olunur, zîrâ i«râc olunmasa &uðbede dem müncemid olur 
ve ona bir nesne ¡ilâc olmaz.

Ve kaçan minvâl-i mu√arrer üzere ðad√ tamâm [oldukta ðad√] olunan 
¡ayn üzere yumurta sarısını dühn-i benefşec çalkayıp bir parça penbe ile 
va∂¡ eyle.

Ve vâcib olur ki ¡alîl olan ¡ayn şedd olundukta ¡ayn-ı §a√î√ dahi şedd 
oluna, zîrâ ¡ayn-ı §a√î√ şedd olunmasa lâ-ma√âle √areket eder ve ¡ayn-ı 
§a√î√anın √areketine müsâ¡ade edip ¡alîle olan ¡ayn dahi √areket eder.

Ve vâcib olur ki üç gün miðdârı maðdû√ olan kimse ma√all-i mu₣limde 
ðafâ üzere inâme oluna. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan ∂ımâd mu¡âvedât-ı ke&î-
reye ve bir hafta miðdârı hey™et-i istilðâyı mu√âfa₣aya √âcet olur. Ve bun-
lara i√tiyâc ¡aynda verem veyâ«ûd başta §udâ¡ ve bu mi&lli ¡avârı∂ olur ise 
olur velâkin verem oldukta ðavî ribâ†lar √all olunup gevşetilir. Ve’l-√â§ıl 
evlâ ve elyað olan budur ki ba¡de’l-ðad√ ðad√in veca¡ı teskîn olunca ðadar 

195 “Münkebisen” mestûren ma¡nâsınadır.
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¡alîl va∂¡ ve nu§besi üzere terk olunur ve ribâ†ı ancak üç günde bir kerre √all 
olunur ve devâsı √all-i ribâ† olduğu günde tecdîd olunur. Ve câizdir ki ribâ† 
√all oldukta mâ-ı verd ve mâ-ı «ilâf ile veyâ«ûd mâ-ı ðar¡ yâhûd ¡a§a’r-râ¡î 
suyuyla ve bu mi&lli sular ile kimâd oluna.

Ve ðad√ bâbında nâs için †uruð-i â«er vardır, √attâ ba¡∂ı nâs ðarniyyeyi 
cânib-i esfelden fetð edip nâzil olan suyu o ma√allden i«râc eder. Ve bunda 
«a†ar-ı ¡a₣îm vardır, zîrâ ba¡∂ı kerre nüzûl eden mâ πalî₣ olur ve lâ-ma√âle 
πalî₣ olan mâ i«râc olundukta ¡aynın ru†ûbet-i bey∂iyyesi dahi «urûc eder; 
√afa₣anallâhu ta¡âlâ iyyânâ ve iyyâküm min külli sû™in.

Dokuzuncu Fa§l Bu†lân-ı Ba§ar Beyânındadır

Ba§arın bu†lânı ba¡∂ı kerre ∂a¡f-ı ba§ar esbâbından olur; ∂a¡f-ı ba§ar es-
bâbının ifrâ†ı bu†lân-ı ba§ara mü™eddî olur ve o esbâba ∂a¡f-ı ba§ar bâbın-
da na₣ar olunsun. Lâkin müşâreket-i dimâπ ve πayr-i müşâreket ile olan 
bu†lân-ı ba§arı o bâbda yazıldığına binâen terk edip bu maðâmda biz deriz 
ki bu†lân-ı ba§ar ba¡∂ı kerre √âdi& olur lâkin ¡aynın ₣âhirde olan eczâları 
cevâhiri cemî¡an §a√î√ ve sâlim olur ve ba¡∂ı kerre dahi bu†lân-ı ba§a-
rı olan ¡aynın âfet-i mu«arriðası196 veyâ«ûd âfet-i müseyyilesi ve bunlar 
mi&lli âfet i√sâs olunur. Velâkin bizim kelâmımız ðısm-ı evveldedir, her 
ne ðadar cevher-i ¡aynın eczâ-i ₣âhireleri selîm ise, zîrâ ðısm-ı evvelde 
¡avâmm-ı nâsa ve cumhûr-ı enâma na₣aran onun âfeti i√sâs olunmaz ve 
«avâ§§ onda olan âfeti i√sâs eder. Pes o mi&lli ¡aynın &uðbesi yâ √âl-i 
§ı√√atte olduğu üzere olur veyâ«ûd √âl-i §ı√√atte [281a] olan &uðbesi gibi 
olmaz. Ve eger √âl-i §ı√√atteki gibi olur ise o &uðbede südde-i mâiyye 
olur veyâ«ûd südde-i ¡a§abe-i mücevvefede olur, &uðbede olmaz. Ve ¡a§a-
bede olan südde dahi enâbîb-i ¡a§abeden bir ünbûba tecvîfinde bir bir şey™ 
vâðıf olmak ile olur veyâ«ûd ¡a§abede cefâf ve istir«â √asebiyle in†ıbâð 
¡ârı∂ olmakla veyâ«ûd ¡a§abede ve ¡a∂alât-ı ¡a§abede verem olmakla ¡a§a-
be mün∂aπı†a olup mun†abıða ve mesdûde olur.

Ve bizim sâlifü’z-zamânda beyân eylediğimiz üzere dimâπa ¡ârı∂ olan 
∂uπ†aya tebe¡an dahi ¡a§abe mün∂aπı†a olup mun†abıða ve mesdûde olur 

196 “Mu«arriða” ¡aynı yırtıcı; “müseyyile” yaşı akıtıcı demektir.
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veyâ«ûd ¡a§abe intihâk ve teferruð olup rû√-ı bâ§ıra ta√allül etmekle ba§ara 
bu†lân ¡ârı∂ olur veyâ«ûd celîdiyye &uðbe-i ¡inebiyye mu√â≠âtından zâile 
olmakla veyâ«ûd celîdiyyenin mizâcı fâside olup rü™yete §alâ√iyyeti olma-
makla olur. Ve bunun celîdiyyeye ¡urû∂u ek&er-i √âlde cidden ru†ûbetin 
veyâ«ûd cidden yübûsetin ¡urû∂u ile olur. Ve kaçan celîdiyyeye yübûset 
πâlibe ve ¡ârı∂a olsa celîdiyye ≠âtına münce≠ibe olup müctemi¡a ve müs-
ta√§ıfe olur ve mer™iyyâtın eşbâ√ını ðabûl eylemeyip ba§ara bu†lân ¡ârı∂ 
olur. Ve bu vech ile olan ¡illete ve âfete ¡ulðûm tesmiye olunur ve ona devâ 
olmaz. Ve bu vech ile olan âfetten ¡ayn müte«aşşife veyâ«ûd şehlâ olur.

Ve bu maðâma gelince ðadar ≠ikr olunan vücûh-ı &uðbe-i ¡inebiyye √âl-i 
§ı√√at &uðbesi gibi i√sâs olunan ðısmın a§nâfı idi, ammâ &uðbe-i ¡inebiyye-
de âfet i√sâs olunup ¡avâmm-ı nâs onu rü™yet ederler ise onun a§nâfı budur 
ki ¡aynın &uðbesine ittisâ¡ veyâ«ûd te∂ayyuð ve in†ıbâð ¡ârı∂ olur ve o âfet-
ler πâyete bâliπa ve nihâyete vâ§ıla olmakla ¡avâmm dahi onu i√sâs ederler.

el-¡Alâmât: Mânın ¡alâmeti ya¡nî &uðbede südde-i mâiyye olduğunun 
¡alâmeti ve ittisâ¡ ve ∂îð gibi nesneler olduğunun ¡alâmetleri kendi bâbla-
rında ≠ikr olundu.

Ammâ ¡a§abe-i mücevvefe √asebiyle olan sebebin ¡alâmeti bâbu’l-mâda 
≠ikr olunan ¡alâmetlerden bi-†arîði’l-icmâl istifâ∂a ve i√â†a olunmak sühû-
letli olur. Fe-ammâ taf§îli üzere umûr-ı ¡alâmâtı i√â†a §u¡ûbetli olur ve ¡ilm-i 
beşer onu i√â†aya muðârib olmak ma₣nûn olmaz. Ve kaçan sebeb-i me≠kûr 
ile ba§ara bu†lân ¡ârı∂ olsa o ¡aynda ∂arebân ve √umret olur ve ¡a§abede 
verem-i √ârr vardır diye √ads olunur. Ve eger o ¡aynda &iðal ve √arâret var 
ise ¡a§abede verem-i bârid vardır diye √ads olunur Ve eger &iðal şedîd olup 
¡aynda cidden ru†ûbet olur ise mâdde ra†b olduğuna delâlet eder. Ve eger 
¡ayn yâbise olur ise mâddenin sevdâviyye olduğuna delâlet eder.

Ve kaçan başa ∂arbe veyâ«ûd sað†a i§âbet eylese gerek ise o ∂arbe ve 
sað†adan ¡ayna ¡ale’l-fevr cu√û₣ ¡ârı∂ olsun gerek olmasın her √âlde ¡ayna 
ba¡de-zamânin πu™ûr ve bu†lân ¡ârı∂ olsa √ads olunur ki ¡a§abe münhetike 
ve müteferriða olmuştur.
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Onuncu Fa§l ¡Aynın Şu¡â¡a Buπ∂u Beyânındadır Ya¡nî ¡Ayn 
Aydınlıktan Müte™e≠≠î Olduğunun Beyânındadır

Bu âfet rû√un tesa««ununa ve işti¡âline ve teraððuðuna delâlet eder ve 
ek&er-i √âlde ðarânî†us mara∂ının √udûsünü in≠âr eder lâkin cereb-i ecfân 
sebebiyle o âfet ¡ârı∂ olsa ðarânî†us mara∂ını o zamân in≠âr eylemez. Ve bu 
âfetin ¡ilâcı cerebü’l-ecfân bâbında ≠ikr olunan ¡ilâc olur.

On Birinci Fa§l ¢umûr Beyânındadır

¢umûr197 &elce ke&ret-i na₣ardan gözün ta√ayyürüne derler. Mu§annif 
der ki ba¡∂ı kerre ∂av™-ı πâlibden ve beyâ∂-ı πâlibden ðumûr √âdi& olur. 
¿elce idâme-i na₣ardan kimse eşyâyı görmez olur veyâ«ûd eşyâ-yı ðarîbeyi 
görür, ba¡îdeyi görmez rû√a o sebebden ∂a¡f geldiği √asebiyle. Ve kaçan 
mülevven ve renk-âmîz nesnelere na₣ar eylese ta√ayyül eder ki o eşyâ-ı 
mülevvenin üzerinde levn-i ebya∂ vardır.

el-Mu¡âlecât: O âfet §â√ibine yeşile ve âsmâncûnî levni olanlara idâ-
me-i na₣ar eyle diye emr olunur ve gözü karşısına esvedü’l-levn nesneler 
ta¡lîð olunur. Ve &elce na₣ardan nâ₣ıra &elcin beyâ∂lığından ma∂arrat i§âbet 
eylediği gibi &elcin bürûdetinden dahi muta∂arrır olur ise suda √ın†a †ab« 
olunup ma†bû«u fâtiren ¡ayna tað†îr olunur. Ve ba¡∂ı kerre ¡asel ile ve &ûm 
¡u§âresiyle ikti√âl olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √acer-i re√â kızdırılıp üzeri-
ne nebî≠198 tað†îr olunur ve bu«ârına o ¡alîl olan ¡ayn fet√ olunur veyâ«ûd 
nebî≠-i §ulb199 ile o ¡ayna kimâd olunur veyâ«ûd zûfâ ve iklîlü‘l-melik gibi 
olan mu√allile ve müla††ıfe olan ma¡rûf √aşâyiş ile ma†bû« suyun bu«ârına 
¡ayn-ı ¡alîl kebb ve imâle olunur.

197 “¢umûr” göz kamaşıp «îrelenir ve bir şey™ rü™yet edemez.
אد“ 198 כ  אرة     ذ و  .İbn Kütbî ”ا ا   
199 “Nebî≠-i §ulb”den murâd ðıvâmı olup katı olan nebî≠dir.





FENN-İ RÂBİ¡ EMRÂ∞-I Ü±ÜNDE OLAN KELÂM-I 
MÜCMEL VE MU¡ÂLECÂT BEYÂNINDADIR VE ONUN 

FU~ÛLÜ MÜŞTEMİL BİR MA¢ÂLESİ VARDIR

Evvelki Fa§l Ü≠ünün Teşrî√i Beyânındadır

Ü≠ün bir ¡u∂vdur ki sem¡ için «alð olunmuştur ve vârid olan §avtı cem¡ 
edip †anîni îcâb eylesin için ona bir §adef-i mu¡vecc va∂¡ olunmuştur ki 
onun için bir &uðbe «alð olunmuştur ki o &uðbe ¡a₣m-ı √acerîyi200 a«≠ eder. 
Ve o &uðbe mülevleb201 olur ya¡nî mîl-i ikti√âl gibi o &uðbenin evveli ve 
bidâyesi vüs¡atli olup tedrîcle te∂ayyuð edip ince olur. Ve o &uðbe ≠ât-ı 
te¡ârîc olur. Eger te¡ârîci olmasa &uðbenin mesâfesi ðalîle ve ða§îre olur idi. 
Ve te¡ârîc √asebiyle mesâfe †avîle olur. Ve o vech ile mesâfe †avîle olmasa 
√arr ve berd sem¡e fec™eten ve def¡aten vâ§ıla olur ve †ûl-i mesâfe ile bâ†ına 
vârid olacak √arr ve berd ta¡dîl olunup bâ†ına mu¡addilen vârid olur. Ve 
≠ikr olunan &uðbe bir cevbeye ve fe∂âya müntehî olur ki o fe∂âda sâkin ve 
râkid havâ olur ve o fe∂ânın sa†√-ı insîsinde ¡a§ab-ı sâmi¡in lîfi mefrûş ve 
mebsû† olur. Ve nefs-i dimâπda nâbit olan ezvâc ¡a§abdan zevc-i «âmisin 
¡a§ab-ı sâmi¡ mefrûş bir şu¡besidir ki ziyâde §ulb olur, havânın ðar¡ından ve 
keyfiyyetinden müte™e&&ir ve münfa¡il olup a∂¡af ve evhen olmasın için. Ve 
kaçan mevc-i §avtî ¡a₣m-ı √acerî &uðbesinden nüfû≠ edip o ¡a§abe-i mefrû-
şa ðar¡ ve ∂arb eyledikte ¡a§ab o §avtı idrâk eder, o ¡a§abın a√vâl-i sem¡e 
ðıyâsı ru†ûbet-i celîdiyyenin a√vâl-i rü™yete ðıyâsı üzere olur. Ve ¡a§ab-ı 
mefrûştan mâ-¡adâ ü≠ünün eczâ-i sâireleri celîdiyyeden mâ-¡adâ ¡aynın ec-

200 Teşrî√-i ¡i₣âmda yazıldığı üzere ðı√fın dört cidârı ve bir ðâ¡idesi vardır; o dört 
cidâra ðabâil-i erba¡a derler, sağda ve solda olan cidârlara √acereteyn derler, 
√acer gibi §alâbetli olduğundan. Ve o √acereteyn üzerlerinde kulaklar mûde¡adır, 
&uðbe o ¡a₣m-ı √acerîlerde olur.

ُب“ 201 ــ َ ُ ْ  îb sürülen nesne, müla††a√ bi’†-†îb ma¡nâsına. Ve ammâ† [el-mulevveb] اَ
َوٌد ْ ــ

ِ  [mirved]e ya¡nî sürme mîline ٌ ــ َ ْ َ ُ  [mulevleb] derler, ٌب ــ َ ُ  [mulevveb] de-
mezler.” Vankulu.

ُب“  ــ َ ُ ْ “ :der hem-sîçîde. Kâle el-Ezherî [el-mulevveb] اَ ــ ب  ــ ــ ام  ــ    ادري ا
ــ ا אل  ــ א ا  ــ أو اق  ــ ا ــ  ا .Kâmil-i ¡Alâî ”ان 

 “el-Melâb” bi’l-fet√i envâ¡-ı †îbden bir nev¡dir. A«terî.
 “Sîçîde” sükût-ı yâeyn-i ta√tâniyeyn ve kesr-i cîm-i Fârsî ile bi-ma¡nâ sâ«te ve 

ârâste, ke≠â fi’l-cem¡. Ferheng-i Şu¡ûrî.
 “Der hem-sîçîde” tamâmen yapılmış ve bezenmiş kapı demek olur Allâhu a¡lem.
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zâ-i sâireleri gibi olur, onlar celîdiyyeyi i†âfe ve celîdiyyeye «ıdmet ederler 
veyâ«ûd viðâye olurlar ve fi¡line mu¡în olurlar. Ve §ımâ«-ı ü≠ün ya¡nî kulak 
deliği ¡aynın &uðbe-i ¡inebiyyesi mi&âlinde olur.

Ve ü≠ün πu∂rûfî «alð olundu, zîrâ [281b] o âlette tað¡îr ve ta¡rîc olmak 
iðti∂â eder ve tað¡îr ve ta¡rîci πu∂rûf mu√âfa₣a eder. Ve cevher-i ü≠ün la√mî 
veyâ«ûd πışâî olsa tað¡îr ve ta¡rîcin eşkâli ve hey™âtı bir ðarâr üzere kalmaz 
ve o eşkâlin menâfi¡i dâim olmaz. Ve eger cevher-i ü≠ün ¡a₣m-ı «âli§ olsa 
her bir ðar¡adan ve ∂arbeden kendi müte™e≠≠î olur ve â«erleri dahi î≠â eder.202 
Pes ü≠ün πu∂rûfî kılındı ki eşkâl-i me≠kûre mu√âfa₣a olunup in¡i†âfı dahi 
leyyin ola.

Ve iki ü≠ün re™sin iki cânibinde kılındı, cihet-i ðuddâmında kılınmadı 
onun için ki cihet-i ðuddâma ¡ayn e√aðð olur, zîrâ kitâb-ı &âli&in evvelinde 
taf§îl olunduğu üzere ¡ayn a¡∂â-i sâirenin †alî¡ası ve câsûsu olur ve câsûsun 
mev∂i¡i cihet-i ðuddâm olur. Ve ðuddâm-ı dimâπ cihet-i eb§âra müte¡ayyin 
oldukta sem¡ â«er mev∂i¡de olmak lâyıð olur.

Ve kulaklar ðı§â§-ı şa¡r ya¡nî tüy bittiği mev∂i¡in ta√tında ve itti§âlinde 
kılındı onun için ki ðı§â§ın fevðinde olsa baş tüyü ile ve ðı§â§ın ta√tında 
mekân-ı mütebâ¡idde olsa &iyâb-ı melbûse ile mestûre olup sem¡e mu«ill 
ve mu∂ırr olur.

Ve ¡u∂v-ı ü≠üne a§nâf-ı emrâ∂ ¡ârı∂ olur ve ba¡∂ı kerre dahi veca¡-ı ðâtil 
¡ârı∂ olur. Ve mara∂-ı ü≠ünden ba¡∂ı kerre √ummayât-ı §a¡be ¡ârı∂a olur.

İkinci Fa§l Kulakların ◊ıf@-ı ~ı√√ati Beyânındadır

Vâcib olur ki kulağa i¡tinâ olunup √arr ve berd ve riyâ√ ve √ayvânât ve 
miyâh mi&lli eşyâ-ı πarîbe du«ûlünden ziyâde mu√âfa₣a oluna ve evsâ«tan 
dahi mu√âfa₣a olunur. Ve gâh u bîgâh ta†hîr-i §ımâ« oluna. Ve bundan son-
ra vâcib olur ki haftada bir kerre acı bâdem dühnü kulağa tað†îr olunmağa 
müdâvemet oluna. Bu bâbda acı bâdem yağının nef¡-i ¡acîbi olur.

Ve vâcib olur ki kulakta verem ve bü&ûr ve ðurû√ tevellüdüne mâni¡ olan 
nesnelere mürâ¡ât oluna, zîrâ bu âfetler ü≠ünü ifsâd eder. Ve eger kulakta 
be&re √udû&undan «avf olunur ise o kulakta mâmî&â şiyâfı sirke ile ða†ûren 

202 Ya¡nî havânın ü≠üne ∂arb ve ðar¡ından müte™e≠≠î olur.
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isti¡mâl olunur. Ve her haftada bir kerre kulağa mâmî&â şiyâfı tað†îrinde 
nevâzilin kulağa nüzûlünden emân olur. Ve √âsse-i sem¡e ve sâir √avâssa 
to«me ve imtilâ ve ¡ale’l-«u§û§ imtilâ üzere nevm mu∂ırr olur. Ve vâcib 
olur ki bu me≠kûrlardan ictinâb oluna.

Üçüncü Fa§l Âfât-ı Sem¡ Beyânındadır

Ve sem¡in âfâtı ef¡âl-i sâirenin âfetleri gibidir, zîrâ her fi¡lin âfeti yâ 
bu†lân olur ve sem¡in bu†lânı ona na₣îr olur veyâ«ûd her fi¡lin âfeti noð§ân-ı 
fi¡l olur ve sem¡in noð§ânı dahi ona na₣îr olur, zîrâ ba¡∂ı sem¡e noð§ân te-
rettüb edip mesmû¡âtı istið§â eylemez ve §avt-ı ðarîbi işitir, ba¡îdi işitmez. 
Ve sâir fi¡llerde olan taπayyürün fi¡l-i sem¡inden olan †anîn ve devî ve §afîr 
na₣îri olur, bu mesmû¡âtın a§l müte√aððaðı yoktur, min-vechin ona taπay-
yür ı†lâð olunur.

Ve ma¡lûm ola ki âfet-i sem¡ ba¡∂ı kerre a§liyye olur, vilâdî olan §amem 
ve †areş ve vaðr gibi. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡ârı∂î olur, vilâdetinde sem¡i selîm 
olup ba¡dehu o âfetler √âdi&e olur

~amemin ma¡nâsı †areşe muπâyir olur, zîrâ §amem âfetinde §ımâ«ın 
bâ†ını a§amm olur ya¡nî a§l-ı «ilðatte bâ†ında ≠ikr olunan tecvîf olmaz ve 
¡aybe203 ya¡nî heybe gibi havâ-i râkidi müştemil olan cevbesi olmaz. Ve 
sem¡ o cevbede râkid olan havânın temevvücü ve mevcinin †abl gibi mefrûş 
olan ¡a§aba ðar¡ı ile √âdi& olur. Kaçan cevbe olmasa havâ ve temevvüc ve 
ðar¡ ve ∂arb olmamakla sem¡ bâ†ıl olur. Ammâ †areş ve vaðrda âfet kül-
liyyen bu†lân mertebesine bâliπ olmaz. Ve ba¡îd olmaz ki ðar¡ mu†laðan 
bu†lân-ı sem¡ ma¡nâsına olup ≠ikr olunan cevbenin ve havâ-i râkidin fıðdânı 
ve in¡idâmı ile olan §amemden ve ke≠âlik cevbe ve havâ-i râkid mevcûd 
iken ¡a§abda ðuvvet olmamaktan √âdi& olan bu†lâna ¡âmm ola. Ammâ †areş 
noð§ân-ı sem¡ ma¡nâsına ola. Ve yine ba¡îd olmaz ki “vaðr” noð§ân-ı sem¡ 
ve “†areş” bu†lân-ı sem¡ ma¡nâsına ola. Ve †areş ek&er-i evðâtta ðay™dan 
sonra olur, o †areşin zevâli serî¡ olur.

Ve fıðdân-ı sem¡ ba¡∂ı kerre †abî¡î ve vilâdî olur, onun ¡ilâcı olmaz. 
Ammâ vaðr ve †areşin a§nâf-ı sâiresi dahi ba¡∂ı a√yânda vilâdî ve †abî¡î olup 

203 ُ ــ َ ْ َ ْ  Şol nesnedir ki ona esbâb (ayn’ın fethi ve yâ’nın sükûnuyla¡) [el-¡aybet] اَ
korlar. Ve fi’l-hadî&i: “ ــ ِ َ ْ َ َو ــ  ِ ِ َכ ــאُر  َ ْ َ ْ .Vankulu ”اَ
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ona dahi ¡ilâc olmaz. Ve ba¡∂ı kerre ¡ârı∂î ve √âdi& olur velâkin †ûl-i müddet 
bâðî kalıp müzmin olur ise o dahi ye™se ðarîbdir, ona dahi ¡ilâcın te™&îri §u¡û-
betli olur. Ammâ ðarîbü‘l-¡ahdde √âdi& olan †areş mu¡âleceyi ðabûl eder.

Ve âfet-i sem¡in sebebleri budur ki ba¡∂ı kerre o âfet ¡u∂v-ı â«ere müşâ-
reket ile olur, me&elâ dimâπa müşâreket ile veyâ«ûd ðarîb-i dimâπ olan 
¡u∂vun birine müşâreket ile olur. Ve dişlerin evvel-i nebâtında √âdi& olan 
âfet-i sem¡ bu ðabîlden olur. Ve ke≠âlik veca¡-ı esnâna müşâreket ile dahi 
âfet-i sem¡ √âdi& olur.

Ve ba¡∂ı kerre âfet-i sem¡in sebebi ü≠ünün kendide bir âfet olur yâ ¡a§a-
be-i sem¡de veyâ«ûd &uðbede âfet olur.

Ammâ ¡a§ab-ı sem¡de olan âfet ba¡∂ı kerre müteşâbihetü’l-eczâ olan em-
râ∂ın esbâbıyla olur. Ve ba¡∂ı kerre a¡∂â-i âliye emrâ∂ı ve in√ilâl-i ferd 
esbâbıyla ferden ¡ârı∂ olur.

Ammâ kerre müteşâbihetü’l-eczâ olan emrâ∂la olan âfet-i sem¡ sû™-i 
mizâc-ı müfred ve sû™-i mizâc-ı mürekkeb a§nâfı ile √âdi& olan âfet-i sem¡ 
olur ve ek&er-i √âlde ona sû™-i mizâc-ı bârid sebeb olur. Müfred ve mü-
rekkeb sû™-i emziceden her biri ba¡∂ı kerre ma¡a-mâddetin  ve ba¡∂ı kerre 
dahi bilâ-mâdde olur. Ve ma¡a’l-mâdde olanın dahi mâddesi sevdâviyye 
veyâ«ûd §afrâviyye veyâ«ûd mâddesi balπam-ı ficc veyâ«ûd rî√iyye olur. 
Ve çok kerre ishâl-i mirârî mu√tebes olmakla ¡aðibinde §amem ¡ârı∂ olur. 
Ve mirârî olmayan ishâlin i√tibâsında dahi §amem te¡âðub eylemek ba¡îd 
olmaz.

Ammâ ¡a§ab-ı √âsseye mara∂-ı âlî √udû&undan ¡ârı∂ olan âfet-i sem¡ o 
¡a§abede südde ¡ârı∂ olmakla olur Ve o süddeyi «ıl† veyâ«ûd midde veyâ«ûd 
verem îcâb eder ve onun veremi yâ dübeyle veyâ«ûd verem-i √ârr veyâ«ûd 
verem-i §ulb olur veyâ«ûd o süddeyi bir πışâve îcâb eder ki vesa«tan √âdi& 
olur veyâ«ûd ¡a§abda rehel veyâ«ûd nef«a veyâ«ûd in√ilâl-i ferd olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi ¡a§abda ður√a ve te™ekkül olduğundan olur.

Ammâ mecrâ sebebiyle olan âfet-i sem¡in sebebi bedenî südde veyâ«ûd 
«âricî olan südde olur. Bedenî olan südde siğil ve verem ve la√m-ı zâid ve 
dûd ve ke&ret-i vesa« ve ke&ret-i «ıl† ve §ımlâ«204 ya¡nî çirk ve verem-i mün-

َُخ 204 ــ ْ ِّ ُخ ve [»e§-§ımlâ] اَ ــ ُ ْ -âd’ın evvelde kesri ve &ânîde ∂am§) [»e§-§umlû] اَ
mıyla) Kulakta olan çirk, ُُذِن ْ ُ ا ــ َ .ma¡nâsına. Vankulu َو
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fecirden munfa§ıl olan midde ve dûd gibi nesnelerdir. Ve «âricî olan südde 
reml ve √a§ât ve çekirdek ki «âricden bâ†ın-ı ü≠üne du«ûl eder. Ve ke≠âlik 
kulaktan «urûc eden demin ba¡∂ı eczâsı seyelân eyledikte ba¡∂ı â«eri kulak 
içinde tecemmüd edip südde olur.

Ve sem¡ âfeti ba¡∂ı kerre def¡aten ve ba¡∂ı kerre dahi tedrîcle √âdi& olur 
ve gâhîce ¡alâ-sebîli’l-bu√rân olur ve gâhîce dahi emrâ∂-ı √âdde â«irlerinde 
bi-√asebi’l-intiðâl sem¡ me™ûf olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √ummâ zevâlinden 
sonra başta &iðal ve ağırlık bâðî kaldığından olur.

Ve bu√rân √asebiyle olan âfet-i sem¡ dahi √arekât-ı bu√râniyyeye tâbi¡ 
olup √arekâtın ¡ara∂ı olur ve √arekâtın zevâliyle âfet-i sem¡ dahi zâil olur 
veyâ«ûd nefs-i bu√râna tâbi¡ olur ve bu√rândan sonra bâðî kalıp ¡ara∂ &âbit 
olur. Ve beynehümâda farð budur ki §ınf-ı evvelde †abî¡at-ı külliyye vaðt-i 
bu√rânda mevâddı ta√rîk eder ve ü≠üne mücâvereti olan mevâdd-ı müte√ar-
rike mücâvereti √asebiyle ü≠üne seyelân eder ve onda ðarâr eylemez belki 
bu√rândan sonra zâil olur. Ammâ ∂a¡f-ı &ânîde †abî¡at ða§d edip mevâddı 
ü≠üne def¡ eder ve ü≠ünde o mevâddı i&bât ve i√kâm eder ve binâen ¡aleyh 
bu√rân zâil olduktan sonra âfet-i sem¡ bâðî kalır ve zevâli mara∂-ı a§lî gibi 
müstaðill tedbîr ile olur. Ve çok kerre ðay™ ve ru¡âf bu mi&lli âfet-i sem¡ 
[282a] ¡ara∂ını in≠âr eder ve ba¡∂ı kerre bu âfeti ishâl izâle ve ib†âl eder.

el-¡Alâmât: Müşâreket-i dimâπla √âdi& olan âfet sem¡e √avâss-ı sâirenin 
küdûreti delâlet eder ve ðuvâ-yı mu√arrikenin dahi ∂a¡fı delâlet eder. Ve 
âfet-i sem¡in dimâπ müşâreketiyle olduğuna ziyâde ðavî delîl olur âfet-i 
sem¡ ile lisânda dahi âfet olduğu «u§û§an sersâm ve i«tilâ†-ı ¡aðl ve sâir 
âfât-ı dimâπiyye vü mizâciyyelerin birinin ardınca olan âfât-ı sem¡ müşâre-
ket-i dimâπla olduğuna edell-i delîl ve şâhid-i ðavî olur.

Ammâ âfet-i sem¡in sebebi ¡a§ab-ı √âsse-i «â§§ olur ise ona dimâπın ve 
&uðbe-i ü≠ünün ve menâfi≠-i ¡a§abın selâmeti ile istidlâl olunur. Ve ba¡∂ı 
nüs«ada “menâfi≠-i ¡a§ab” bedeline “menâfi≠-i sem¡” vâ…i¡ olmuştur. Ve 
ke≠âlik âfet-i sem¡ √udû&undan muðaddem âlet-i sem¡in §ı√√atini mu√âfa₣a-
ya müdâvemet olunduğu dahi âfetin ¡a§abda olduğuna ya¡nî ¡a§ab ile ðâime 
olan ðuvve-i √âssenin ¡ademine istidlâl olunur.

Ve eger âfet-i sem¡in sebebş nefs-i ¡a§abda olan dübeyle ve verem-i 
√ârr olur ise o √ummâ delâlet eder ki onda ðuşa¡rîret ve nâfi∂ olur ve ona 
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bu mi&lli √ummâ lâzım olur ve onda i«tilâ†-ı ¡aðl ve he≠eyân olur. Ve 
onda «a†ar-ı ¡a₣îm vardır lâkin teðayyu√ ve tefettu√ eder ise «a†arı az olur. 
Ve eger ≠ikr olunan verem ve dübeyle nefs-i ¡a§abda olmaz ise o mi&lli 
âfet-i sem¡de √ummâ olmak vâcib ve lâzım olmaz velâkin √ummâ-ı yevm 
mi&lli √ummâsı olmak câiz olur. Ve onda temeddüd ve veca¡ ve ∂arebân 
ve &iðal olur ve &iðal ve veca¡ ¡alâmet-i müştereke olur. Ve remedden ve 
mâddeden √âdi& olan âfet-i sem¡in bi’l-cümle aðsâmında &iðal bulunur; o 
mâdde ve verem hangi mev∂i¡de olur ise olsun elbette ü≠ünde &iðali ve 
veca¡ı olur.

Ve eger âfet-i sem¡in sebebi riyâ√ olur ise ona †anîn ve devî delâlet eder 
ve onda &iðal olmaz.

Ve eger sebeb ður√a ve be&re olur ise ona √ikke ve veca¡ delâlet eder.
Ve sebeb südde olur ise ek&er-i √âlde onda &iðal olmaz ve ba¡∂ı kerre 

süddede dahi &iðal olur. Ve kaçan âfet-i sem¡ bulunup &iðal olmasa ve sû™-i 
mizâc ₣âhir dahi olmasa o âfet süddeden olduğu ma¡lûm olur. Ve o süddeye 
tedbîr-i müteðaddim delâlet eder. Ve o südde reml mi&lli nesne olur ise ona 
∂arebân delâlet eder. Ve eger südde dem-i câmid olursa demin kulaktan 
seyelân-ı sâbıðı ona delâlet eder.

Ve eger âfet-i sem¡ sû™-i mizâc-ı müfredden olur ise bilâ-&iðal ve bilâ-te-
meddüd ¡umðta olan veca¡ delâlet eder.

Ve eger sebeb sû™-i mizâc-ı bârid olur ise bâridât isti¡mâlinden müte™e≠î 
olur. Ke≠âlik nehârın ebred-i evðâtında dahi veca¡ı iştidâd bulur

Ve eger sebeb olan sû™-i mizâc müfred-i √ârr olur ise mizâc-ı bâridin 
¡aksi üzere olup eşyâ-ı √ârre isti¡mâlinden ve nehârın e√arr-ı evðâtında mü-
te™e≠≠î olur ve onda iltihâb ve le≠¡ i√sâs olunur.

Ve eger sû™-i mizâc mâddeye muðârin ise her nev¡ sû™-i mizâcın ≠ikr olu-
nan ¡alâmetleriyle ma¡an &iðal olur ve «u§û§an secde eyledikte &iðal ziyâde 
i√sâs olunur.

Ve eger âfet-i sem¡ yübûsetten olur ise onun ₣uhûr ve √udû&u seherden 
ve §avmdan sonra olur ve yüzde ve gözde ∂umûr olup göz çekilip küçük 
olur.

Ve sebeb-i âfet dûd olur ise ü≠ün-i me™ûfede daπdaπa olur ve a√yânen o 
ü≠ünden dûd «urûc eder.
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el-Mu¡âlecât: Evvelâ biz deriz ki kulağa her ne ki tað†îr olunur, vâcib 
olur ki o nesne √ârr ve bârid olmaya belki fâtiren tað†îr oluna. Ve bu kelâm 
ðavl-i küllîdir, ða†ûrun cümlesinde cereyân eder.

Ammâ âfet-i sem¡ mu¡âlecâtının mufa§§alan beyânı budur ki mevâdd-ı 
mirârîden √âdi& âfette mirâr ishâl olunur, zîrâ çün vâði¡ olur ki mirâr √ase-
biyle sem¡inde âfet olanlara def¡-i †abî¡î ₣uhûr edip mirârı «urûc etmekle 
§amemi zâil olur. Ve ke≠âlik mirâr √asebiyle i«tilâfı olanların ishâli √abs 
olmakla ona §amem ¡ârı∂ olur. Ve bunlar delâlet eder ki mirârî edviye ile 
ishâl dahi âfet-i sem¡-i me≠kûra nâfi¡dir.

Ve âfet-i sem¡ ile √arâret olur ise ona müberridât ile mu¡âlece olunur, 
o müberridât gerek edhândan ve gerek edviye-i sâireden olsun. Ve yine 
o âfet-i sem¡in mu¡âlecesinde rummâne-i vâ√idenin ba†nı ðışrından i«râc 
olunup ¡a§r olunduktan sonra ¡a§îri yine ðışrına i¡âde olunur ve o ¡a§îre bir 
miðdâr sirke ve kündür ve dühn-i verd «al† olunup o ma«lû† kabuk içinde 
†ab« olunur ðıvâm √â§ıl olunca ðadar, ba¡dehu ü≠üne tað†îr olunur veyâ«ûd 
o ü≠ün-i me™ûfeye marul suyu veyâ«ûd mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb tað†îr olunur.

Ammâ berdden ve mâdde-i bârideden √âdi& olan âfete cemî¡an edhân-ı 
√ârre isti¡mâli nâfi¡ olur ve cünd-i bîdester teftîð ve ta«lî† olunan edhân 
dahi nâfi¡ olur, ¡ale’l-«u§û§ edhân-ı √ârreden dühn-i belesân ve dühn-i 
ðus† ve acı bâdem yağı ve efsentîn ¡u§âresi ve babadya yağı şa√m-ı baðar ile 
ziyâde nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik merâru’&-&evr veyâ«ûd dühn-i √all ya¡nî şîrûπan 
şa√m-ı √an₣al ile veyâ«ûd u§ûl-i √an₣al ile †ab« olunup isti¡mâl olunsa nef¡i 
olur. Ve mürr-i §âfî bevlü‘&-&evr ile √all olunup ða†ûr kılınsa nâfi¡dir. Ve 
ðu&&â-i √ımâr ¡u§âresi dahi nâfi¡dir. Ve bu me≠kûrlar o vaðt isti¡mâl olunur 
ki mevâdd-ı bâride bedende ve nevâ√î-i re™ste ke&îre ola, o vaðtte evvelâ is-
tifrâπ-ı ¡âmm ile beden ve istifrâπ-ı «â§§ ile nevâ√î-i re™s tenðıye oluna ve 
ba¡dehu edviye isti¡mâl oluna. Ve ke≠âlik senin ma¡lûmun olan ne†ûlât ve 
«u§û§an o ne†ûlâttan varað-ı dehmest ve √abb-ı dehmest isti¡mâli ziyâde nâ-
fi¡dir. Ve riyâ∂etin dahi menfa¡ati şedîdedir. Ve o me™ûf olan ü≠üne şedîden 
§ay√a eylemek ve boru ile kulak içine şedîden ta§vît eylemek. Ve ma†bû«ât-ı 
mu√allilenin bu«ârını ðam¡ dedikleri boruyla kulağına id«âl eylemek nâfi¡dir. 
Ve bunların cümlesinden nâfi¡dir se≠âb ¡u§âresi ¡asel ile veyâ«ûd cünd-i bî-
dester ve durak otu yağı ve keçi bevli ve merâresi «u§û§an ða§nı ile nâfi¡dir.
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Ve bu bâbda mücerreb devâlardandır cünd-i bîdester üç dirhem, na†rûn 
ve «arbað birer buçuk dirhem. Bunlardan aðrâ§ itti«â≠ olunup vaðt-i √âcet-
te ða†ûren isti¡mâl olunur. Nüs«a-i u«râda «arbað bir dirhemin üç rubu¡u, 
na†rûn &ülü& dirhemdir.

Nüs«a-i u«râ: kündüs, z¡ferân, cünd-i bîdester birer cüz™, «arbað ve bû-
rað her birinden dört cüz™. Bu eczâlar şarâbla √all olunup isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd §abır, cünd-i bîdester ve şa√m-ı √an₣al ve ferfiyûn a«≠ olunup 
merâre-i baðar ile √all olunup isti¡mâl olunur.

Ve yine mücerreb devâlardandır turp yağı ve mevîzec yağı. Bu iki ya-
ğın âfet-i sem¡e menfa¡ati şedîde olur. ¡U§âre-i efsentîn veyâ«ûd †abî«-i ef-
sentîn veyâ«ûd turp ¡u§âresi mil√le nâfi¡dir, ¡ale’l-«u§û§ ü≠ünde belle veyâ 
südde ola, ona menfa¡ati ziyâde olur.

Ve bu âfette mücerreb devâ olur «ardal ile incirden fetîle itti«â≠ olunup 
kulağa id«âl olunmak. Ve ba¡∂ı kerre o fetîleye na†rûn dahi va∂¡ olunur. Ve 
deniz suyunu √ârren kulağa tað†îr eylemek nâfi¡ olur. Ve «arbað-ı esved ve 
merârât dahi nâfi¡dir, ¡ale’l-«u§û§ ¡anz merâresi ziyâde nâfi¡dir dühn-i verd 
ile isti¡mâl olunur ise. Ba¡∂ılar zu¡m ederler ki şîrûπan ile übhül bir miπrefe 
içinde siyâh olunca ðadar †ab« olunup kaynatılsa ða†ûr ceyyid olup §ameme 
nâfi¡ olur.

Ve yine edviye-i nâfi¡adan olur durak otu yağı ve defne ve sûsen yağları 
veyâ«ûd cünd-i bîdester ile nârdîn veyâ«ûd pelin rıπvesi veyâ«ûd se≠âb 
¡a§îri. Bi’l-cümle bu edviyeler §ameme nâfi¡dir.

Ve âfet-i sem¡in sebebi yübs olur ise onun mu¡âlecesi √ammâma mülâ-
zemet ve mura††ıb aπdiye ve eşribe [282b] tenâvülü ve dühn-i mu¡tedil ve 
mâ-ı fâtir başa §abb olunmak ve nîlûfer dühnü ve «ilâf ve kabak çekirdeği 
dühnleri isti¡mâl olunur.

Ve südde sebebiyle âfet-i sem¡e südde bâbında ≠ikr olunan mu¡âlecât ile 
¡ilâc olunur. Ve ke≠âlik ona şehdânec √abbı ¡u§âresi ve √an₣al-i ra†b ¡u§âre-
sinin menfa¡at-i ceyyidesi olur.

Ve evrâm √asebiyle √âdi& olan âfet-i sem¡e evrâm bâbında ≠ikr olunan 
verem-i √ârr ve verem-i bârid mu¡âleceleriyle ¡ilâc olunur.

Ve †areş baπteten vâði¡ olur ise ona içinde pelin †ab« olmuş su ile mu¡â-
lecenin nef¡i olur veyâ«ûd pelin ¡u§âresinde öküz merâresi ve şebbû† de-
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dikleri balık merâresi ve kaplumbağa merâresi «al† olunup isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd merâretü’&-&evr dühn ile ya¡nî zeyt ile veyâ«ûd «arbað «all ile ve 
sel«-i √ayye «all ile isti¡mâl olunur.

Ve baş ağrısı ¡aðibinde √âdi& olana mâ-ı fücl ve dühn-i verd nâfi¡dir. Ve 
cünd-i bîdester ve √abb-ı πâr dühn-i verd ile nâfi¡dir.

Ve sersâm ¡aðibinde √âdi& olana ¡ilâc olundukta evvelâ istifrâπla bidâ-
ye olunur ve eyâric-i feyðarâ ile istifrâπ olunur. Ba¡dehu ü≠ün-i me™ûfeye 
cünd-i bîdester dühn-i ðus† içinde tað†îr olunur veyâ«ûd bilâ-cünd yalnız 
dühn-i ðus† veyâ«ûd tatlı bâdem yağı tað†îr olunur. Ve turp suyu ve gül yağı 
ve cünd-i bîdester πâr ile ve dühn-i verd ile nâfi¡dir.

Ve südde ve «ıl† ve rî√in birinden ¡ârı∂ olan âfet-i sem¡e menfa¡ati mü-
cerrebe √ubûbdandır bu √abb ki onun §ıfatı budur: Türbüd yirmi dirhem, 
√an₣al on dirhem, anzerût iki dirhem ve nı§f dirhem, ke&îrâ yedi dirhem, 
helîlec on dirhem. Bu vezn üzere edviye-i me≠kûre a«≠ olunup ondan 
√abbu’ş-şebyâr itti«â≠ olunur. Ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhem miðdârı 
olur.

Mu§annif der ki baştan kelâmı i¡âde edenler gibi ben derim ki cemî¡an 
kulakta olan âfet ya¡nî &iðal-i sem¡ ve evcâ¡-ı ü≠ün ve riyâ√ ve devî ve †anîn 
bu âfetlerin mâddesi bâride ve berdden √âdi& olanlarına edviye-i müşte-
rekeden olur. Evvelâ re™si tenðıye edip ba¡dehu ü≠ün-i me™ûfeye «all ve 
¡asel ile bûrað ve zeyt ve şarâbla mirârât tað†îr eylemek veyâ«ûd o edviyeyi 
acı bâdem yağıyla tað†îr eylemek veyâ«ûd pırasa ve soğan suyunu ¡asel 
ile tað†îr eylemek veyâ«ûd hatun sütünü tað†îr eylemek ve bâbu’l-evcâ¡-
da benim ≠ikr eylediğim edviye-i müşterekeyi isti¡mâl eylemek, akşam ve 
§abâ√ ðatrândan ikişer ðatre tað†îr eylemek ve «arbað-ı ebya∂ ve «arbað-ı 
esved ba¡∂ı edhânla «u§û§an dühn-i sûsen ile ve pelin suyuyla ve turp ka-
buğunun suyuyla tað†îr olunur. Ve ke≠âlik o dühn tað†îr olunur ki onda 
sel«ü’l-√ayye veyâ«ûd √abbu’l-πâr veyâ«ûd ferfiyûn †ab« olunmuş ola 
veyâ«ûd cünd-i bîdester dühn ile ya¡nî zeyt ile tað†îr olunur veyâ«ûd dühn-i 
belesân veyâ«ûd nef† tað†îr olunur veyâ«ûd ¡ilk-i enbâ†tan bir ûðıyye ve «îrî 
dühnünden iki ûðıyye, acı bâdem yağı nı§f ûðıyye. Bu mecmû¡ a«≠ olunup 
ma«lû†an kaynattıktan sonra akşam ve §abâ√ üçer ða†re isti¡mâl olunur. Ve 
ke≠âlik ¡asel-i lübnâ ya¡nî mey¡a-i sâile dühn-i «îrî ile ve √an₣al yaprağının 
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suyu ve ¡u§âre-i lûf ve hezâr-ceşân bu bâbda ceyyid ve ðavî devâlar olur. 
Ve evcâ¡ bâbında ≠ikr eylediğimiz edviye-i müşterekenin dahi nef¡i olur.

Ve bu mi&lli âfet §ıbyâna ¡ârı∂ olur ise onlar içinde se≠âb ve merzencûş 
†ab« olunmuş dühn-i dâ≠î ile intifâ¡ ederler veyâ«ûd mil√-i enderânî ile sa¡-
ter ma∂π eden kimsenin yalnız bü§âðıyla intifâ¡ ederler.

Ve nâfi¡ olan kimâdâttandır bâbûnec ve şib& ve varað-ı πâr ve merzencûş 
ve √abað-ı yâbis ve ¡âðırðar√â †ab« olunup suyuyla kimâd eylemek. Bu ma†-
bû« ile boyuna ve kulak altına kimâd dahi olunur. Ve ke≠âlik bâbu’r-re™ste 
≠ikr olunan ne†ûlât ile ≠ikr olunan ma√aller ten†îl olunur. Ve o ma†bû«ların 
§âfîsi bir bülbüle ya¡nî kilindir dedikleri şarâb kabı içine va∂¡ olunup ü≠üne 
taðrîb ve mu√â≠î kılınır bu«ârı ü≠üne dâ«il olsun için.

Ve †arşe için istifrâπ ða§d olunsa gerektir ki o istifrâπın ¡adedi ke&îr ve 
miðdârı ya¡nî «ârice «urûc eden ru†ûbetin kemmiyyeti ðalîle ola, zîrâ bu 
vech üzere olan istifrâπda ðuvvet mu√âfa₣a olunur. Ve nu∂ca dahi muvâfât 
ve muvâ§ale olur.

Ammâ evrâm sebebiyle √âdi& olan âfet-i sem¡e evrâm-ı √ârre ve evrâm-ı 
bâridenin senin bildiğin ¡ilâclaryla mu¡âlece olunur.

Dördüncü Fa§l Veca¡-ı Ü≠ün Beyânındadır

Kulak ağrısının sebebi sû™-i mizâc veyâ«ûd verem ve be&re veyâ«ûd te-
ferruð-ı itti§âl olur. Ve sû™-i mizâc dahi bilâ-mâdde sû™-i mizâc-ı √ârr olur, 
havâ-i √ârrdan ve rî√-i √ârrdan √âdi& olan veca¡-ı ü≠ün gibi, ¡ale’l-«u§û§ 
berdden «urûc ve «ulû§ edip def¡aten havâ-i √ârre ve rî√-i √ârre vuðû¡ ve 
te§âdüf edenlere kulak ağrısı ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve mâ-ı √ârr ile iπtisâl 
edip kulağına ıssı su du«ûl edenlerin ve †abî¡atına ðuvvet-i √ârre πalebe 
eden miyâh-ı sâire ile iπtisâl edenlere ¡ârı∂ olan kulak ağrısı bilâ-mâdde 
sû™-i mizâc-ı √ârr √asebiyle olur.205

Ve ba¡∂ı kerre dahi veca¡-ı ü≠üne sebeb ma¡a-mâddetin demeviyyetin 
veyâ«ûd ma¡a-mâddetin §afrâviyyetin sû™-i mizâc-ı √ârr olur veyâ«ûd ve-
ca¡-ı ü≠üne sebeb olan sû™-i mizâc bilâ-mâddetin bâridetin havâ-i bârid ve 
rî√-i bârid √asebiyle ¡ârı∂ olan sû™-i mizâc olur, ¡ale’l-«u§û§ √arrdan «urûc 

205 Bu iki ıssı su beyninde farð budur ki §ûret-i ûlâda sunun √arâreti âteş ve güneş 
mi&lli √ârr-ı √âricîye mülâðât ile olur ve §ûret-i &âniyede †abî¡î ve «alðî olur.
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edip def¡aten havâ ve riyâ√-ı bâridelere te§âdüf edenlerde o sû™-i mizâc-ı 
bârid √âdi& olduğu ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ke≠âlik mâ-ı bârid ve †abî¡atına 
bürûdet πâlibe olan mâ ile iπtisâl dahi sû™-i mizâc-ı bârid-i müfrede sebeb 
olur. Veyâ«ûd veca¡-ı ü≠ünün sebebi ma¡a’l-mâdde sû™-i mizâc-ı bârid olur. 
O mâdde dahi rî√iyye ve bâride veyâ«ûd «ıl†iyye-i le√ice olur.

Ve bü&ûr ve evrâm sebebiyle dahi [veca¡-ı] ü≠ün √âdi& olur.
Ve teferruð-ı itti§âl ile dahi olur. Rî√-i mümeddid ¡ârı∂ oldukta itti§âli 

teferruð edip veca¡ ¡ârı∂ olur. Ve ðurû√ ve «urâcâtla dahi itti§âl teferruð 
edip veca¡a mü™eddî olur.

Ve evcâ¡-ı ü≠ün cümlesindendir o veca¡ ki müferrið-i itti§âl olan rî√ 
ü≠ünde tevellüd eder veyâ«ûd su veyâ«ûd √ayvân kulak deliğine du«ûl eder 
veyâ«ûd kulakta dûd tevellüd eder ve bu me≠kûrlardan veca¡ √âdi& olur. Ve 
∂arbe ve sað†a ¡aðiblerinde dahi veca¡ ¡ârı∂ olur.

Ve kulak ağrılarının ziyâde şedîdi ve §u¡ûbetlisi bâ†ın-ı ü≠ünün ¡umðun-
da olan verem-i πâi§ten ¡ârı∂ olan veca¡-ı ü≠ündür. Ve o mi&lli veca¡da 
√ummâ lâzım olur, ¡ale’l-«u§û§ verem i«tilâ†-ı ¡aðlla ola.

Ammâ ü≠ünün eczâ-i «âriciyyesinden olan πu∂rûfun evrâmı ile veca¡-ı 
ü≠ün ¡ârı∂ olur ise o veca¡da şiddet ve ke≠âlik «a†arında dahi şiddet olmaz. 
Ammâ evvelen ≠ikr olunan veca¡ ya¡nî bâ†ın-ı ü≠üne πâi§ olan veca¡-ı sekte 
gibi ba¡∂ı kerre baπteten ðatl eder ve bu nev¡ veca¡ şâbbı şey«ten ziyâde 
ðatl eder ve ðatli esra¡ olur ve ba¡∂ı kerre yevm-i sâbi¡de ðatl eder. Ammâ 
ek&er-i meşâyı«ta bu verem bâ†ın-ı ü≠ünde tefettu√ eder velâkin ðable’t-te-
fettu√ şübbânı veca¡ın ðatli ke&îr olur. Kaçan verem-i πâi§ müteðayyi√ olup 
¡alâmât-ı ma√mûde ₣âhire olsa «alâs recâ olunur.

Ve veca¡-ı ü≠ün ba¡∂ı kerre √ikke ile ve ba¡∂ı kerre dahi bilâ-√ikke olur. 
Biz √ikke-i ü≠ün için mev∂i¡inde bir bâb ≠ikr eyledik.

el-¡Alâmât: Vecau’l-ü≠ün ¡alâmâtı †areş bâbında ≠ikr olunan ¡alâmât gi-
bidir.

el-Mu¡âlecât: Ü≠üne edviye tað†îri bâbında ≠ikr olunan ðânûn mu√âfa₣a 
olunmak vâcib olur, o ðânûn budur ki şedîdü‘l-√arr ve şedîdü‘l-berd ða†ûr 
olmaya belki fâtiren tað†îr oluna.

Ve eger veca¡-ı ü≠üne sebeb bedende ve re™ste olan imtilâ olur ise vâcib 
olur ki nâ√iye-i beden mevâdd-ı imtilâ cinsinden istifrâπ ve tenðıye oluna. 
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Ve eger mevâdd-ı imtilâ √ârre olur ise ya¡nî dem olur ise fa§d ile ve sâir 
mâdde-i [283a] √ârre mevâdd-ı √ârreden re™si münaððî olan senin bildiğin 
münaððıyât ile istifrâπ olunur. Ve eger «ıl† lüzûcetli ve «ılt le√ic olursa 
ma¡rûfe olan şebyârât √abblarıyla ve πarâπır ile tenðıye olunur. Ammâ o 
«ıl† le√ic olup nâ√ıye-i ü≠ünde müstekin olur ise vâcib olur ki ishâlden son-
ra eb«ıre-i müleyyine ve ða†ûrât-ı müleyyine isti¡mâl olunup merreten u«râ 
¡u∂vdan müstefriπ olan edviye bir dahi isti¡mâl oluna.

Ve eger veca¡-ı ü≠üne sebeb √arâret-i müfri†e olur ise vâcib olur ki √arâ-
reti teskîn eden mu†fiyât-ı ma¡rûfe dimâπ bâbında ≠ikr olunduğu üzere is-
ti¡mâl oluna. Ve kulağa müftiren dühn-i verd ve beyâ∂-ı bey∂ tað†îr oluna. 
Ve eger veca¡ şedîd olur ise ≠ikr olunan ða†ûra kâfûr ∂amm olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre kâfûr ile benefşec yağının ir«âsı √asebiyle veca¡ı teskîni dühn-i ver-
din teskîninden ziyâde olur. Ve ke≠âlik evcâ¡-ı ¡aynı müsekkine olan şiyâfât 
dahi beyâ∂-ı bey∂ mi&lli ile kulağa tað†îr olunur ve bu bâbda beyâ∂-ı bey∂in 
menfa¡ati ¡acîbdir. Veyâ«ûd leben, ¡inebü’&-&a¡leb suyu ve küsfüre suyu ile 
tað†îr olunur. Ve lebenin «ayrlısı o lebendir ki ∂ar¡dan √alb olunduğu gibi 
ðable’t-taπayyür isti¡mâl oluna ya¡nî dûπ ve mâst ve me«î∂ ve cübn ve bu 
mi&llilere her ne ðadar lebenin şümûlü var ise o mi&llilere leben-i √alîb den-
mez, ≠ikr olunan menfa¡at onlarda mevcûde olmaz. Leben-i √alîb tað†îrinin 
veca¡-ı ü≠üne cidden menfa¡ati olur. Ve ke≠âlik «arâ†în206 dühn-i verdde 
kaynatılıp ü≠üne tað†îr olunur veyâ√ûd √alezûn dahi dühn-i verdde kayna-
tılıp tað†îr olunur veyâ«ûd dühn [-i verd] üç mi&li «amr sirkesi içinde †ab« 
olunup üç mi&li gidip biri kalınca ðadar kaynadıktan sonra ða†ûren isti¡mâl 
olunur, veca¡-ı √ârrdan ve ∂arebândan o dühn cidden nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik 
kabak çekirdeği dühnü ve nîlûfer ve «ilâf dühnleri ve bunların em&âli olan 
dühnler dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik kabağın cirminin ve yaprağunun ¡u§âresi 
mi&lli ¡u§ârât dahi nâfi¡ olur. Ve «âricden olan ∂ımâdât-ı müberride dahi nâ-
fi¡dir. Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki mâ-ı leblâb bu mi&lli √âlde cidden devâ-i 
ceyyiddir. Ve şehdânec-i ra†bın ¡u§âresi nâfi¡dir.

Ve kaçan ∂arebân ve veca¡ müştedd olsa ve ondan teşennüc «avf olunsa 
onun ¡ilâcında mür«iyât isti¡mâli lâzım ve lâbüdd olur velâkin isti¡mâl olu-
nan mür«ü ¡atîð semn-i baðar gibi müsa««in olmamak gerektir. [Ve ba¡∂ı 

206 Solucana «arâ†în derler.
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kerre] dahi bir ðumðuma içine mâ-ı √ârr va∂¡ olunup ağzına bir ünbûbe 
id«âl olunup mev∂i¡-i du«ûlü sargı ile sarılır bu«âr ∂âyi¡ olmasın için, ün-
bûbenin ağzı veca¡ı olan kulağa id«âl olunur. Ve mâ-ı √ârrın bâ†ın-ı ü≠üne 
nüfû≠ eden bu«ârı veca¡-ı ü≠ünün }«a†bına207 ve mu¡âlecesine kifâyet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre â«er mu¡âleceden ve mu«addirât isti¡mâlinden iπnâ eder, 
¡ale’l-«u§û§ o ðumðumaya va∂¡ olunan mâ-ı müsa««an rıfð ile ir«â eden ed-
viye ile ma†bû« ola ve «u§û§an o ma†bû«a mu«addirât dahi «al† olmuş ola. 
Ve kaçan veca¡-ı ü≠ün mu«addirât isti¡mâline mu√tâc olur ise eslem olan 
mu«addir mâmî&â şiyâfıdır. Ve afyûndan bir şemme o şiyâfa «al† olunup 
sa√ð olunur sonra hatun sütüyle karıştırılıp ü≠üne tað†îr olunur.

Ve kulak ağrısının sebebi kulağa suyun du«ûlü olur ise onun ¡ilâcı bâbında 
≠ikri âtî mu¡âlecât olur. Ve eger sebeb-i veca¡ ¡umðta mütemekkine olan bürû-
det olur ise veyâ«ûd berd-i «âricî olur ise vâcib olur ki onun ða†ûru edhân-ı 
√ârre ola. Ve edhân-ı √ârre bu dühnlerdir: dühn-i se≠âb ve dühn-i şib&, dühn-i 
sünbül-i Rûmî, dühn-i πâr, dühn-i uð√uvân, dühnü’l-belesân, dühnü’l-«ırva¡ 
ve sâir bu me≠kûrlar gibi olan dühnlerdir. Veyâ«ûd veca¡-ı bâridi olan ü≠ün-
de bu ða†ûrlar isti¡mâl olunur: Zeyt içinde &ûm †ab« olunup ba¡de’t-ta§fiye 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd fülfül ve cünd-i bîdester ve ferfiyûn ile zeyt isti¡mâl 
olunur veyâ«ûd miðdâr-ı dânıð πâliye dühn-i bânın bir mi&ðâli içine konup 
tað†îr olunur yâhûd ¡ı†riyyeti olan edhân-ı √ârreden biri tað†îr olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre o veca¡ §â√ibi şarâb-ı §ırf u ðavî şürb edip yatıp uyur ve uyanır, a§lâ 
taðallüb eylemez, bir †araftan †araf-ı â«ere ta√avvül eylemez.

Ve eger veca¡-ı ü≠üne sebeb riyâ√-ı bâride olur ise devî ve †anîn bâbında 
≠ikr edeceğimiz ¡ilâc ve ke≠âlik sebebi «ıl†-ı le√ic ve sebebi berd olanların 
mu¡âlecâtıyla ¡ilâc olunur. Ve riyâ√-ı bârideden √âdi& veca¡-ı ü≠üne muvâ-
fıð ¡ilâc olur. Mi√ceme mâ-ı √ârr ile doldurulup kulağın √avâlîsine yapış-
tırılmak ve kulağa se≠âb ve √amâmâ ¡asel ile tað†îr olunmak yâhûd ðay-
sûm ve merzencûş dühn-i sûsen içinde tað†îr olur veyâ«ûd cünd-i bîdester, 
ðaysûm ve merzencûş ile dühn-i sûsen içinde †ab« ve ta§fiye olunduktan 
sonra isti¡mâl olunur veyâ«ûd na†rûn «all ile ve dühn-i verd ile veyâ«ûd lûf 
¡u§âresi ile isti¡mâl olunur. Ve bunlardan aðvâ edviyeye √âcet olur ise fer-
fiyûn ve cünd-i bîdester mi&lli devâlar dühn-i ðus† ile veyâ«ûd ðus†-ı ba√rî 

207 Ya¡nî √âl ve şânına yeter, â«er nesneye i√tiyâc kalmaz.



418 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ve zerâvend isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre müsa««ın câvers ve müsa««in 
libd208 ile kimâdın dahi menfa¡ati olur.

Ve eger veca¡-ı ü≠üne sebeb bü&ûr olur ise bü&ûr-ı ü≠ün bâbında ≠ikr 
olunan ¡ilâcla mu¡âlece olunur.

Ve kulakta mütevellid dûd veca¡a sebeb olur ise o dahi bâbında me≠kûr 
olan edviye ile müdâvât olunur.

Ke≠âlik kulağa mâ ve √a§ât du√ûlünden √âdi& olan ağrıya dahi bâbların-
da ≠ikri gelecek edviyeler ile ¡ilâc olunur.

Ve eger sebeb-i veca¡ verem-i √ârr ve πâi§ olur ise o sebeble olan ve-
ca¡da «a†ar vardır, teðayyu√ edince ðadar ondan «avf olunur, zîrâ bâtın-ı 
ü≠ün dimâπa ðarîb olur ve veca¡dan dimâπ müte™e≠≠î olur. Pes o verem-
den fa§d ve ishâlden sonra evvelâ müleyyinât ve müberridât isti¡mâl olunur 
üçüncü güne varınca ðadar, merreten ba¡de u«râ leben isti¡mâl olunur. Ve 
ke≠âlik evâil-i vaðtinde dühn-i verd «all ile †ab« olunur. Ba¡dehu √ulbe ve 
bezr-i kettân lu¡âbları ve bezr-i mürr lu¡âbı leben içinde isti¡mâl olunur. 
Ve bu vaðt mi&llide mâ-ı leblâbın dahi menfa¡ati olur. Ve bu §ınıf veca¡da 
simsim-i medðûð mücerrebdir. Ve bunlardan sonra dâimâ √arâretin-mâsı 
olan zeyt ile kimâd olunur. Ve vâcib olur ki o isti¡mâl olunan zeyt ¡a≠b ola 
ve fâtir ola. Bir mîlin daðîð olan †arafına o zeyte maπmûs ðu†ne leff olu-
nup kulağa merreten ba¡de u«râ id«âl oluna. Ve «âricden dahi müleyyinât-ı 
mün∂ice olan edviye ile ∂ımâd oluna.

Ve eger veca¡ ve verem şedîdü’l-ðuvve olmaz ise ve zamân-ı ibtidâyı 
dahi mütecâviz ise vâcib olur ki o ü≠üne şa√m-ı &a¡leb tað†îr oluna veyâ«ûd 
şa√m-ı verel tað†î oluna veyâ«ûd bâsilîðûn dühn-i verd ve dühn-i √ınnâdan 
biriyle tað†îr oluna veyâ«ûd şa√m-ı ba†† ve şa√m-ı re«ameden biriyle tað†îr 
oluna veyâ«ûd şahm-ı decâc ve şa√m-ı ba††ın birinden mütte«a≠ olan mer-
hem id«âl oluna.

Ve eger verem şedîdü’l-√arâret değil ise onda o devâ isti¡mâl olunur ki 
mü≠âb olan şa√m-ı ¡anz kendi vezninde ¡asele ve ke≠âlik kendi vezninde 
meybu«tec ve zûfâya «al† olunup terkîb olunduktan sonra o devâ-i mürek-
keb kulağa id«âl oluna. Ve bunlardan te™&îri ve in∂âcı ðavî olur mertek ve 
isfîdâc birer ûðıyye, kündür ve πubâr-ı re√â ve râtiyânec üçer vuðıyye, zeyt 

208 “Libd” keçedir.
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bir rı†l ve şa√m-ı «ınzîr veyâ«ûd şa√m-ı mâ¡iz-i †arî iki rı†l, bezr-i kettân 
miðdâr-ı kifâye. Bu devâlar a«≠ olunup onlardan merhem itti«â≠ oluna. Ve 
ba¡∂ı kerre mu«addirât isti¡mâline dahi i√tiyâc olunur. Ve o mu«addirât 
bizim ðarîben ≠ikr edeceğimiz vech üzere isti¡mâl olunur.

Ve kaçan verem middeye isti√âle eylese bezr-i kettân lu¡âbı dühn-i verd 
ve dühn-i bâbûnec ile ve bâbında sâir ≠ikr edeceğimiz ile isti¡mâl olunur.

Ve eger verem «âric-i ü≠ünde ise onun «a†arı ¡a₣îm ðalîl olur ve ona 
daðîð-i şa¡îr ceyyid olur. Ve daðîð-i bâðılâdan mütte«a≠ ∂ımâd ceyyid olur. 
Ve bâðılâ daðîðından mütte«a≠ olan ∂ımâdın nüs«ası budur: daðîð-ı bâðılâ 
ve [bâbûnec] ve benefşec ve daðîð-ı [283b] şa¡îr ve «a†mî ve iklîlü’l-melik. 
Bu edviyeler daðð olunup elekten geçirildikten sonra mâ-ı fâtir ile ve dühn-i 
benefşec ile idâfe oluna. Ve ba¡∂ı kerre ¡inebü’&-&a¡leb ve dühn-i √all ya¡nî 
şîrûπan ve daðîð-ı √ın†a bu edviyeden mütte«a≠ olan ∂ımâd ile iktifâ olunur.

Ammâ bü&ûr-i ü≠ün mu¡âlecesine incir √ın†a ile †ab« olunup ma†bû«u 
kulağa tað†îr olunmak veyâ«ûd ondan fetîle itti«â≠ edip kulağa id«âl olun-
mak kifâyet eder. Ve ağrısı teskîninde bundan aðdem ≠ikr ve va§f ettiğimiz 
ünbûbeyi kulağa id«âl kifâyet eder. Ve ünbûbe ≠ikri ¡aðibinde ≠ikr ve va§f 
eylediğimiz vech üzere mu«addir isti¡mâli ta«dîrde kifâyet eder.

Ve evcâ¡-ı ü≠ün a§nâfına nâfi¡ olan ve «u§û§an berde meyli olanlara nâfi¡ 
edviye-i müşterekedendir o zeyt-i ünfâð ki ya¡nî na∂îc olmayan zeytûndan 
mu¡ta§ar zeyt ki onun içinde «anâfis veyâ«ûd «arâ†în veyâ«ûd su destîleri-
nin altında bulunan dûd †ab« olunmuş ola. Ve ke≠âlik balık merâresi zeyt-i 
ünfâð ile veyâ«ûd şahm-ı verel veyâ«ûd &a¡leb ve re«ame ve kürkî bunların 
her birinin şa√m-ı edviye-i müşterekeden olur. Ve ke≠âlik dühn-i ¡aðârib 
cidden nâfi¡ olur. Ve †arî olan merzencûşun suyu ve kavak ağacının ðuşûru 
sülâðası veyâ«ûd «arâ†înin sülâðası şa√m-ı ba†† ile †ab« ve ta§fiye olunan 
ma†bû« mürr ile «al† olunup isti¡mâl olunur.

Ve ü≠ün berd-i şedîde mâile ise dühn-i «îrî içinde merâre-i &evr merâ-
renin ta√allülü ₣ann olunca ðadar †ab« olunur ve ba¡dehu ða†ûren isti¡mâl 
olunur ve te™&îri ¡acîb olur. Ve ba¡∂ı kerre ü≠ünün evcâ¡-ı şedîdesine ¡ilâc-
da mu«addirât isti¡mâline √âcet olur, süt ile felûniyâ ve ke≠âlik aðrâ§-ı 
za¡ferân ve aðrâ§-ı kevkeb mi&lliler isti¡mâl olunur veyâ«ûd afyûn ve cünd-i 
bîdester ve za¡ferân bu devâlar hatun sütüyle isti¡mâl olunur.
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Ve vâcib olur ki bu mu«addirâtı isti¡mâl πaşy «avf olunca ðadar te«îr 
oluna,«u§û§an mevâdd-ı âfet bâride olur ise te™«îrin vücûbu mü™ekked 
olur, zîrâ mu«addirâtın mevâdd-ı bârideye cidden ∂ararı vardır, âfet πaş-
ye mü™eddî olmadıkça cidden mu∂ırr olan devâyı isti¡mâl câiz olmaz. Ve 
eger mu«addirât isti¡mâlinden ∂arar √âdi& olur ise o mu«addirâttan sonra 
yalnız cünd-i bîdester isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre cünd-i bîdester sa√ð-ı 
belîπ ile sa√ð olunur ba¡dehu üzerine afyûn ilðâ olunup sa√ð olunur. Ve o 
ma«lû†tan şarâb-ı §ırf ile aðrâ§ itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur.

Ve eger ü≠ünde cidden mûlime ður√a olur ise süt ile √u∂a∂ ve afyûn 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd yirmi ¡aded muðaşşer bâdem, bûrað, afyûn, kündür 
birer buçuk dirhem, za¡ferân altı dirhem, ða§nı, mürr birer buçuk dirhem. 
Bu me≠kûrlar a«≠ olunup sirke ile sa√ð olunup kurutulur ve ¡inde’l-√âcet 
dühn-i verd ile ıslatılıp ða†ûren isti¡mâl olunur.

Ve eger o ü≠ünde midde olur ise ≠ikr olunan edviyenin cem¡i «amr ile 
olur, sirke bedeline «amr isti¡mâl olunur veyâ«ûd ¡asel veyâ«ûd sikencebîn 
ile sirke istibdâl olunur.

Beşinci Fa§l Devî ve ‰anîn ve ~afîr Beyânındadır

Ve bu a√vâl birer nev¡ §avtlardır ki insân o a§vâtı «âricten sebeb yok 
iken işitmekten «âlî olmaz. Ve bu a§vâtın sem¡e ðıyâsı min-πayri sebebin 
«âricî «ayâlât-ı mub§aranın ve ₣ulmetin ¡ayna ðıyâsı üzeredir. Ve bu a¡râ∂-
da havânın √areketi olur, zîrâ onlar cemî¡an a§vât ðabîlindendir. Ve a§vâtın 
sebebi havânın temevvücü ile ve temevvüc √areket ile olur. Ve ≠ikr olunan 
devî ve †anîn ve §afîr209 ı†lâð olunan a§vâtın √udû&u havâ-i dâ«ilin √areke-
tiyle olur, zîrâ o a§vât «âricde olan havânın √areketi yok iken √âdi& oldu-

209 Devî ve †anîn ve §afîr kulakta ₣âhir olan §avt-ı «afîf. Riyâ√a ve arı ve †âir §av-
tına ve devîsine müşâbih olur ise ona “devî” derler. Sinek §avtına ve †aşt §avtı-
na benzer ise ona “†anîn” derler. Ve kuş sıklığına benzer ise ona “§afîr” derler. 
Ve ‰aberânî ta«rîc eyledi ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyurdu:
“ ٍ ــ ْ َ ِ ــ  ِ َ َذَכ  ْ ــ َ  ُ ا  َ َذَכــ  ْ ــ ُ َ ْ َ ــ  ِ ْ ُכ ْ َ ْ َ  ْ ُכــ

ِ َ أَ أُُذُن   ْ ــ َ  Münâvî der ki “ü≠ün” o ”ِإَذا 
vaðtte †anîn eder ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retleri o kimseyi 
mele™-i a¡lâda ≠ikr eder ve rû√a onun «aberi ¡âlem-i ervâ√tan vâ§ıl olup †anîni 
i√dâ& [eder.] Ve e†ıbbânın ≠ikr eyledikleri sebeb buna mu«âlif olmaz, zîrâ rû√a 
«aber vâ§ıl oldukta havâyı &uðbeyi ta√rîk ile †anîn i√dâ& eylesin. Ve ₣âhiren bu 
a§vât e§ı√√âda olur ise √adî&in mâ-§adaðı olur.
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ğu delâlet eder ki o a§vâtın √udû&una sebeb bâ†ın-ı ü≠ünde olan havânın 
√areketi olur. Ve bâ†ın-ı ü≠ünde olan havâ o bu«ârdır ki tecâvîfe mun§abbe 
olur. Ve o eb«ırenin temevvücü ba¡∂ı kerre ziyâde «afî olur ve tecâvîfe 
ma§bûbe olan bu«âr o «afî temevvücden «âlî olmaz. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
havâ-i bu«ârînin temevvücü «afî temevvücden ziyâde olur ve o «afî olan 
temevvücü ba¡∂ı ebdânın sem¡-i √âssesi i√sâs eder ya¡nî ondan √âdi& olan 
§avtı işitir ve ba¡∂ı â«er ebdânın √âssesi o temevvüc-i «afînin §avtını i√sâs 
ve idrâk eylemez. Ve onun sebebi budur ki ba¡∂ı eş«â§ın √âsse-i sem¡i ziyâ-
de ≠ekiyye olur, «afî olan √areket-i havâyı idrâk eder ve ba¡∂ı â«erin √âssesi 
mu¡tedile olur, ifrâ†-ı ≠ekâsı olmaz, onun için ziyâde «afî olanları idrâk 
eylemez; bunun na₣îri bizim bâb-ı «ayâlâtta ≠ikr eylediğimiz mu«ayyelât 
olur veyâ«ûd o «afî temevvücü ba¡∂ı eş«â§ın i√sâsı √âssesinin cidden ∂a¡fı 
olduğundan olur, zîrâ ∂a¡îf olan ðuvvet ednâ sebeble müte™e&&ir olur; bunun 
na₣îri o ∂a¡îfü‘l-mizâc olan mebrûd kimsedir ki ednâ berdden münfa¡il ve 
müte™e&&ir olur ve ke≠âlik √arâret-i mizâc √asebiyle ∂a¡îf olanlar ednâ √arâ-
retten müte™e&&ir olurlar. Ve ∂a¡fın a§nâfı cemî¡an sû™-i mizâc a§nâfıdır ki 
kitâb-ı evvelde mufa§§alan o a§nâf senin ma¡lûmun oldu.

Ammâ bâ†ın-ı ü≠ünde olan havâ-i bu«ârînin temevvücü «afî olmayıp te-
mevvüc o ðadara bâliπ olsa ki o miðdâr temevvücden √âdi& olan §avtı √issi 
zekî olmayanlar ve ke≠âlik ðuvveti ∂a¡îfe olmayanlar dahi i√sâs eder olsa 
o mi&lli §avt ba¡∂ı eş√â§ta i√sâs olunduğu onun içindir ki o şa«§ın bâ†ın-ı 
ü≠ününde olan havâ-i bu«ârîyi †abî¡î √areketinden ziyâde mu√arrik olur ve 
şa«§-ı â«erde o mu√arrik olmaz ve mu√arrik olan ü≠ünde o a§vâtın biri 
√âdi& olur.

Ve havâ-i bâ†ını mu√arrik olan sebeb nâ√iye-i re™ste mütevellide ve mü-
te√arrike olan riyâ√ olur veyâ«ûd re™ste mütevellide olan §adîdin sevði ve o 
nâ√iyede mütevellide olan ðay√ın πaleyânı veyâ«ûd mecârî-i ü≠ünde müte-
vellid dûdun √areketi olur.

Ve esbâb-ı me≠kûrenin √udû&una sebeb-i sâbıð budur ki √ummânın 
evâil-i nevbeti ı∂†ırâbı gibi bedende ı∂†ırâb olur ve o ı∂†ırâbla a«lâ†-ı be-
denin küllîsi πaleyân edip ≠ikr olunan esbâb-ı vâ§ıla √âdi& olur veyâ«ûd 
sebeb-i sâbıð ifrâ† üzere bedende olan imtilâ olur veyâ«ûd yalnız re™sin 
imtilâsı olur.
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Sekr-i ke&îr ¡aðibinde √âdi& olan devînin ve na₣îrlerinin sebeb-i sâbıðı 
re™se ma«§û§ imtilâ olur veyâ«ûd sebeb-i sâbıð dimâπ cânibinde olan 
√areket-i müfri†a ve ı∂†ırâb olur, ðay™-ı ¡anîf arasında ve §adme ve ∂arbe 
¡aðiblerinde √âdi& olan a§vât-ı me≠kûrenin sebebi bu ðabîlden olur. Ve 
ba¡∂ı kerre sebeb-i sâbıð bu ı∂†ırâbların birisi dahi olmaz belki mevâddı 
lüzûcetli olmakla azar azar riyâ√a ta√allül eder ve bu vech ile olan devâm 
üzere olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i sâbıð cû¡ ve «avâ olur. Kaçan cû¡ ve «avâ şe-
dîd olsa bedende meb&û&e olan ru†ûbât-ı sâkine mu∂†aribe olur, zîrâ †abî¡at 
ta§arruf edecek πıdâ bulmadıkça ru†ûbât-ı meb&û&eye iðbâl eder ve o ru†û-
bâtı ta√lîl ve ta√rîk eder.

Ve ba¡∂ı edviye vardır ki onu tenâvülden a«lâ† ve riyâ√ nevâ√î-i dimâπ-
da mu√tebese olur, o mi&lli devâ tenâvülü dahi †anîne ve na₣îrlerine sebeb-i 
sâbıð olur.

Ve devî-i ü≠ünün sebebi ba¡∂ı kerre ü≠ünün kendide olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi mi¡de ve a¡∂â-i sâire müşâreketi ile olur, zîrâ mi¡de ve em&âli riyâ√ı 
ü≠üne irsâl eder, o dahi bâ†ın-ı ü≠ünde olan eb«ıre-i havâiyyeyi ta√rîk edip 
o a§vât √âdi&e olur.

el-¡Alâmât: Bu a§vâttan vâ§ıl ve dâim ya¡nî ¡ale’l-itti§âl olanların sebebi 
başın kendide müstekin olur. Ammâ vâ§ıl ve dâim olmayıp imtilâ ve «avâ 
ve √areket ve sükûn ve √arr ve berdin iştidâdı ve ¡adem-i iştidâdı √asebiyle 
gâhîce sâkine ve gâhîce heyecân ve √areket üzere olurlar ise onların √udû&u 
müşâreket ile olur ve o [284a] a§vâtın hey™etleri müşâreket-i ma«§û§aya 
delâlet eder.

Eger o mesmû¡ şol §avta müşâbih olursa ki o §avt bir suyun âteşte kay-
nayıp fevð cânibine kabarıp kalktıkta ondan ₣uhûr eder ve o §avt bi’l-cümle 
beden müşâreketi veyâ«ûd mi¡de müşâreketi ile olduğuna delâlet eder.

Ve eger o mesmû¡, şecerin rüzgâr estikte ₣âhir olan §avtı gibi ve bir nes-
nenin kendi nefsinde deverânından ve √areket-i va∂¡iyyesinden ₣âhir olan 
§avt gibi olursa ya¡nî değirmen §avtı gibi olur ise başta riyâ√ın istiknân ve 
i√tibâsından √âdi& olduğuna delâlet eder.

Ve eger o ¡illet §â√ibinde √ummâ ve veca¡ olup ðuşa¡rîrete mü™eddî olur 
ise ðay√ın ictimâ¡ına delâlet eder.
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Ve eger o mesmû¡ olan §avtın tekevvünü vâ√iden ba¡de vâ√idin tedrîcle 
olup mutta§ıl ve «afî olur ise onun sebebi lüzûcetli «ıl† olduğuna delâlet eder.

Ammâ ≠ekâ-i √issten √âdi& olan devînin ve ne₣âyirinin ¡alâmâtı budur ki 
onda rî√ ve imtilâ esbâbı olmaz ve sem¡i dahi bâðî olur210 ve cû¡ ve «avâda 
âfetin √arekâtı ve heyecânı olur.

Ve yübûsetten olana √ummayât ve istifrâπât ¡aðibinde olduğu delâlet eder.
Ve ∂a¡f-ı ðuvvetten √âdi& olana ifrâ†ât-ı mâ∂iye delâlet eder.211 Me&elâ 

†abl ve bûð ve sâir §ıyâ√-ı şedîde vü müz¡ice istimâ¡ının teðaddümü ∂a¡ftan 
âfet-i me≠kûrenin √udû&una delâlet eder.

Ve mizâc √arâretinden √udû&una âfet-i me≠kûrenin def¡aten ¡ârı∂ olduğu 
ve iltihâbın vücûdu delâlet eder. Ve bunların «ilâfı ya¡nî tedrîcle ¡urû∂u ve 
iltihâbın ¡ademi bürûdet olduğuna delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Cemî¡an bu âfet a§√âbına vâcib olur ki güneşten ve √am-
mâmdan ve √areket-i ¡anîfeden ve ðay™ ve §ıyâ√ ve imtilâdan ictinâb eyle-
yeler ve †abî¡atlarını dahi telyîn eyleyeler.

Ve müşâreket ile olanlara mu¡âlece ¡u∂v-ı müşârik mu¡âlecesine 
ða§d olunmak ile olur, ¡ale’l-«u§û§ mi¡de tenðıyesine ða§d ziyâde olur ve 
dimâπın ve ü≠ünün taðviyesine dahi ða§d olunur. Ammâ dimâπ dühn-i âs 
mi&lli ile ve ü≠ün dühn-i levz ile taðviye olunur.

Ve bu âfetin mu¡âlecesinde mizâc-ı evvelîye ya¡nî §ı√√î olan mizâca na₣ar 
olunup ðavânîn-i ma¡lûme üzere o mizâcın me¡ûnetine ða§d olunur ya¡nî 
mizâc-ı ¡ârı∂îyi ta¡dîl edip ðadîmî mizâca istirdâd eden tedbîrler işlenir.

Ve imtilâdan olanların senin bildiğin tel†îf tedbîr ile ile bedeni ve re™si 
tenðıye olunur.

Ammâ bu√rândan olanlara ¡ilâc edip mevâddı ta√rîk eylemek câiz olmaz 
belki √ummânın zevâli ile o ¡ârı∂alar dahi zâile olur.

Ammâ √issin sür¡at-i ≠ekâsından olanlar için mu«addirât isti¡mâliyle 
ba¡∂ı nâs emr ederler. ±ikri mürûr eylediği üzere dühn-i verd sirke ile 
†ab« ve miðdâr-ı ðalîl afyûn «al† olunup isti¡mâl etmekle veyâ«ûd devâ-i 

210 “Ve sem¡i dahi bâðî olur” dediğinin ma¡nâsı budur ki sem¡inde ∂a¡f olmaz ve 
§avt-ı «afî-i me≠kûru istimâ¡ ∂a¡f √asebiyle olmaz.

211 Zîrâ ifrâ†ât-ı müteðaddime ðuvveti i∂¡âf eder ve o ðuvvet-i ∂a¡îfe ednâ sebebden 
müte™e&&ire olur.
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ne≠kûrun dühn-i benc ile memzûc olanları gibi olan devâ isti¡mâliyle 
veyâ«ûd cünd-i bîdester ile ve dühn ile mes√ûð olan şevkerân mi&llileri 
isti¡mâl ile emr ederler. Ve emr eylediklerinin cümlesinin a§la√ı budur ki 
√abbu’§-§anevber ve cünd-i bîdester dühn ile ya¡nî dühn-i zeyt ile a«≠ ve 
sirke ile sa√ð olunup kulağa tað†îr olunur.

Ammâ ðay√tan ya¡nî irinden sonra √âdi& olana verem ve ðay√ ¡ilâcıyla 
mu¡âlece olunur.

Ammâ «astalıktan kalkıp nâðıh olanlarda ve mizâcı yâbis olanlarda √âdi& 
olan †anîn ve ne₣âyiri eger sebebleri yübûset olur ise taπdiye ve edhânla 
ter†îb olunur lâkin o πıdâ ve o dühn ile ki mu¡tedile olup bi-√asebi’l-√âcet 
yâ berde veyâ«ûd √arre mâil ola.

Ve eger sebeb ∂a¡f olur ise ∂a¡fı mûcib olan mizâc-ı ¡ârız ta¡dîl olunur, 
≠ikri mürûr eden ða†ûrâtla ta¡dîl olunur.

Ve sersâm mara∂ında ü≠üne vârid olan mâdde-i mündefi¡a veyâ«ûd 
«ıl†-ı πalî₣-i lezic sebebiyle √âdi& oldu ise veca¡-ı ü≠ün ve †areş bâbında 
≠ikr olunan mu¡âlecâtla ¡ilâc olunur.

Ve sersâm mara∂ından sonra olanlara ve «â§§aten √ummâyı ta¡ðîb eden 
devî ve †anîn mu¡âlecesine ma«§û§ devâ olur, pelin ¡u§âresi ve dühn-i verd 
ile veyâ«ûd dühn-i sûsen sirke ile ≠ikr olunan §ınıfa bunlar mu¡âlecât-ı 
§âli√a olurlar.

Lüzûcetli ve bârid «ıl† √asebiyle √âdi& olanlara ¡ilâc-ı ma«§û§ bu şâna 
§âli√ ve mücerreb olan ður§ olur ve o ður§un nüs«ası budur: «arbað-ı ebya∂ 
üç dirhem, za¡ferân beş dirhem, na†rûn on dirhem. Bu me≠kûrlardan ður§ 
itti«â≠ olunup vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur.

Ve âfet-i me≠kûre a§nâfına mu¡âlece-i müştereke vü mücerrebeden olur, 
∂a¡f ve südde ve «ıl† sebebiyle √âdi& olanlara şümûlü olan devâlardan olur: 
ðaranfül, bezr-i kürrâ& her birinden nı§f dirhem, misk bir dânıð. Bu eczâlar 
a«≠ olunup merzencûş ve se≠âb sularıyla veyâ«ûd şarâbla ü≠üne tað†îr olu-
nur. Ve ke≠âlik §anevber yaprağının †abî«i ve şimşâd212 yaprağının †abî«i 
ve πâr yaprağının †abî«i dahi tað†îr olunur. Ve bunların cümlesinde ¡aşâdan 
ya¡nî akşam †a¡âmından ictinâb vâcib olur.

212 “Şimşâd” çemşir dedikleri ağaçtır. Ba¡∂ı diyârda enîsûna ve râziyânece dahi ı†lâð 
olunur. Dâl ile ve râ ikisi dahi lüπattir.
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Ve ba¡∂ı ¡ulemâ dediler ki §afîre ya¡nî kulakta sıklık gibi istimâ¡ olunan 
âfete devâ-i fûtenecden enfa¡ bir devâ olmaz ve o devâ bâb-ı √ıf₣da ≠ikr ve 
va§f olunmuştur.

Ve Allâhu ta¡âlânın «alð eylediği devâlardan bu ¡illete cümleden enfa¡ 
devâdır: zûfâ ve varað-ı §anevber ve √abbu‘l-πârdan mütte«a≠ ða†ûr dahi 
nâfi¡ devâdır. Ve †areş ve veca¡ bâbında ≠ikr olunan mu¡âlecât-ı müştere-
kede ve «u§û§an bârid olan mu¡âlecâtta dahi te™emmül olunsun, bu bâbda 
menfa¡ati olanlar isti¡mâl olunsun.

Altıncı Fa§l Ü≠ünde Olan Midde ve ¢ay√ ve 
¢urû√ Âfetlerinin Mu¡âlecesi Beyânındadır

O âfetlere mu¡âlece olunmazdan muðaddem vâcib olur ki tel†îf-i πıdâ 
oluna ve «ıl†-ı †ayyib ü ¡a≠b ü ma√mûdu tevlîd eden buðûl ve lu√ûmdan 
aπdiye i†¡âm oluna ve keyfiyyet-i mu¡tedileye meyli olan tedbîr oluna. Ve 
eger mizâc mâ-ı şa¡îr ve ona müşâbih aπdiye tenâvülünü iðti∂â eder ise on-
lar ile taπdiye ettirile ve riyâ∂et-i √afîfe ile tervî∂ oluna ve se¡û†ât ve πarâπır 
ile mâdde ağıza ve burna meyl ettirile.

Ve ðurû√-ı ü≠ünün kimisi √isse ₣âhir olur ve kimisi dahi derinde ve 
¡amîð olup √isse ₣âhir olmaz. Ammâ √isse ₣âhir olan ður√a sirke ve su ile 
πasl olunur veyâ«ûd sikencebîn ve su ile πasl olunur veyâ«ûd ¡asel ve su ile 
veyâ«ûd «amr ile veyâ«ûd ¡asel ve verd ve âs †abî«iyle πasl olunur ve sonra 
zâc-ı mu√rað mi&lli müceffif devâ kulağa nef« olunur.

Ve §adîdiyye ve ðay√iyye olanlara şehdânec dühnü nâfi¡dir. Ve evlâ olan 
budur ki onların mevâddı in§ıbâbdan red¡ ve men¡ olunmaya in§ıbâb ifrâ† üze-
re olmadıkça belki vâcib olan budur ki onlar mâ-ı mürr ve dühn-i şehdânecle 
πasl ve tecliye oluna. Ve ke≠âlik zeytûn yaprağı ¡u§âresi ða†ûren isti¡mâl oluna.

Ve ammâ kulakta olan ður√a-i ¡amîða iki ðısm olur: Biri tâze ve †arî olur 
ve â«eri ¡atîð ve müzmin olur. Ve ðarîbü’l-¡ahdde ₣uhûr edip †arî ve tâze 
olan ður√a-i ¡amîðanın mu¡âlecesi sirke ile mâmî&â şiyâfı veyâ«ûd şiyâf-ı 
verd ve mürr, §abır ile ¡asel içinde veyâ«ûd «amr içinde ü≠üne va∂¡ olunur. 
Ve koruk suyunu tað†îr dahi ðurû√-ı ¡amîðaya nâfi¡ olur, ¡ale’l-«u§û§ ona 
¡asel dahi karıştırıla. »ilâf varaðının ¡a§îri veyâ«ûd o varaðın †abî«i tað†îr 
olunur veyâ«ûd mu√rað şebb-i Yemânî ve mürr birer dirhem ¡asel ile sa√ð 



426 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

olunup bir §ûf ile i√timâl olunur ya¡nî kulağa id«âl olunur veyâ«ûd dem-i 
a«aveyn, zebedü’l-ba√r, anzerût, bevrað-ı Ermenî, mürr-i lübân ve mâmî&â 
şiyâfı eczâları mütesâvî a«≠ olunup bir mîle leff olunan ¡asele maπmûseten 
fetîle üzerine o edviye ≠err olunup o mîl kulağa id«âl olunur.

Ve eger o ður√a-i ¡amîðada veca¡ dahi olur ise «abe&-i √adîd ke&îrâ ile 
sa√ð ve müceffifâttan müsekkin-i veca¡ olan edviyeden biriyle [284b] «al† 
olunup isti¡mâl olunmakla ¡ilâc olunur. Ve dühn-i verd ve mürr ve §abır ve 
za¡ferân mi&lli devâlar isti¡mâl olunur. Tab¡ ile olan nüs«ada “dühn-i verd” 
bedeline “dühn-i levz” vâ…i¡ olmuştur. Ve ba¡∂ı kerre o devâya miðdâr-ı 
ðalîl afyûn «al† olunmağa √âcet olur ve devâ-i râsî213 isti¡mâli dahi nâfi¡-
dir. Ve aðrabâdînde ≠ikr olunan mürekkeb devâları isti¡mâl dahi nâfi¡dir, 
aðrâ§-ı enderûn dahi nâfi¡dir. Ve helîlec çekirdeği ve ¡af§ a«≠ ve i√râð 
olunup dühn-i «îrî ve dühn-i bezr dürdü ile cem¡ olunup isti¡mâl olunmak 
nâfi¡dir. Merhem-i isfîdâc bâsilîðûn merhemi ile ma«lû†an isti¡mâl olun-
mak dahi nâfi¡dir, kulağa tað†îr olunmakla isti¡mâl olunur.

Bu ≠ikr olunan edviye ¡amîða-i √adî&e olan ðurû√-ı ü≠ünün devâları idi, 
ammâ ður√a-i ¡amîða müzmine olur ise cidden o ður√a rediyye olur ve ba¡∂ı 
kerre ¡i₣âm-ı ü≠ün keşf olunmağa mu√tâc olur. Ve o ður√a-i müzmine delâ-
let eder ü≠ün mecrâsının ittisâ¡ı ve müntin §adîdin ke&reti.

Ve o ður√a-i müzmine mu¡âlecesinde bu edviyelere √âcet olur: ðatrân 
¡asel ile ma«lû†an isti¡mâl olunur ve πurâb ve süla√fât merâreleri hatun sü-
tüyle isti¡mâl olunur yâhûd ðardemânâ ve na†rûn çekirdeği i«râc olunmuş 
incir ile cem¡ olunup ondan fetîle itti«â≠ olunur. Ve ü≠ün vesa«tan tenðı-
ye ve ta†hîr olunduktan sonra ü≠üne o fetîle id«âl olunur ve sâir edviye 
dahi ü≠ün ta†hîr olunduktan sonra isti¡mâl olunur. Ve bu bâbda ðavî edvi-
yeden olur tûbâl-i nu√âs, zernî«, ¡asel «all ile ve «abe&-i √adîs §adâsı214 ve 
«abe&-i √adîdin kendi dahi πubâr gibi sa√ð olundukta «all-i «amr ile ¡asel 
ðıvâmında olunca ðadar tekrâr-be-tekrâr ðalâ-i mütevâtir ile ðalâ olunduk-
tan sonra kulağa tað†îr olunur.215 Ve ba¡∂ı kerre dahi merhem-i zencâr is-

213 Karâbâdînde me≠kûr re™si tenðıyeye müte¡allið devâlara devâ-i re™sî derler.
214 Ya¡nî pası.
215 ±ikri âtî olan kelâmın muðte∂âsı bir †abað üzere «abe&-i √adîd mükerreren kavru-

lup ba¡dehu sa√ð olunur. Bu maðâmdan mütebâdir olunan sa√ð olunduktan sonra 
kavrulmaktır; ðable’s-sa√ð kavrulmak evlâ ₣ann olunur, zîrâ sa√ðı nâ¡im olur.
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ti¡mâline √âcet olur ve bu i√tiyâc ður√a-i müzmine vü mütevessi«a olduğu 
vaðtte olur. Ve bu bâbda te™&îri mütevassı† olur şebb-i mu√rað ve mi&li ¡asel 
ile isti¡mâl olunmak. Ve ba¡∂ı kerre onda temr216 ziyâde olunur. Ve bundan 
sonra ðavî devâ olur bu §ıfat üzere olan terkîb:

Nüs«a: Zencâr-ı ðuşûru’n-nu√âs217 dörder dirhem, ¡u§âretü‘l-kürrâ& bir 
ûðıyye, ¡asel-i mâ≠iyy bir ûðıyye. ¢âmûs’ta ــ ا أو  ــ  ْ ا ــ  ا ــאذي  ”ا
ه“ ــ ُ أو  ــ א  diye tefsîr olunmuştur. Ve kaçan ðay√ cidden ke&îr olsa أو 
bir fetîle itti«â≠ olunup ve merâre-i &evre πams olunup ü≠üne id«âl olunur 
veyâ«ûd o ü≠üne bevl-i §abî tað†îr olunur. Ve bu bâbda edviyenin aðvâsı 
«abe&-i √adîd-i maπsûl bir †abað üzere kirâren kavrulup ba¡dehu sirke ile 
†ab« olunup isti¡mâl olunur. Ve eger ðay√-ı müzmin ile veca¡ dahi olur 
ise ü≠üne nebî≠-i §ulb dühn-i verd ile veyâ«ûd mâ-ı kürrâ&la ve semek-i 
mâli√ suyuyla §abb olunur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡ √asebiyle §abır ve afyûn ve 
za¡ferân ¡asel ile yoğurulup kulağa va∂¡ olunmağa √âcet olur.

Ve kaçan sen görürsün ki edviye-i mâni¡a vü müceffife isti¡mâli √ase-
biyle ru†ûbet kulakta mu√tebese olur, o zamân kulağa dühn-i verd §abb 
olunur «uşkrîşeti düşürsün için. Ve ba¡dehu münbit-i la√m olan devâ va∂¡ 
olunur.

Ve bi’l-cümle vâcib olur ki §adîd √abs olunmaya belki tevellüdden 
men¡ oluna ve §adîdi tevlîd eden ður√a tecfîf oluna. Mu¡âlic ve mu«tâl 
olan e†ıbbâdan çok kimse ü≠ün-i müteðayyi√ayı «ırða ile ma√şuvve218 edip 
seyelândan men¡ ederler ve ¡alîli ü≠ün-i müteðayyi√ cânibine ı∂†ıcâ¡ edip 
uyumaktan men¡ ederler onun için ki kulakta «ırða ile mesdûde olmasa ve 
ke≠âlik kulak üzere ı∂†ıcâ¡ olunsa kulak &uðbesinden ðay√ akar ve ke&reti 
zâil olup lâkin tamâmen istifrâπ √â§ıl olmaz ve âfet bâðî kalıp bür™ √â§ıl ol-
maz. Ammâ kulak mesdûde ve ı∂†ıcâ¡ dahi cânib-i â«ere olsa ðay√a ma«rec 
olmamakla kulakta cem¡ olur ve tezâ√um eder ve kulak dibinde olan la√m-ı 

216 ªâhir budur ki “temr”den murâdı “temr-i heyrûn”dur ki ma¡cûnlarda çok isti¡mâl 
olunur.

217 Câlînûs‘un ≠ikr eylediği üzere ecsâd-ı mün†abi¡anın dahi ðuşûru olur. O ecsâddan 
teðaşşur edene ya¡nî kavlayıp dökülene ðışre derler. Mesâmîrden a«≠ olunan 
ðuşûr √adîd ve nu√âstan a«≠ olunan ðuşûrdan «ayrlı olur ve ðuşûr-ı nu√âs ðuşûr-ı 
√adîdden «ayrlı olur. Hâke≠â ≠ekere İbn Kütbî.

218 Kulağa «ırða sokmaktır.
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rı«va mun§abb olup bi’l-â«ere kulak dibini tevrîm eder. Ve ba¡de’n-nu∂c 
ba†† ve şaðð olunup mevâddı kâmileten i«râc ve istifrâπ olunur. Ve bu is-
tifrâπla kulakta midde seyelân âfetinden bür™ √â§ıl olur.

Yedinci Fa§l Kulakta Kan Münfecir Olduğunun Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre kulaktan kan akması ru¡âf gibi bu√rânî olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi imtilâ ile ¡ırðın inşiðâðı ve inðı†â¡ı ve ağzının infitâ√ıyla olur ve ∂arbe-
den ve §admeden dahi olur.

el-Mu¡âlecât: Bu√rân √asebi ile kulaktan demin seyelânı mâdâm ki ∂a¡f 
ve πaşye mü™eddî olmadıkça √abs olunmaz.

Ammâ inficâr-ı demden bu√rânı olmayanlar ðâbı∂ât veyâ«ûd kâviyât 
veyâ«ûd müberridât ile ða†¡ olunur.

Ammâ ðâbı∂ olanlar su ile veyâ«ûd sirke ile ma†bû« ¡af§ın †abî«i ve 
¡avsec †abî«i mi&llilerdir. Ve ba¡∂ı kerre ¡avsec †abî«inde mürr «amr-ı ¡atîð 
veyâ«ûd sirke ile ziyâde kılınır. Ke≠âlik mâmî&â şiyâfı ve √u∂a∂ ve ma§†akî 
ağacının yaprağı †abî«i veyâ«ûd sirke içinde †ab« olunan rummânenin ¡a§î-
ri. Bu me≠kûrlar bi’l-cümle ðâbı∂ devâlardır.

Ammâ müberridât ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âresi ve lisânu’l-√amel «amr ile ve 
şiyâf-ı mâmî&â ve afyûn mi&llilerdir. Ve kâviyât bâdrûc ¡u§âresidir.

Ve ¡acîb devâlardandır erneb infe«ası «all ile ve kürrâ& ¡u§âresi «all ile, 
bunların inficâr-ı demi ða†¡da e&er-i ¡acîbi olur. Ve yine dem inficârını ða†¡-
da mücerreb devâlardandır: Bir öküzün iki külyesi ve şa√mından dahi bir 
miðdâr a«≠ olunup tuzlanır ve nı§f şeyye ile şeyy olunup ya¡nî âteşte burtu-
lup onun suyu kulağa tað†îr olunur.

Sekizinci Fa§l Kulakta Olan Vesa« Ya¡nî Kîr ve 
Vesa«tan Kulakta ◊âdi& Olan Südde Beyânındadır

Bu âfete «afîf ¡ilâc budur ki cebelî olan acı bâdem yağı kulağa tað†îr 
olunur «u§û§an gece tað†îr olunmak evlâ olur. Ve √ammâma id«âl olunur 
ve √ammâmın √ârre olan ar∂ına o ü≠ün va∂¡ olunur vesa« eriyince ðadar. 
Ve ba¡∂ı kerre o ü≠üne zâc nef« olunmağın nef¡i olur.

Ve ke≠âlik bu terkîb dahi nâfi¡dir: ðardemânâ bir mi&ðâl, bûrað-ı Er-
menî yarım mi&ðâl; beyâ∂ incir ile bunlar ma¡cûn kılınıp ondan fetîle 
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itti«â≠ olunur veyâ«ûd ona keçi merâresi dühn ile veyâ«ûd ferâsiyûn-ı 
mes√ûð ve mâ-ı ferâsiyûn veyâ«ûd bûrað sirke ile i≠âbe olunup πaleyânı 
sâkin olunca ðadar terk olunur ve dühn-i verd ile temrî« olunur ve kulağa 
tað†îr olunur.

Ve menzû¡u’l-√abb olan incir ile bûrað karıştırılıp ondan √abb-ı §ıπâr 
itti«â≠ olunup kulağa va∂¡ olunur ve va∂¡ı gününden üçüncü günden sonra 
i«râc olunur. Ve o √abb ile ma¡an vesa«-ı ke&îr «urûc edip ü≠üne «iffet-i bey-
yine ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre o kulağa ðardemânâ ile encüre219 va∂¡ olunur.

Ve aðvâ olan devâlardan olur: Varað-ı √an₣al ¡u§âresi kulağa tað†îr olun-
mak veyâ«ûd bûrað ve zernî« ¡ale‘s-seviyye a«≠ ve bal ile ma¡cûn kılındık-
tan sonra sirke ile eritilip ü≠üne tað†îr olunup bir sâ¡at ðadar §abr eyledikten 
sonra o mev∂i¡ mâ-ı ¡asel ve mâ-ı √ârrdan biriyle πasl olunmak. Ve istifrâπ 
olunmadıkça fetâil-i ðaviyye isti¡mâl olunmaz. Ve fetâil-i ðaviyyeden olur 
o fetîle ki zeyte ve babadya yağına ve dühn-i nârdîne πams oluna.

Ve bir ðavm zu¡m eylediler ki †areşe kâfûr şedîdü’n-nef¡ olur. Ve benzer 
ki onun nef¡i mirârî olan †areşe ola. Ve zeyt-i ¡aðâribin §ameme nef¡i çok 
kerre tecribe olunmuştur.

Süded-i vesa«ıyyeye nâfi¡ olan edviyeden olur o fetîle ki √urf ve bûrað-
tan itti«â≠ olunup üç gün miðdârı kulağa ilzâm oluna ve sonra i«râc oluna. 
O fetîle «urûcuyla vesa«-ı ke&îr dahi «urûc eder. Ve ¡asel ile itti«â≠ olunan 
fetîlede dahi bu menfa¡at olur bi-i≠nillâhi ta¡âlâ.

Dokuzuncu Fa§l Kulağa ¡Ârı∂ Olan Südde Beyânındadır

Kulakta ba¡∂ı kerre «alðî südde olur, &uðbe üzere «ilðat-i a§liyyede 
bir πışâ «alð olunmakla. Ve ba¡∂ı kerre dahi sonradan ¡ârı∂a olup vesa« 
veyâ«ûd dem-i câmid √asebiyle südde olur. Ve la√m-ı zâid ve &ü™lûl ya¡nî 
siğil bitmekle südde √âdi& olur veyâ«ûd √a§ât ve nevât ve √ayvân girip 
&uðbede olmakla olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi [285a] lüzûcetli «ıl† mun§abb olup 
&uðbeyi veyâ«ûd ¡a§ab-ı √iss mecrâlarını sedd etmekle südde olur, o §ûrette 
insân i√sâs eder ki dâimâ ü≠ünü mesdûdedir. Ve «ıl†-ı lezic in§ıbâbıyla olan 
südde ek&eriyyâ rî√-i şedîd √udû&undan sonra olur.

219 “Encüre” ısırgandır.
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el-Mu¡âlecât: Ammâ a§l-ı «ilðatte &uðbede πışâ-i §ıfâðîden veyâ«ûd 
la√m-ı zâidden südde olup mecrâyı sedd eyledi ise o süddenin πavrda ve 
¡umðta olanlarına ¡ilâc ziyâde §u¡ûbetli olur ve ₣âhirde olanlarına mu¡âlece 
sühûletli olur.

Ammâ bâ†ında ve πavrda olanlara âlet-i daðîða itti«â≠ olunup o süddeyi 
ða†¡da i√tiyâl olunur ba¡dehu bizim ≠ikr edeceğimiz üzere ma√all-i ða†¡ id-
mâlden men¡ olunur.

Ammâ ₣âhirde olan süddelerde vâcib olur ki nâ§ûr-ı enf onunla taðvîr220 
olunup sikkîn-i şevkî tesmiye olunan âlet ile o ₣âhirde olan südde şaðð olu-
nup ona bir fetîle il§âð olunur ki o fetîle üzere ðulðu†âr mi&lli nebât-ı la√ma 
mâni¡ edviye ekilmiş ola.

Ve ammâ sebeb olan südde ü≠üne nüşûb ya¡nî dâ«il-i ü≠üne du«ûl eyledi 
ise o ü≠üne verd ve sûsen ve «îrî dühnlerinden biri tað†îr olunur. Ve eger o 
nâşib √ayvân olup nüşûbundan sonra kulak içinde helâk olup bâðî kaldı ise 
o √ayvânın cü&&esini fes« edici ve dağıtıcı dühnler tað†îr olunup infisâ«ın-
dan sonra kulağa rıfð ile münaððî olan devâlar tað†îr olunur.

Ve eger südde la√m-ı zâid veyâ«ûd siğil olur ise vâcib olur ki mâ-ı √ârr 
ve na†rûn ile πasl olunup ba¡dehu o ü≠üne nu√âs-ı mu√rað ve zernî«-i a√-
mer sirke ile nâ¡imen cidden sa√ð olunduktan sonra tað†îr olunur. Ve bu 
tað†îr olunan devâ ile lâ-ma√âle o südde olan la√m mu√terað olur ve sonra 
ður√a ¡ilâcıyla mu¡âlece olunur. Ve ≠ikr olunur ki o mi&lli ü≠üne «ınzîr 
merâresinin devâm üzere §abbı idmân olunmak cidden nâfi¡ olur.

Ve ammâ kulakta «ıl†-ı lezic olup o sebebden insân kulağında devâm 
üzere südde ta«ayyülünün mu¡âlecesinde dühn-i sûsen tað†îri nâfi¡ olur. Ve 
ke≠âlik &evrin merâresinin sılð ¡u§âresiyle tað†îri dahi nâfi¡dir. Şehdânec ve 
√an₣al ¡u§ârelerinin kulak süddelerinde «â§§ıyyeti vardır.

Ve eger südde vesa«iyye olur ise südde-i vesa«iyye bâbında me≠kûre 
edviye ile ¡ilâc olunur. Vesa«iyye ve πayr-i vesa«iyye olan süddelere nâfi¡ 
edviyelerden olur o fetîle ki √urf ve bûraðtan itti«â≠ olunup üç gün miðdârı 
ü≠üne il§âð ve ilzâm oluna ve üç günden sonra i«râc oluna.

Ve bu fetîleden aðvâ olduğundan mâ-¡adâ ¡a§abe-i √issi dahi tenðıye 
eder «arbað aðrâ§ı. Ve onun nüs«ası budur: «arbað-ı ebya∂ iki mi&ðâl, 

220 “Taðvîr” oymak ma¡nâsınadır.
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na†rûn on altı mi&ðâl, za¡ferân üç mi&ðâl. Bu edviyeler daðð olunup sirke 
ile sa√ð olunduktan sonra ondan ður§ itti«â≠ olunur ve vaðt-i i√tiyâcda yine 
sirke ile √all olunup kulağa tað†îr olunur, ¡acîb ve cidden nâfi¡ devâ olur.

Ammâ «ilðat-i a§liyyesinde ü≠ününde &uðbe olmasa veyâ«ûd dâ«il-i 
ü≠ününde «ılðiyye südde olsa ¡amel-i yed ile tecribe olunup keş† ve ta†rîð 
olunur ya¡nî &uðbede olan süddeler √adîd ile sel« olunarak yol açılır. Ve 
eger bâ†ında olan §ımâ«a ya¡nî cevbeye varınca ðadar yol açılır ise nef¡i 
olur ve ba¡∂ı kerre dahi nef¡i olmaz.

Onuncu Fa§l Ü≠üne ¡Ârı∂ Olan Ra∂∂ ve ∞arbe Beyânındadır

“Ra∂∂” Vankulu lüπatında “nîm-kûft” ile tefsîr olunmuştur ya¡nî kulak 
ezilir ve ðıvâmı nı§fiyyet üzere zâil olur. Fâ∂ıl İbuðrâ† ≠âhib olur ki ra∂∂ ve 
∂arbe i§âbet eden kulağa mu¡âlece olunmaz. Ammâ İbuðrâ†’tan sonra olup 
mu¡âlece olunmasını re™y edenler bu devâ-i mürekkeb ile mu¡âlece ederler: 
Aðâðıyâ, mürr, §abır, kündür a«≠ olunup «all ile ve beyâ∂-ı bey∂ ile onlar-
dan le†û« itti«â≠ olunur veyâ«ûd etmek içiyle ¡aselden le†û« itti«â≠ olunur.

On Birinci Fa§l ◊ikke-i Ü≠ün Beyânındadır

Mâ-ı efsentîn dühn ile kulağa tað†îr olunur.

On İkinci Fa§l Ü≠üne Su Du«ûlü Beyânındadır

İsti√mâm ve iπtisâl eden kimse kulağını mu√âfa₣a eylemese ba¡∂ı ker-
re kulağına su dâ«il olur ve î≠â edip kulağı dibini tevrîm ve veca¡-ı şedîd 
i√dâ& eder.

el-Mu¡âlecât: Bu âfete ¡ilâc-ı nâfi¡dir, kulağına bir ünbûbe221 id«âl olu-
nup ma§§-ı şedîd ile ma§§ olunur ve def¡aten o ünbûba ce≠b olunur ve 
sonra o kulağa tatlı bâdem yağı §abb olunur. Ve ba¡∂ı kerre o kulağa dâ«il 
olan suyu öksürük ve aksırık dahi i«râc eder. Ve ba¡∂ı kerre durak otunun 
bir ağacı veyâ«ûd berdiyy222 dedikleri √a§îr otunun bir şuððası her han-
gisi olur ise bir şibr a«≠ olunup o ¡ûdun bir †arafından &ülü&ânı miðdârına 

221 “ ُ ــ َ ُ ْ ُْ ٌ ,kamışın iki boğumunun arası [el-unbûbet]  اَ َــ ُ ْ  ”.vezni üzere [uf¡ûlet] أُ
Vankulu.

ِدي“ 222 ْ ــ َ ْ  ,a§îr otu dedikleri ottur√ (bâ’nın fethi ve yâ’nın teşdîdiyle) [el-berdiyy]  اَ
damlara ve dîvârlara korlar.” Vankulu.
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ðu†ne leff olunur ve o ðu†ne üzerine πams olunur. Ve o ¡ûdun ðu†nesiz 
olan †araf-ı â«eri kulağa girdiği miðdâr kulağa id«âl olunup ¡ûdun ðu†neli 
†arafı iş¡âl ve îðâd olunur. Ve √arâret dâ«il-i ü≠üne te™&îr edince ðadar o 
meş¡al kulakta mek& olunur. Ve √arâret-i nâr bâ†ın-ı ü≠üne te™&îrinden 
sonra def¡aten o ¡ûd ce≠b olunur. Ve kulakta olan su def¡aten ce≠b olunan 
¡ûd ile ma¡an «urûc eder.

Ve yine bu ¡illete nâfi¡dir, ¡ale’l-«u§û§ evâil-i du«ûlünde ziyâde nâfi¡ 
olur râ√a miðdârı ya¡nî bir avuç miðdâr su a«≠ edip o su ile ¡alîl olan kula-
ğını doldurır ve o cânibe münðalib olup √acl ya¡nî bir ayak üzere seker ve 
o mişye ile kulağında [olan] su bi’l-cümle çıkar.

Ve ke≠âlik kulakta olan su zerrâða ile dahi isti«râc olunur bu †arîð ile ki 
evvelâ zerrâðanın başı kulağa id«âl olunur ve ¡amûdu ce≠b olunmakla mâ 
münce≠ib olur.

Ve eger kulağa du«ûl eden su ðalîl olur ise kulağa edhân §abbı ve mirâ-
ren ve mütetâbi¡an elbân-ı fâtire §abbı kifâyet eder «u§û§an ¡illet zâile olup 
ağrısı bâðî kalır ise onların menfa¡ati ziyâde olur.

Ve eger du«ûl-i mâdan veca¡-ı şedîd √âdi& olur ise «aş«âş ðuşûru ve 
iklîl-i melik ve bâbûnec ve benefşec ve «a†mî ve bezr-i kettân ve daðîð-ı 
şa¡îr hatun sütüyle kulağa ∂ımâd olunur, cidden nâfi¡ olur.

On Üçüncü Fa§l Kulağa ◊âricden ◊ayvân Du«ûlü ve 
Kulakta Kurt Tevellüdü Beyânındadır

Kulağa hâmme ya¡nî hümûm ve elem verici √ayvânın kulağa du«ûlü şid-
det-i veca¡dan ve «adş223 ve √ikkeden tefa††un ve √ads olunur ve √areketinden 
o √ayvânın miðdârına ya¡nî büyük ve küçük olduğuna tefa††un olunur. Ammâ 
kulakta kurt tevellüdüne kulakta ₣âhir olan daπdaπa224 delâlet eder.

el-Mu¡âlecât: Bunların cümlesine nâfi¡ devâ olur kulağa ða†rân tað†îr 
olunmak, zîrâ πa†rân fi’l-hâl kulakta √ayvânın √areketini teskîn eder ve 
√ayvânı az vaðtte ðatl eder «u§û§an küçük olanları va√yen ðatl eder. Ve 

وُش“ 223 ُ ــ ُ ْ َ :Tırmalamak; yukâlu (ammeteynle∂) [el-«udûş]  اَ ــ ِ  ُ ــ ُ ِ ْ َ  ُ ــ َ ْ َش َو َ ــ َ  
ــ ِ א ا ــאِب  َ ْ .Vankulu ”ا

224 “ ُ َ َ ْ َ alâ-vezni¡) [ed-daπdaπat]  اَ َ ْ -Teşevvüş ve ı∂†ırâb ma¡nâ ([ez-zelzelet] اَ
sına.” Vankulu.
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ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresini tað†îr dahi bunun gibi nâfi¡dir gerek yalnız ve ge-
rek saðmûnyâ ile tað†îr olunsun. Ve ke≠âlik kibrît ve zerâvend-i †avîl ve 
ðalðadîs ve mey¡a dahi nâfi¡dir.

Ve ona veyyid devâ olur la√m-ı baðarı şeyy edip ondan seyelân-ı ru†û-
beti ü≠üne tað†îr eylemek. Ve yine nâfi¡ olur kulağa zeyt va∂¡ olunup şems-
te oturmak.

Ve kulağa giren √ayvâna ve «u§û§an dûda nâfi¡ olur ¡u§ârâttan a§l-ı ke-
ber ¡u§âresi ve fır§âd225 kökünün ¡u§âresi ve √avk ¡u§âresi ve iccâ§ ve √avk 
yapraklarının ¡u§âresi ve efsentîn veyâ«ûd ðan†uriyûn veyâ«ûd ferâsiyûn 
¡u§âreleri veyâ«ûd bu†m-ı a«∂ar226 ağacı yaprağının ¡u§âresi veyâ«ûd şim-
şâd varaðı veyâ«ûd §anevber varaðı «u§û§an bu varaðların «all-i «amr ile 
†abî«i, ðı&&â-i «ımâr ve «arbað-ı ebya∂ ¡u§âreleri veyâ«ûd †abî«i veyâ«ûd 
eftîmûn veyâ saðmûnyâ ile fûtenec ¡u§âresi veyâ«ûd şî√ ¡u§âresi veyâ«ûd 
mermâ√ûz ¡u§âresi veyâ«ûd bu me≠kûrlardan biri ile mâ-ı ¡asel ve ke≠âlik 
¡u§âre-i fücl ve ¡u§âre-i [285b] ba§al ¡ale’l-«u§û§ bu ¡u§âre tel« piyaz ya¡nî 
acı soğan ¡u§âresi ola veyâ«ûd bezr-i ba§al mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd merârâtın 
ba¡∂ısı ve «u§û§an merâr bir rummânın içinde şa√m ile tes«în olunsa ziyâde 
nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik keber-i †arî √abbının †abî«i veyâ«ûd ¡u§âresi veyâ«ûd 
¡u§âre-i türmüs veyâ«ûd mâ-ı fâtir ile §abır veyâ«ûd ðus†-ı mes√ûð veyâ«ûd 
¡âðırðar√â. Bu me≠kûrlar cemî¡an dûda ziyâde nâfi¡ ve ðavî olur.

Ve bu §ıfat üzere olan devâ dûd için mücerrebâttan olur, nüs«a §ıfatı 
budur: Şarâb iki dirhem, ¡asel üç dirhem, dühn-i verd bir dirhem, iki ¡aded 
yumurtanın beyâ∂ı ile «al† olunup teftîr olunur ve ona bir ðı†¡a §ûfe πams 
olunup kulak onunla doldurulur ve o kulağa ittikâ ve istinâd eder velâkin 
uyumaz. Ba¡dehu o §ûfeyi def¡aten çıkarır ve onunla dûd-ı ke&îr «urûc eder. 
Ve ba¡∂ı kerre dûdun î≠âsına nâfi¡ olur marul ¡u§âresini veyâ«ûd ¡avsec 
veyâ pelin ¡u§ârelerini veyâ«ûd †abî«lerini kulağa §abb eylemek veyâ«ûd 
a§l-ı keberin li√âsının sa√îðini veyâ«ûd mermâ√ûz suyunu veyâ«ûd mer-
zencûş suyunu veyâ«ûd bevl-i mu¡attaðı §abb eylemek nâfi¡dir.

225 “Fır§âd” kırmızı tût ve “√avk” √â-i mühmele ile bâdrûca derler.
226 “Bu†m” sakız ağacı. Meyvesine “√abbetü’l-«a∂râ” derler. Vanî der ki “ ُ ــ ْ ُ ْ -el]  اَ

bu†m] (bâ’nın ∂ammı ve †â’nın sükûnuyla) meneviş dedikleri yeşil dâne ki ağaçta 
biter ki ona çitlemik dahi derler, اُء َ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ َ ْ  ”.ma¡nâsına اَ
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On Dördüncü Fa§l A§l-ı Ü≠ünde Ya¡nî Kulak Dibinde Olan 
Veremler Beyânındadır

Bu verem la√m-ı rı«vda ve «u§û§an la√m-ı rı«vın a§nâfından la√m-ı πu-
dedî cinsinden √âdi& olan evrâmdan olur ve o vereme bârî†ûs derler, be≠â-
lik benâtu’l-ü≠ün dahi derler. Ve a√yânen o veremin veca¡ı bir ðadre bâliπ 
olur ki mütevecci¡i ðatl eder. Ve bu mi&lli veca¡a ek&er-i √âlde i«tilâ†-ı ¡aðl 
teðaddüm eder.

Ve a§l-ı ü≠ünde olan veca¡ ile §ımâ«-ı ü≠ünde olan veremin veca¡ı şüb-
bânı meşâyı«tan ziyâde ðatl eder, zîrâ o iki ma√allerin veca¡ı meşâyı«ta 
mülâyim olur, ammâ şâbbların mizâcı es«an olur ve mâdde-i mûlimelerinin 
√iddeti ziyâde ve îcâ¡ı ek&er ve imhâli eðall olur mevâddı cem¡ ve teðayyu√ 
edince ðadar.

A§l-ı ü≠ünün ta√tında bu√rân √asebiyle olan verem eslem olur eger 
bu√rânın ¡alâmât-ı §âli√ası ve √asenesi var ise, ammâ bu√rânın nu∂ca delâ-
let eder ¡alâmâtı mevcûde olmaz ise veyâ«ûd o verem vaðt-i bu√rândan 
muðaddem √âdi& oldu ise redî olur.

Ve bi’l-cümle bu veremler ba¡∂ı kerre mâddeten √ârre-i §afrâviyye 
veyâ«ûd √ârre-i demeviyyeden olur ve sevdâ ve balπamdan dahi olur.

Ve evrâm-ı me≠kûreden demevî olanlara √umret ve &iðal ve √isste mü-
dâfa¡a ve mecârîde ∂îð olduğu delâlet eder.

Ve §afrâvî vereme ve dem-i raðîðten √âdi& olanlara mâşerâya227 mensûb 
olup &iðal ve ∂îð-ı mecârî olmaksız √âdi& olan veca¡-ı le≠≠â¡ delâlet eder 
velâkin iltihâbı şedîd olur.

Ve balπamî olan vereme terebbül ve lîn delâlet eder ya¡nî √acmi kebîr ve 
yumuşak olur ve √umreti dahi ðalîl olur.

Sevdâvî vereme §alâbet ve ðıllet-i veca¡ delâlet eder.
Ve eger vereme mun§abbe olan mâdde ¡u∂v-ı re™îsin ya¡nî dimâπın fa∂-

la-i medfû¡ası olur ise ve bâ-«u§û§ o fa∂la dimâπ emrâ∂ının bu√rânında 
mun§abbe oldu ise lî&erπus bu√rânında ek&er-i √âlde mun§abbe olduğu gibi 
onun ¡ilâcında i¡tinâ mevâddı vereme ce≠be ve mâddenin tezeyyüdüne [se-
beb] olur. O mi&lli veremin mevâddını red¡ ve men¡ edici devâlar isti¡mâl 
olunmaz.

227 “Mâşerâ” bir nev¡ mara∂dır.
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Ve ≠ikr olunan veremin mevâddı fa∂la-i dimâπ olduğuna delâlet eden 
¡alâmâtı biz kitâb-ı küllîde beyân eyledik. Kaçan o ¡alâmât ile mâdde-i 
verem ¡u∂v-ı re™îs fa∂lası olduğu ₣âhir oldukta o veremin evâilinde ðab∂ı 
ve red¡i olan edviye isti¡mâl olunmaz ve ba¡dehu isti¡mâl olunan edviyeler 
râdi¡ devâ ile terkîb olunmaz. Ve zamân-ı in√ı†â†ta dahi mu√allil-i §ırf devâ 
verilmez her ne ðadar ðânûn olan vereme mu¡âlece bu vech üzere ise, lâ-
kin ¡u∂v-ı re™îs fa∂lasından √âdi& olan veremde o ðânûna i¡tibâr olunmaz 
belki bu nev¡ veremde vâcib olur ki «u§û§an bu nev¡ verem √ummayâtta ve 
evcâ¡-ı re™ste √âdi& oldukta mâddeyi ¡u∂v-ı re™îsten vereme ce≠b eylemeğe 
i¡ânet oluna ve o ce≠be mü™eddî her mümkin olan √île ile i√tiyâl oluna, her 
ne ðadar o √île va∂¡-ı me√âcim olur ise de işlene.

Eger mevâdda inci≠âbı serî¡ mâdde yok ise vâcib olur ki fa§da i√tiyâc 
olur ise fa§d edip mevâdd taðlîl oluna. Ve eger mevâddın ta√allübü ve in-
ci≠âbı ziyâde ise †abî¡ata i√âle olunup i√tiyâl ile ce≠b olunmaz, zîrâ i√tiyâl 
olunsa veca¡ şedîd ve √ummâ müte∂â¡ıf olur belki o maðâmda veca¡-ı şedîd 
mevcûd ise vâcib olur ki mür«iyât ve müsekkinât-ı evcâ¡dan √ârr-ı ra†b olan 
edviyeye iðti§âr oluna. Ve eger o verem veca¡-ı şedîd ile ibtidâ eder ise mâ-ı 
ðarâ√la tekmîd ile iktifâ olunur.

Ve eger ibtidâ-i √udû&unda verem «afîf olur ise mil√ ∂ımâd eylemek ile 
veyâ«ûd uð√uvân devâsı ile ve diyâ«aylûn ve mâmî&â merhemiyle iðti§âr 
olunur.

Ve eger veca¡ın √iffeti şedîde olmayıp veremde re™s ₣uhûr eder ise onun 
¡ilâcında o edviye isti¡mâl olunur ki onda taπriye ve tehşîş ve in∂âc ola, 
şarâb-ı ¡asel ile müsta¡mel olan daðîð-ı √ın†a ve kettân gibi ve mâ-ı √ulbe 
ve «a†mî ve bâbûnec gibi.

Ve eger verem ta√allül eylemeyip belki teðayyu√ edeceği √ads olunur 
ise vâcib olur ki ondan ðay√ i«râc oluna, mümkin olur ise mâddeyi tel†îf 
edip lu†f ve rıfð ile i«râc oluna ve mümkin değil ise ¡unfle i«râc oluna, her 
ne ðadar mevâddı i«râcda şar†a ve ma§§a √âcet olur ise işlene.

Ve veremden ðay√ı i«râc eden mu¡âlecedendir: Evvelâ şar† ve ba†† olu-
nup ismîlûn devâsını isti¡mâl eylemek. Ve bu vereme muvâfıð devâ olur 
ce≠b ve ta√lîli ve «â§§ıyyeti √asebiyle ivezze veyâ«ûd decâc şahmı ile ba¡r-ı 
πanem. Ve ke≠âlik muvâfıð olur nûre ve ka¡k ve πayr-i mümalla√ olan 
şa√m-ı baðar isti¡mâli.



436 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve eger verem müzmin olur ise §adef ve ved¡ remâdlarını ¡asel ile 
veyâ«ûd şa√m-ı ¡atîð ile isti¡mâl eylemek. Ve ke≠âlik incir, deniz suyuyla 
†ab« ve isti¡mâl olunur. Ve uşşað dahi yalnız isti¡mâl veyâ«ûd devâ-i â«er 
ile isti¡mâl olunur. Ke≠âlik zift-i ra†b ve muðl kevâyir vesa«ıyla ve mey¡a-i 
sâile ve iyyelin mu««u ya¡nî geyik kemiğinin iliği ile isti¡mâl olunur.

Ve kaçan o verem «anâzîr olup tebettüt eylese ya¡nî ¡uðdeler √â§ıl olup 
müteferrið olsa bu ¡anâ§ırdan ya¡nî bu eczâlardan merhem itti«â≠ olunur, 
nüs«a §ıfatı budur ki ¡ilk-i bu†m, zift, √abb-ı dehmest, mevîzec, §amπ-ı 
kemmûn, fülfül, a§l-ı lûf, ðınne, küzbere, şu√ûm-ı ðardemânâ, a§l-ı keber 
ðuşûrunun remâdı, ¡âðırðar√â, ba¡r-ı πanem, ba¡r-ı mâ¡iz ve beyne’ş-şu√ûm 
«â§§ıyyeti olur «ınzîr ve mâ¡iz ve tüyûs-ı cebelî şa√mları, ¡ale’l-«u§û§ o 
veremin mâddesi sevdâvî olur ise enfa¡ olur.

Ve yine nâfi¡dir tavuk beynisi ve ðıbâc ve baðar beynileri ve baðar iliği 
ve «u§û§an baðar-ı va√şî iliği ve edhân isti¡mâli dahi nâfi¡dir. Sü«ûnetli 
mâddesi olan evrâma dühn-i verd ve dühn-i benefşec ve mâddesi bârid olan 
vereme sûsen ve şib& ve bâbûnec ve «ırva¡ dühnleri nâfi¡dir. Ve bu veremin 
ta√allülü ¡usretli olursa râtiyânec merhemi nâfi¡ olur.

On Beşinci Fa§l A§vât-ı ¡A@îmeden Ü≠ünün Herebi Beyânındadır

Ü≠ünün [a§vât-ı] ¡anîfeden hereb ve firâr eylediğinin sebebi dimâπda 
olan ðuvâ-yı nefsâniyyede veyâ«ûd sem¡e πâi§a olan ðuvvette ∂a¡fın vücû-
du olur. Ve sana vâcib olur ki o mi&lli âfete senin bildiğin dimâπı muðavvî 
olan edviye ile mu¡âlece eyleyesin.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ »ÂMİS 
EMRÂ∞-I ENF VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMEL BEYÂNINDADIR 

Ve fenn-i «âmis iki maðâleyi müştemil olur: Evvelkisi şemm ve şemmin 
âfâtı beyânındadır. Maðâle-i &âniye seyelânât-ı enf beyânında olur. Maðâ-
le-i ûlâ fu§ûlü müştemildir.

[Fenn-i »âmisin Ma…âle-i Ûlâsı Şemm ve 
Şemmin Âfâtı Beyânındadır]

Evvelki Fa§l [286a] Teşrî√-i Enf Beyânındadır

Biz deriz ki enfin teşrî√inin mufa§§alan teşrî√i ¡i₣âmının ve πa∂ârîfinin 
ve ¡a∂alâtının ve mecrâlarının teşrî√iyle olur. Üç evvelki cüz™lerinin teş-
rî√lerini kitâb-ı evvelde a¡∂â-i müteşâbihe teşrî√i bâbında biz ≠ikr eyledik, 
ammâ enfin mecârîleri teşrî√i budur ki enfin iki ¡aded mecrâ-i ma¡lûmesi 
vardır, o mecrâlar mi§fât dedikleri kemiğe nâfi≠ ve sâlik olurlar. Ve mi§fât 
dimâπdan nâzile olan iki &edyin √alemelerine müşâbih zâideler ta√tına 
mev∂û¡adır. Ve mi§fâttan mecârînin itti§âlinde olan mev∂i¡de bir &uðbe 
vardır, o &uðbe mu√â≠îsinde dimâπı mu√î† olan πışâda dahi bir &uðbe olur, 
enften dâ«il olan riyâ√ dimâπa o &uðbe †arîðinden vâ§ıl olur. Burunda olan 
iki mecrâdan ≠ikr olunan minvâl üzere dimâπa †arîð olduğu gibi ke≠âlik 
√alða ya¡nî boğaza dahi †arîð olur.

Ammâ âlet-i şemmin teşrî√i budur ki √iss-i şemm ðuvveti ≠ikr olunan o 
iki zâidelerde olur ki onlar &edyânda olan iki √alemelere benzer ve muðad-
dem-i dimâπda olurlar. O zâideler bu†ûn-ı dimâπın iki ba†n-ı muðaddemin-
den müstemidd228 olurlar. Ve ≠ikri sâbıð &uðbeden dimâπın fu∂ûlü te§affî 
eder ve dimâπa erâyi√ gibi nesneler o †arîkten vâ§ıl olur ve o zâideler istin-
şâð-ı havâ ile meşmûmâtı şemm ve idrâk eder. Ve dimâπın kendi teneffüs 
eder ve o teneffüs ile dimâπda olan √ârr-ı πarîzîyi dimâπ √ıf₣ eder ve √ârr-ı 
πarîzîsi ¡ırð-ı nâbı∂ √ârr-ı πarîzîsi gibi az olur ve çoğalır §ıyâ√ katında ve 
havânın ve rû√un fevðe i«tinâðı katında √arâret-i πarîzî ziyâde olur.

228 Ya¡nî ðuvve-i şâmmeye meded ≠ikr olunan iki ba†ndan gelir.
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Ve burnun að§âsında ve nihâyetinde iki mecrâ dahi olup iki mâða ya¡nî 
göz pınarlarına sâlik olur onun için ikti√âl olundukta ku√lün †a¡mını ağızda 
olan ðuvve-i ≠âiða idrâk eder, ≠ikr olunan †arîðten ku√lün eczâ-i la†îfesi 
lisâna vâ§ıl olmakla.

Ammâ şemmin keyfiyyeti bâb-ı ðuvâda ≠ikr olundu.
Ve ammâ râyi√anın kendi havâda bir keyfiyyet olur ki ≠ü’r-râyi√aya 

muðârenet ile o keyfiyyet havâda √âdi& olur ve istinşâð ile √âsse-i şemme o 
havâ vâ§ıl oldukta o keyfiyyet idrâk olunur veyâ«ûd o râyi√a ≠ü’r-râyi√anın 
bu«ârı olur, kaçan ≠ü’r-râyi√adan bu«âr ta√allül eylese havâ-i müstenşað o 
bu«ârı meşâmma ma¡an tenfî≠ eder ve ðuvve-i şâmme dahi onu idrâk eder.
Ve bu ta√ðîð feylesûfa gerekli olur. Ve e†ıbbâya gerektir ki şemm havâdan 
bir nev¡ isti√âle ile olur ki o havâ âlet-i şemme râyi√ayı edâ eder ve onun 
te™diyesine ≠ü’r-râyi√ada olan bu«ârın sü†û¡u mu¡în olur diye i¡tiðâd eyleye.

Ve biz enfin teşrî√ini ve menfa¡atini ve mun«urlarda ya¡nî burun delikle-
rinde olan ¡a∂alleri bundan aðdem ≠ikr eyledik, el-ân bize lâzım olan ancak 
emrâ∂-ı enfi ve esbâbını ve ¡alâmât ve mu¡âlecâtını ≠ikr oldu.

İkinci Fa§l Enfte İsti¡mâl Olunan Edviyenin ‰arî…ini Bildirir

Burun emrâ∂ına olan mu¡âleceler gâhîce †arîð-i enfe «â§§ olmaz, πarâπır 
ve başta isti¡mâl olunan a†liye gibi. Ve ba¡∂ısı †arîð-i enfe «â§§ olur, ba«ûrât 
ve şemûmât ve ¡a†ûsât gibi. Ve ¡a†ûsât bir nev¡ ecsâm-ı ra†bedir ki enfe 
tað†îr olunur. Ve †arîð-i enfe «â§§ olan devâların biri dahi neşûðât olur. Ve 
neşûðât bir nev¡ ecsâm-ı ra†bedir ki burna onun icti≠âbı havâyı icti≠âb ve 
istinşâðla olur. Ve †arîð-i enfe «â§§ olan devâların biri dahi nefû«ât olur. Ve 
nefû« o edviye-i yâbisedir ki enfe nef« için müheyyâ kılınmıştır ve vâcib 
olur ki nefû« ünbûbe ile nef« oluna.

Ve isti¡â†ı murâd olunan kimseye emr olunur ki ağzını su ile doldura ve 
istilðâ eyleyip başını «alf cânibine neks eyleye ve o √âl üzere burnuna se¡û† 
tað†îr oluna. Ve vâcib olur ki burna va∂¡ olunan devâ istinşâð-ı küllî ile 
teneşşuð oluna √attâ o devâ-i menşûð fi¡lini icrâ eyleye.

Ve çok kerre olur ki enfe tað†îr veyâ«ûd nef« olunan edviye-i √âdde re™s-
te şedîden le≠¡ i√dâ& eder ba¡dehu bi-nefsihi sâkin olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
le≠¡i teskîn eden devâya √âcet olur. Ve ziyâde §avâb olan budur ki devâ-i 
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√âdd u √ırrîf ile isti¡â† olundukta baş üzere ıssı su ile ıslatılmış «ırða-i meb-
lûle va∂¡ oluna ve isti¡â†tan muðaddem başına ¡alâ-vechi’l-istî¡âb leben √alb 
oluna veyâ«ûd dühn §abb oluna, kabak çekirdeği dühnü ve dühn-i verd ve 
dühn-i «ilâf ¡alâ-vechi’l-istiπrâð ve’l-i√â†a †ılâ oluna. Ve kaçan isti¡â† olu-
nan devâ fi¡lini işledikte burna edhân-ı bâride ile leben tað†îr oluna, bu vech 
ile lebeni tað†îr nâfi¡ olur.

Üçüncü Fa§l Âfet-i Şemm Beyânındadır

Sâir ef¡âle âfet i§âbet eylediği gibi fi¡l-i şemme dahi âfet i§âbet eder 
ve âfet-i şemm bu†lân olur veyâ«ûd ∂a¡f ve noð§ân olur veyâ«ûd fesâd ve 
taπayyür olur.

Ve bu†lân ve ∂a¡f dahi ikişer vech üzere olur: Vech-i ûlâ budur ki ge-
rek bu†lân ve gerek ∂a¡f râyi√a-i †ayyibe ve râyi√a-i müntinenin her biri 
√aððında olur. Ve ikinci vechi onların birini idrâkte √iss-i şemmde bu†lân 
veyâ«ûd ∂a¡f olur, â«eri idrâkte bu†lân ve ∂a¡f olmaz, me&elâ râyi√a-i †ay-
yibe √aððında ∂a¡f ve bu†lân müntineyi idrâki tâmm olur veyâ«ûd müntine 
√aððında ∂a¡f ve bu†lân olur, †ayyibeyi idrâki tâmm olur.

Ve şemmin fesâd ve taπayyürü dahi iki vech üzere olur: Vech-i evvel 
budur ki «âricde râyi√a-i «abî&e mevcûde değil iken şemminde «abî& râyi√a 
bulunur. Ve ikinci vechi râyi√a-i kerîheyi o kimse isti†âbe eder, me&elâ 
ðâzûrâtın râyi√a-i kerîhesini râyi√a-i †ayyibe ¡add eder ve †ayyib olan râ-
yi√ayı kerîh görür.

Ve bu âfetlerin sebebi sû™-i mizâc-ı müfred veyâ«ûd «ıl†-ı redî olur ki 
o «ıl† muðaddem-i dimâπda olan iki ba†nda √â§ıl olur yâhûd ðuvve-i şâm-
menin âleti olan &edy √alemelerine müşâbih zâidelerde olur veyâ«ûd âfet-i 
şemm ¡a₣m-ı müşâşîde ya¡nî mi§fâtta südde olmakla olur. Ve o südde dahi 
«ıl†tan veyâ«ûd verem ve sere†ân ve bespâyec229 veremlerinin birinden ve 
la√m-ı zâid nebâtından olur veyâ«ûd ≠ikr olunan âfet-i şemm ¡a₣m-ı müşâşî 
fevðinde olan dimâπı mu√î† √icâbda südde olmakla olur.

229 “Bespâyec” Fârsîden mu¡arrebdir, a§lında “bes-pâye” idi, ke&îrü’l-ercül ma¡nâ-
sınadır. İrbiyân derler deryâda bir balık vardır, ke&îrü’l-ercül olur. Bu ¡illet o 
balığın şeklinde olduğundan bespâyec tesmiye ederler ve irbiyân dahi tesmiye 
eder[ler].
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Ve sû™-i mizâc-ı müfredden √âdi& olan âfet ek&er-i √âlde isti¡mâl-i ed-
viyeden ve ða†ûrât tað†îrinden olur, zîrâ isti¡mâl olunan edviye ve ða†ûrât 
mizâcı tes«în eder veyâ«ûd tebrîd ve ta√dîr eder ve onlardan sû™-i mizâc-ı 
müfred √âdi& olup âfet-i şemme mü™eddî veyâ«ûd ≠ikr olunan tes«în-i 
mizâc ve tebrîd ve ta√dîr keyfiyyeti müfri†a olan havâdan dahi ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi âfet-i şemm ∂arbe ve sað†adan olur, ¡a₣m-ı müşâşîye 
onlardan âfet erişmekle.

el-¡Alâmât: Kaçan bir kimse revâyi√i idrâk edemeyip mu¡tâd üzere bur-
nundan fu∂ûl seyelân eylese mi§fâtta südde olmadığına delâlet eder.

Ve eger burnunda nefesin nüfû≠u mümteni¡ olup πunne ile tekellüm ey-
lese «ayşûmun kendide südde olduğuna delâlet [eder.]

Ve seyelân-ı fu∂ûl munða†ı¡ olup dimâπda sû™-i mizâc ve fu∂ûlde dahi 
ðıllet olmadığı ma¡lûm olsa ve mâ-dûnu ya¡nî alt tarafı meftû√ olsa onlar 
delâlet eder ki mi§fâtın fevðinde südde-i πâire vardır.

Ve eger fu∂ûlün seyelânı ve mu¡tâd üzere cereyânı olup ve ta√te’l-«ayşûm 
ve √avâlîsinde südde olmasa delâlet eder ki âfet dimâπın kendide olur.

Ve dimâπın mizâcı ve ef¡âli ve a√vâli ≠ikri mürûr eden senin bildiğin 
¡alâmetler ile olur. Ve bu ¡alâmetler bu†lân-ı şemm ve noð§ân-ı şemmin 
ikisinde dahi cereyân eder, zîrâ o ¡alâmât ðavî olursa bu†lâna ve ∂a¡îf olur 
ise ∂a¡fa delâlet eder.

Ammâ √âricde olmayan ¡ufûnetli râyi√a şemminde √âdi& olup netni is-
tinşâð eder gibi √âlet ₣âhir olur ise onun sebebi mevâ∂i¡in birinde «ıl†-ı redî 
olduğuna dellet eder. Ve o «ıl†-ı redînin ma√all-i mu¡ayyenine ≠ikri sâbıð 
¡alâmetlerin em&âli delâlet eder.

Ve emrâ∂-ı √âddede mu¡tâde ve ma¡hûde olmayan revâyi√ istişmâm 
olunsa ve o mi&lli revâyi√i olan [286b] ≠ü’r-râyi√a dahi mevcûde olmasa 
me&elâ √u∂ûrunda misk ve †în ve semin olmayan kimsenin meşâmmında 
râyi√a-i misk ve †în-i meblûl ve semn râyi√ası √âdi& olsa ve o mara∂-ı √âd-
dede ¡alâmât-ı rediyye dahi mevcûde olsa mevt mu†ill ve müteveccih230 ol-
duğuna delâlet eder.

230 Mu√ammed-i ¢azvînî der ki mevtin mu†ill ve müşrif olduğuna delâleti onun 
içindir ki ervâ√ta bu keyfiyyetler vardır, i√tirâð ile ₣âhir olur. Kaçan marî∂de bu 
√âl ₣âhire olsa ervâ√ın i√tirâðına delâlet eder.
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el-Mu¡âlecât: Âfet-i şemmin sebebi sû™-i mizâc olur ise ∂ıdd ile mu¡âle-
ce olunur ve muðaddem-i dimâπ ða§d olunup keyfiyyeti keyfiyyet-i mizâ-
ca mü∂âdde olan ne†ûlât ve şemûmât ve neşûðât ve a†liye ve a∂mideler 
mu¡âlecât-ı re™ste yazıldığı üzere isti¡mâl olunur. Ve sû™-i mizâcın âfete se-
beb olduğu ek&er-i √âlde bu †arîð ile olur ki dimâπın iki ba†n-ı muðaddemi 
bi-külliyyetihimâ bârid olur veyâ«ûd bürûdet √alemetânın kendide olur. Ve 
bu iki vech ile olan âfetin ¡ilâcı ve enfa¡ edviyesi o se¡û†â† olur ki edhân-ı 
√ârreden itti«â≠ olunur bu vech ile: ferfiyûn ve cünd-i bîdester ve misk 
edhân-ı √ârre-i me≠kûre içinde √all olunup se¡û† kılınır.

Sebebi bu†ûn-ı dimâπda «ıl† olan âfet-i şemmin ¡ilâcı evvelâ «ıl†-ı 
me≠kûr âfet-i şemmin sebebi olduğuna ¡ilel-i dimâπ bâbında ≠ikr olunan 
¡alâmetler ile istidlâl olunduktan sonra eger «ıl† cümle bedende πâlib ise 
bedenden istifrâπ olunur ve dimâπa ma«§û§ ise dimâπdan istifrâπ olunur. 
O müstefriπât: şebyârât ve πarâπır ve se¡û†ât ve neşûðât ve şemûmât-ı mü-
la††ıfeler ve bunlara benzer senin bildiğin devâlardır. Ve eger fa§d-ı ¡urûða 
√âcet olur ise ¡urûð fa§d olunur. Bu mu¡âlecâtın cümlesinde ¡ilâc-ı dimâπda 
yazılan u§ûl-i ðânûna mürâca¡at olunur.

Ve eger âfet-i şemmin sebebi mi§fât demekle ma¡rûf olan kemikte olur 
ise mu¡âlecetü’r-re™s bâbında me≠kûr olan ne†ûlât isti¡mâl olunur. O ne†ûlât 
ten†îl olunup ne†ûlâtın bu«ârına dahi ¡alîl meyl ettirilir bu«ârı dimâπa ten-
fî≠ için. Ve o ne†ûl içinde fülfül ve kündüs ve câvşîr √all olunup istinşâð 
olunur. Bunlardan sonra vâcib olur ki re™se me√âcim ilzâm ve eşyâ-ı müfet-
ti√a-i √âddeden mütte«a≠ πarâπır iltizâm oluna.

Ve tecribe olunan edviyedendir: Şûnîz birkaç gün sirke içinde nuðû¡ 
kılınıp ba¡dehu nâ¡imen sa√ð olunduktan sonra zeyt ile «al† olunup burna 
tað†îr oluna ve o muða††arı ¡alîl fevð cânibine mehmâ-emken istinşâð ey-
leye. Ve ba¡∂ı kerre dahi şûnîz πubâr gibi sa√ð olunup zeyt-i ¡atîð ile «al† 
olunduktan sonra tekrâr bir dahi sa√ð olunur √attâ e&eri kalmaz.

Ve mücerreb olup e†ıbbânın dahi ≠ikr eyledikleri devâlardan olur: Zer-
nî«-i a√mer ve fûtenec a«≠ olunup cidden mu√kem sa√ð olunur ve cemel-i 
a¡râbî bevline πamr olunup231 şemse konulur ve günde iki kerre ₣arfı ile 
«a∂«a∂a ve ta√rîk olunur. Ve kaçan devâ bevli neşf ve şürb eylese ana 

231 Ya¡nî zernî«i setr edecek miðdâr bevl içine konulur.
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bevl-i cedîd i¡âde olunur. Ve ondan bir dirhem miðdârı enfe teb«îr olunur 
ve ba¡dehu burun dühn-i verde iπrâð olunur.

Südde-i rî√iyye için med√ olunan devâlardan olur cebelî olan acı bâdem 
yağıyla isti¡â† olunmak ve √armel veyâ«ûd fülfül-i ebya∂ medðûðan enfe 
nef« olunmak. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ ≠ikr eylediler ki retenin ðışrı kuruyup ve 
sa√ð olunup mes√ûðu burna nef« olunsa nâfi¡ devâ olur.

Eger âfet-i şemmin sebebi bâsûr olur ise bevâsîr ¡ilâcıyla mu¡âlece olu-
nur.

Ammâ râyi√a-i †ayyibeyi i√sâs ve müntineyi ¡adem-i i√sâs işbu âfetin 
¡ilâcı o kimse râyi√a-i miski ¡ale’d-devâm istişmâm eylemektir ve o âfetten 
kurtulunca ðadar miski şemme müdâvemet etmek gerektir.

Dördüncü Fa§l Ru¡âf Ya¡nî Burun Kanamak Beyânındadır

Ru¡âf ba¡∂ı kerre ∂aîf olup ða†arât-ı ma¡dûde teðâ†ur etmekle olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi hâyice olur. Ve heyecânın sebebi †a¡ne ve «afer veyâ«ûd 
dem ðuvvet ile πaleyân eylemek ile olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi demin in-
ficârı dimâπın ¡urûð ve şerâyîninden müntesice olan şebekesinden olur. 
Ve ek&er-i √âlde şebeke inficârı ðâbil-i ¡ilâc olmaz. Ve bu inficârın ek&eri 
§udâ¡dan ve iltihâbdan ve mara∂-ı √âddeden ve ∂arbe ve sað†a ¡aðibinde 
olur ve o inficâra tâbi¡ olur ef¡âl-i dimâπın fesâdı, lâ-ma√âle bu fesâd ¡ârı∂ 
ve inficâra tâbi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre ru¡âfın sebebi √âdde-i müte§a¡¡ide olan 
bu«ârât olur. Ve şerâyînden münfecir olan dem evride deminden riððat ve 
√umret ve √arâret ile temeyyüz eder.232 Ve ke≠âlik ru¡âf ba¡∂ı kerre edvâr 
ile ¡âid olur ve ba¡∂ı kerre dahi def¡aten vâði¡ olur.

Ve ru¡âf ba¡∂ı kerre nâfi¡ ve ba¡∂ı kerre ∂ârr olur. Ve re™sinde imtilâ olan 
kimsenin ru¡âfından sonra başına «iffet ¡ârı∂ olsa ve levni şedîden a√mer 
iken mu¡tedilü’l-levn olsa ve se√anesi müntefi√a iken se√ane dahi mu¡te-
dile olsa o ru¡âf nâfi¡ ru¡âf olur ve «u§û§an bu vech ile olan ru¡âf emrâ∂-ı 
√âddede ve evrâm-ı bâ†ınede ve ¡ale’l-«u§û§ o evrâmın demevî olanlarında 

232 Ya¡nî şiryânın demi aşðar ve verîdin demi a√mer-i ðânî olur. Ve dem-i şiryân 
dem-i verîdden e√arr olur, zîrâ ma†ıyye-i ervâ√tır ve ervâ√ e√arr-ı a¡∂âdır. Ve 
dem-i şiryân raðîð olur, zîrâ ervâ√ ondan tekevvün eder ve dem-i verîdden a¡∂â 
tekevvün eder.
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ve §afrâvîlerinde ziyâde nâfi¡ olur. Ve dimâπda olan vereme ru¡âfın men-
fa¡ati ek&er olur ba¡dehu kebid veremine ve ba¡dehu √icâb233 veremine ve 
ba¡dehu riye veremine ru¡âfın menfa¡ati ek&er olur. Ve ≠âtü’l-cenbde ru¡âfın 
menfa¡ati ≠âtü’r-riyede olan menfa¡atten ziyâde olur.

Ve emrâ∂-ı √âddede çok kerre ru¡âftan bu√rân-ı kebîr olur «u§û§an cü-
derî ve √asbe mi&llilerin bu√rân-ı kebîri ru¡âf olur.

Ve kaçan ru¡âf ifrâ† üzere seyelân eylese onun ¡aðibinde beşereye πayr-i 
mu¡tâd olan §ufret veyâ«ûd re§â§ıyyet veyâ«ûd kümûdet ¡ârı∂ olur veyâ«ûd 
ona √addi mütecâviz ≠übûl ¡ârı∂ olup e†râfına bürûdet πalebe eder.

Ve eger ifrâ† üzere seyelân eden ru¡âf ða†¡ olunsa ¡âðıbetinden √a≠er olu-
nur. Ve kaçan ru¡âf ¡aðibinde levni §ufrete müteπayyir olsa mirâr-ı a§ferin 
πalebesine delâlet eder ve demin «urûcundan onun ta∂arruru eðall olur. 
Ve levnin re§â§ıyyete taπayyürü balπamın πalebesine delâlet eder. Ve lev-
nin kümûdete taπayyürü mirâr-ı esvedin πaşebesine delâlet eder.234 Bu iki 
mirârdan √âdi& olan ru¡âf ¡aðibinde levne kümûdet ve re§â§ıyyet ¡ârı∂ olsa o 
ru¡âfların ∂ararı şedîd olur. Ve bi’l-cümle ifrâ† üzere olan ru¡âf ∂a¡f-ı kebi-
din ve istisðâ mi&llilerin mara∂larından «a†ar üzere olurlar.

Ve ru¡âfa eşedd-i isti¡dâdı olan ebdân mirâr-ı §afrâvî olup raðîðu’d-dem 
olan ebdândır ve o mi&lli beden ru¡âf-ı mu¡tedilden intifâ¡ eder.

Ve ru¡âfın √udû&una biraz delâil vardır, iki ¡ayna tebârîð lâyi√a olması gibi 
ve «u†û†-ı ebya∂ u a§fer ü a√mer görünmesi gibi. ¡Ale’l-«u§û§ §udâ¡ ¡aðibinde 
bu me≠kûrların delâletleri şedîde ve ðaviyye olur. Emrâ∂-ı √âddede ve em-
râ∂-ı √âdde bu√rânlarında bizim betân eylediğimiz sâir ¡alâmetler dahi ru¡âfa 
delîl olur. Ve ru¡âftan ve a√vâl-i ru¡âftan emrâ∂-ı √âdde a√vâline ve emrâ∂-ı 
√âdde bu√rânâtına istidlâl olunur ve biz onları ma√allinde beyân eyledik.

el-Mu¡âlecât: Bu√rânda √âdi& olan ru¡âfa ve bu√rân ru¡âfına müşâbih 
olanlara ya¡nî def¡-i †abî¡î ile ₣uhûr eden ru¡âfa ðuvvetin cidden suðû†u «avf 
olunmadıkça mu¡âlece terk olunmak evlâ olur. Ve ba¡∂ı kerre seyelân eden 
ru¡âf dört rı†la bâlið olur. Ve kaçan ðuvvetin cidden suðû†u «avf olunsa eger 

233 “◊icâb”dan murâd §adrda olan √icâblar ve πışâlardır.
234 ∏ayr-i †abî¡î olan §afrâya mirre-i §afrâ derler ve πayr-i †abî¡î olan sevdâya mirre-i 

sevdâ derler. İmdi mirre sevdâda ve §afrâda isti¡mâl olunur lâkin §afrâda isti¡mâl 
ek&erdir.
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o ru¡âf ifrâ†-ı şedîd üzere seyelân edip edviye ile ða†¡ı ðâbil olmaz ise o dem 
√abs olunur ya¡nî sedd olunmakla √abs olunur. Ve eger ifrâ†-ı seyelân yok 
ise edviye-i √âbise ile ða†¡ olunur. Ammâ beden mirârî olup isti¡dâdından 
ru¡âf √âdi& oldu ise vâcib olur ki o kimsenin mirârını istifrâπa müdâvemet 
olunup aπdiye ve eşribenin isti¡mâliyle o bedenin demi ta¡dîl oluna.

Ve cemî¡an √âbisât-ı ru¡âftan fa§d ef∂al olur eger ru¡âfın [287a] cânibine 
müvâ≠î ve müşârik ma√allden ∂ayyiðan fa§d olunur ise ¡ale’l-«u§û§ πaşy 
vâði¡ olur ise fa§dın ∂ayyið olması ziyâde ef∂al olur.

Ve ru¡âfı √âbis olan devâlar ðab∂ı şedîde veyâ«ûd tebrîdi ve taπlî₣i ve 
tecmîdi şedîd olan devâlardır. Ve ke≠âlik şedîdü‘t-taπriye veyâ«ûd √âdde 
ve kâviye olan devâlardır. Ve ba¡∂ılar dahi bi’l-«â§§a √abs-i ru¡âf eder. Bu 
me≠kûrlar müfreden ve gâhîce &ünâî ve &ülâ&î ve sâir terâkîb ile mürekke-
ben ru¡âfı √âbis olur.

Ammâ ðavâbı∂ li√yetü’t-teys ve aðâðıyâ ve cüllenâr ve verd ve ¡ades ve 
¡af§ mi&lli ve ¡avsec yaprağı ve kümme&râ yaprağı ¡u§âreleri ve sefercel ve 
¡a§a’r-râ¡î mi&llilerdir.

Ammâ müberridât afyûn ve kâfûr ve bezr-i benc ve ca§§ ve bezr-i «ass 
ve bezr-i «assın ¡u§âresi ve «ilâf ve bela√-ı235 na«lin suyu ve ðâðulî ve 
lisân-ı √amel. Bu me≠kûrların cemî¡isi πayr-i ma†bû« tebrîd eder.

Ammâ muπarriyât πubâr-ı re√â ve diðâð-ı kündür.
Ve kâviyât olan zâcât ve ðulðu†âr mi&llilerdir. Ve vâcib olur ki bu mi&lli 

kâviyât isti¡mâl olundukta i√tiyâ† oluna, zîrâ çok kerre kâviyât-ı me≠kûre 
«uşkrîşet i√dâ& eder ve kaçan «uşkrîşeti sâðı†a oldukta evvelâ olan âfet-
ten şerrli âfet i√dâ& eder. Ammâ bi’l-«â§§a ru¡âfı √âbis olan devâlar rev&-i 
√ımâr ve bâdrûc ve mâ-ı na¡nâ¡ mi&llilerdir.

Ru¡âf-ı »afîfin ¡İlâcı Budur: »afîf olan ru¡âfa ba¡∂ı kerre se¡û†ât ile mu¡â-
lece olunur, o se¡û†ât bunlardır: Bela√-ı na«lin suyu ve aðâðıyâ her birinden 
nı§f ûðıyye, kâfûr bir √abbe. Bunlardan itti«â≠ olunan se¡û† ¡ale’d-devâm 
enfe tað†îr olunur.

Se¡ût-ı u«râ: Mâ-ı bela√ ve ¡u§âre-i kürrâ&.
Â«er: Mâ-ı mâli√-i mürr ve mâu‘l-küzbere. Lâkin mâu‘l-mâli√ü’l-mürr 

kulağa tað†îr olunur.

235 “Bela√” “ ق    وره و اره و ة ا  ا .İbn Kütbî ”ا 
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Â«er: ¢âðulî ¡u§âresi πayr-i ma†bû« isti¡â† olunur.
Â«er: Mâ-ı ðı&&â kâfûr ile.
Â«er: Bâdrûc kâfûr ile yâhûd lisân-ı √amel ¡u§âresi †în-i ma«tûm ve 

kâfûr ile yâhûd ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âresi †în-i ma«tûm ve kâfûr ile.
Bu bâbda bâliπu’l-menfa¡a olan edviyeden olur √ımârın †arî ve tâze 

rev&i. Ve eger demin ke&reti i√sâs olunur ise sirke ile ma«lû† zencâr azar 
azar burna tað†îr olunur.

Â«er: Nâ¡imen sa√ð olunan cüllenâr lisân-ı √amel suyuyla isti¡â† olunur.
Â«er: Afyûn su içinde ıslatılıp isti¡â† olunur.
Ve vâcib olur ki ru¡âfı olan kimse şedîdü‘l-berd olan suyu dökünmeye, 

zîrâ şedîdü‘l-berd olan su demi ¡aðd eder ve dimâπın πışâlarında demi don-
durur. Ru¡âf için nef¡i πâyete bâliπ biraz se¡û†ât vardır ki biz onu aðrâbâdîn-
de ≠ikr eyleriz.

Beyânu’l-Fetâili’n-Nâfi¡ati li’r-Ru¡âf: Bir fetîle a«≠ olunup «ubza πams 
olunup üzerine zâc ekilip burna sokulur.

Â«er: ¢urray§ yaprağının ¡u§âresi ve ðulðu†âr ve tavşan yünü ve √ımâ-
rın sirðîn-i yâbisi veyâ«ûd sirðîn-i ra†bı ve kürrâ& ¡u§âresi ve kündür a«≠ 
olunup onlardan fetîle itti«â≠ olunur.

Â«er: ◊avlân-ı Hindî-i mu√rað ve mâ-ı bâdrûc. Bunlardan fetîle itti«â≠ 
olunur.

Â«er: ∏ubâr-ı re√â ve diðâð-ı kündür ve §abır. Bunlardan sirke ve 
beyâ∂-ı bey∂le fetîle yapılır.

Â«er: Zâc, ðır†âs-ı mu√rað, ðuşâr-ı kündür mâ-ı bâdrûcla fetîle kılınır.
Â«er: Bir fetîle gül suyuyla ıslatılır, ðulðu†âr ve §abıra o fetîle-i meblûle 

πams olunur veyâ«ûd mâ-ı kürrâ&la bir fetîle itti«â≠ olunup üzerine na¡nâ¡-i 
mes√ûð ekilir veyâ«ûd isfencle zift-i mü≠âbdan fetîle itti«â≠ olunup sir-
ke ile πams olunur yâhûd sirâc-ı ðu†rubdan veyâ«ûd nesc-i ¡ankebûttan 
ðulðu†âr ile ve ðalîlü’l-miðdâr zencâr ile fetîle itti«â≠ olunur. Menðûş tav-
şan yünü beyâ∂-ı bey∂le ma¡cûn kılınan kündür ve §abıra πams olunup on-
dan fetîle itti«â≠ olunur.

Â«er: Zâc-ı mu√rað iki cüz™, afyûn bir cüz™ sirke ile cem¡ olunup ondan 
fetîle itti«â≠ olunur veyâ«ûd ðuşûr-ı bey∂-i mu√rað √ibr ve ¡af§ ile fetîle 
kılınır.
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Ammâ Nefû«ât: ◊avlân-ı Hindî-i mu√raðtır.
Â«er: ∞afâdı¡-ı mu√raða burna üfürülür.
Â«er: ∏ubâr-ı re√â yâhûd türâb-ı «azef-i ebya∂ yâhûd nûre.
Â«er: ¢uşâr-ı kündür, ðır†âs-ı zâc mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup enfe 

nef« olunur.
Â«er: Şecere-i dülb ðuşûru sa√ð olunur. Ve vâcib olur ki dülbün ðuşârı 

destbân ile bir mis√ üzere cem¡ oluna ya¡nî dülbün kabuğu ağaçtan bir âlet 
ile √akk olunup üzerinin zi™biri ya¡nî havı bir palâs üzere cem¡ oluna ve 
cededden ma§nû¡a ya¡nî §alâbetli yerin toprağından yapılmış bir kûze içine 
o ðuşâr-ı mecmû¡a cededden me™«û≠ bir miðdâr türâb ile ma¡an va∂¡ oluna. 
Eger onlara bir miðdâr türâb-ı fa««âr ya¡nî saksının kendi toprağı dahi «al† 
olunur ise evlâ olur. Pes o kûzenin ağzı bağlanıp ₣ılla ya¡nî gölgeli ma√alle 
ilðâ olunur ve kuruyunca ðadar gölgede terk olunur ve kuruduktan sonra 
vaðt-i i√tiyâcda hebâ gibi olunca ðadar sa√ð olunup burna nef« olunur ve 
nef« olunduğu mekânda ru¡âfı ða†¡ eder. Veyâ yumurta kabuğu sa√ð olunup 
nefû« kılınır.

Â«er: ¢a§abu‘≠-≠erîre ve nesrîn gülü ve bezr-i verd ve ðaranfül her bi-
rinden birer dirhem, mürr, ¡af§ her birinden yarımşar dirhem, misk, kâfurun 
her birinden miðdâr-ı ðalîl a«≠ olunup eyyâm-ı mütetâbi¡ada nef« olunur 
ve her nef« olundukça burunda o nefû«u bir sâ¡at ðadar imsâk eder ve onun 
eczâsından ağzına nüzûl edenleri tükürüp ağzından i«râc eder.

Ve vâcib olan budur ki nef« bir ünbûbe ile ola ki √attâ ru¡âfın dürûrunu 
men¡ eyleye.

Ammâ Ru¡âf İçin İsti¡mâl Olunan A†liye ve ~abûbât: O a†liyeden biri 
budur ki «ilâf ağacının yaprağı ¡u§âresi ve kerm ve âs yaprakları ¡u§âresi 
ve gül suyu. Bunlar cem¡ ve tebrîd olunup «ırða-i kettânla cebheye il§âð ve 
ilzâm olunur. Ve ke≠âlik ma¡rûf olan edviye-i bâride vü ðâbı∂a vü mu«ad-
direnin cümlesinden dahi a†liye itti«â≠ olunur. ¡U§ârât-ı müberride vü 
muðabbi∂a içinde √all olunduktan sonra isti¡mâl olunur. Ve o ¡u§ârât bun-
lardır: e†râf-ı «ilâf ¡u§âresi ve ¡avsec ve ðu∂bân-ı kerm ve varað-ı kümme&râ 
ve sefercel ve ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âreleri. Pes bu ¡u§ârelerden biriyle o edviye √all 
olunup †ılâ ve ∂ımâd isti¡mâl olunur.

Amma’l-Meşmûmât: ◊ımârın tâze ve †arî olan rev&i.
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Amma’l-◊aşâyâ: Burna sokulup enfi sedd eden √aşvlar rîş-i ða§ab236 ve 
ru™ûs-i mekânis237 ve ðu†n-ı berdiyy238 ve sâir nebâtâtın ðu†nu olur.

Ammâ ru¡âftan √arâret-i şedîde √asebiyle πaleyân-ı demden veyâ«ûd 
şerâyînin inficârından √âdi& olup ða†¡ında §u¡ûbet olanların mu¡âlecesi ru¡â-
fın «urûc eylediği mun«ur cânibinde olan ðîfâlden fa§d olunur ve o fa§d 
cidden ∂ayyið kılınır veyâ«ûd mu™a««ar-ı re™sten şar†-ı «afîf ile √acâmet 
olunur. Ve ma«rec-i ru¡âf olan mun«ur cânibinden &edy üzere dahi bilâ-şar† 
√acâmet olunur. Ve ba¡∂ı kerre ðîfâlden fa§d olundukta πaşye varınca ðadar 
dem i«râc olunur. Ve ke≠âlik «alf cânibinden ketif ¡urûðundan fa§d olunup 
√âcet olur ise πaşye varınca ðadar dem i«râc olunur. Bu fa§dın nef¡-i bâliπi 
olur, zîrâ demi başa §u¡ûddan men¡ eder onun için ki demin «urûcu πaşye 
mü™eddî olsa dem sâkin olur. Ve bu vech ile olan fa§d şedîdü’l-√âfir olan 
ru¡âfta olur belki şiddet-i ru¡âf i√sâs olunup √afr fehm olunsa vâcib olur 
ki mübâderet ve müsâra¡at olunup ðable-suðû†i’l-ðuvve ≠ikr olunan fa§da 
mübâşeret oluna.

Ammâ ru¡âfta şiddet-i √afr olmasa belki ða†arâtla «urûc eder ise veyâ«ûd 
ru¡âfın «urûc ve seyelânı nevâib ile olur ise vâcib olur ki fa§d ðalîl olup 
mirrât mütevâliyâtla dem i«râc oluna. Ve kaçan fasd ile demi i«râc kifâyet 
miðdârına erişe, demi tebrîd ve ta«&îr etmekle demi taπlî₣e iðbâl ve iðdâm 
oluna. Ve bu bâbda ¡unnâb [287b] isti¡mâl olunur demin πalebesini teskîn 
eylediği için, her ne ðadar √arr ve berdde mu¡tedil olmakla onunla dem 
tebrîd olunmaz ise.

Ve dem-i ru¡âf πalebe ve heyecân eyledikte me√âcim va∂¡ı fa§ddan 
muπnî olmaz, zîrâ va∂¡-ı me√âcim dem-i πâlibe muðâvim ve müdâfi¡ olmaz 
belki dem πâlib oldukta vâcib olur ki evvelâ dem fa§d etmekle taðlîl oluna 
ba¡dehu mi√ceme va∂¡ oluna. Ve ru¡âf cânib-i yemînden akar ise mi√ceme 
kebid üzere va∂¡ olunmak ve yesârî olan ru¡âfta mi√ceme †ı√âl üzere va∂¡ 
olunmak ru¡âfın ecell-i mu¡âlecâtından olur. Ve ru¡âf cemî¡an yemîn [ve] 
yesârda olur ise kebid ve †ı√âlin ikisine dahi mi√ceme va∂¡ olunur.

236 “Rîş-i ða§ab” kamışın saçağı ve yaprağı ma¡nâsına.
237 “Ru™ûs-ı mekânis” süpürge ma¡nâsına. Ve ma«le§a dedikleri nebte dahi miknese 

derler, onun bir §ınıfının başı olur, İbn Kütbî müfredâtında mu§arra√tır.
238 Ve “berdiyy” o nebttir ki, ondan «a§îr örerler.
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Ve vâcib olur ki mer¡ûfun e†râfı √attâ ricâlin «u§yeleri ve nisvânı me-
meleri şedd olunup bağlana ve kulakları şedd edip bağlamak ru¡âfa cidden 
nâfi¡ olur.

Ve vâcib olur ki mâ-ı bârid ile ke&îren ne†ûl oluna. Ve ba¡∂ı kerre mer¡ûf 
&elcle müberred olan su içine iclâs olunmağa √âcet olur, a¡∂âsında «u∂ret 
¡ârı∂ olunca ðadar mâ-ı mü&ellecde imsâk olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi başı 
sönmüş kireçle239 veyâ«ûd sirkede meblûl olan ca§§ ile ∂ımâd olunmağa 
mu√tâc olur veyâ«ûd başına mâ-ı bârid-i mü&ellec §abb eylemek ile başını 
ta«dîre √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi fetâil-i ðaviyye isti¡mâlinden lâbüdd 
ve lâzım olup zencârî fetîle isti¡mâl olunur. Ve mâ-ı bâdrûc kâfûr ile ve 
mûmiyâ-i «âli§ ile bir dirhem ðadar se¡û† olunur. Bu me≠kûrlar işlemez ise 
lâ-eðall ağzında mâ-ı bârid-i me&lûcu imsâk ettirile.

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı mer¡ûf kendiden yirmi rı†l ve ba¡∂ı â«eri yirmi 
beş rı†l dem çıkınca ðadar sağ kalır, bu miðdârı tecâvüz ederse helâk olur. 
Ve ba¡∂ı mer¡ûfa πaşy ¡ârı∂ olup onun πaşyını ru¡âfı ða†¡ eder.

Ve aπdiyeden ru¡âfı ða†¡ edenler, summâð ve «all ve √ı§rımdan biriy-
le ¡adesiyye tenâvülü olur ve buna benzer her ne ki var ise ða†¡-ı ru¡âfa 
mu¡în olur. Ve cübn-i ra†b ya¡nî tâze peynir mer¡ûfîne mülâyim πıdâ olur. 
Ve ke≠âlik elbân taπallü₣ edince ðadar †ab« olunsa onun dahi tenâvülü nâfi¡ 
ve mülâyimdir. Ve demi mirârî olmakla ru¡âfa müsta¡idd olanlara bey∂-i 
meslûð mülâyim πıdâ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi √avâmı∂ tað†î¡ ve tel†îfi 
√asebiyle mer¡ûfîne mu∂ırr πıdâ olur.

Erbâb-ı tecribeden bir cemâ¡at zu¡m eylediler ki ru¡âfı olanlara tavuk 
beynisi ef∂al-i aπdiyeden olur belki ru¡âfı §adme ve ∂arbe ve sað†a √asebiy-
le olanlara ef∂al edviyeden olur velâkin vâcib olur ki onunla taπaddî ik&âr 
ve merreten ba¡de u«râ tevâlî ve tekrâr oluna.

Ammâ şarâb taðviyesi √asebiyle nâfi¡ ve demi tehyîc ve ta√rîk etmekle 
∂ârr olur, pes şarâbı isti¡mâle taðviyesi √asebiyle mer¡ûf mu√tâc olsa ona 
şarâbdan miðdâr-ı ðalîl memzûcen saðy eyle. Ammâ ı∂†ırâr olmayıp ru¡âf 
isðâ†-ı ðuvvete nâhiz ve ðarîb değil ise o vaðt mer¡ûfa şarâb saðy olunmaz.

Ve vâcib olur ki emr-i ru¡âfa ve ¡ilâcına ri¡âyet oluna ve demin mi¡deye 
nüzûlü men¡ oluna, zîrâ mi¡deye nâzil olan dem mi¡deyi nef« eder ve nab∂ı 

239 “Ca§§-ı meyyit” sönmüş kireç.
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∂a¡îf ve πaşyı ta√rîk eder eger demden bir nesne mi¡deye nüzûl eyledi ise. 
Mâdâm ki mi¡dede bâðıye olur ise ðay™ ile i«râc olunur. Ve demin mi¡deye 
nüzûlü i√sâs olunduğu sâ¡at ðay™a sür¡at ve mübâderet olunur. Ve kaçan 
o vaðt mürûr edip tenðıye olunmasa vâcib olur ki ona i√tiðân oluna, onu 
i√tiðân sür¡at ile i«râc eder ve mi¡dede beðâsına mâni¡ olur.

Fî Tedbîri’l-Müra¡¡if: Ba¡∂ı emrâ∂da ter¡îf-i enf ta§vîb olunur ¡ale’l-
«u§û§ emrâ∂-ı dimâπiyyede burnu tedbîr ve ¡amel ile kanatmak ziyâde 
ta§vîb olunur. Onun için ðudemâ enfi ¡aðr eder bir ¡âlet-i ter¡îf itti«â≠ edip 
yanlarında taşırlar, ¡âðıbetü’l-emr burundan demin seyelânına ve ter¡îfine 
√âcet olan emrâ∂da o âlet-i ¡âðıre ile ter¡îf ederler.

Ve ter¡îf için ≠ikr olunan tedbîrlerden olur leyyin ve mülâyim olan ne-
bâtın «uşûnetli †arafı ile enfe daπdaπa vermek «u§û§an o nebât i≠«ir ða∂îbi 
ve dalı üzere nâbit ola, i≠«ir çiçeği gibi. Ve ke≠âlik enfe ¡ankebût ve fiðâ√-ı 
i≠«irden ve fûtenec-i berrîden mütte«a≠ şiyâfla ve kündüs ve mîvîzec ve 
ferfiyûn mi&lli edviye-i √ârre baðar merâresiyle ma¡cûn kılınıp burna bun-
lar ile daπdaπa verilip ter¡îf olunur.

Beşinci Fa§l Zükâm ve Nezle Beyânındadır

Bu iki ¡illet dimâπdan nüzûlde müşterek olurlar lâkin ba¡∂ı nâs nezle is-
mini boğaza nüzûle ve zükâm ismini enfe nüzûle «â§§ kılarlar. Ve ba¡∂ı nâs 
dahi dimâπdan nâzil olanlara hangi ma√alle nüzûl ederse eylesin cümlesi-
ne nezle tesmiye ederler ve zükâm ismini burna nüzûle ta«§î§ ederler eger 
burna nüzûl eden mâdde tuzlu ve nüzûlü mütevâtir ve şemme mâni¡ olup o 
mâdde cemî¡an ¡ayna ve cilde-i veche ve sâir a¡∂â-i vechin muðaddemine 
mun§abbe olur ise.

Ve ba¡∂ı kerre nezle müntefi∂a olup √alða ve riyeye ve merîye ve mi¡deye 
saçılır ve ba¡∂ı kerre o ¡u∂vları taðrî√ eder ve çok kerre şehvet-i külliyyeyi 
ta√rîk eder ve ba¡∂ı kerre eb¡ad-ı a¡∂âda olan ¡a§abe dahi müntefi∂ ve mün-
teşir olur. Ve ≠ikr olunan intifâ∂lardan «avânîð ve ≠âtü’r-riye ve ≠âtü’l-cenb 
ve «â§§aten sill √âdi& olur ¡ale’l-«u§û§ nezle √ârre ve √âdde ola ondan sill 
√udû&u ek&er olur. Ve ke≠âlik nezlenin intişârından evcâ¡-ı mi¡de ve ishâl ve 
sa√c √âdi& olur eger mâdde mâli√a veyâ«ûd √âmi∂a ise. Ve nezleden ðûlınc 
dahi tevellüd eder ¡ale’l-«u§û§ o nâzile olan balπam mu«â†ı «âm olur ise.
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Ve bi’l-cümle nevâzilin esbâbı mizâca «â§§ olan √arâret olur yâhûd 
√arâret-i «âriciyyenin dimâπa te™&îrinden olur sümûm ve şems i§âbetinden 
veyâ«ûd misk ve za¡ferân ve ba§al gibi müsa««inât istişmâmından olur 
veyâ«ûd mizâca ma«§û§a bürûdetten veyâ«ûd «âricden vârid olan bürûdet-
ten olur, berd-i havâ ve rî√-i şemâl i§âbetinden olur «u§û§an havâ-i bâridde 
ve rî√-i şemâlde başın açanlara nezle ziyâde i§âbet eder «u§û§an √ammâm 
ve riyâ∂et ve πa∂ab ve fikr ve bu mi&llilerin biri ile dimâπ müte«al«il ol-
dukta havâ-i bârid ve rî√-i şemâlin te™&îri ziyâde olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi fa§d ile ta«al«ul √âdi& olup bedeni √arr ve berdi 
ðabûle müheyyâ ve müsta¡idd eder ve ona binâen nezle √âdi& olur, bâ-«u§û§ 
fa§d ile demi i«râc ik&âr olunsa.

Ve ke≠âlik «âricden i§âbet eden sû™-i mizâc-ı √ârr ile dahi nezle √âdi& 
olur. Ve denilir ki meşâyı«ta olduğu gibi kaçan berd mizâc-ı müsta√kem 
olsa o mizâc mâddeyi in∂âc eylemez meger ki o mizâcı ta¡dîl eyleyip mizâ-
cın §ı√√ati ve √arâret-i πarîziyyesi πâyete ve kemâle eriştirile. Meşâyı«ın 
ve sâir dimâπı ∂a¡îf olan kimselerin dimâπ-ı bâridlerine kaçan πıdâ vâ§ıl 
olsa o πıdâ münha∂ım olmaz belki fa∂la olup ≠ikr olunan a¡∂âlara πayr-i 
münha∂ım nüzûl eder. Ve berd sebebiyle ¡ârı∂ olan nezle √arâretten √âdi& 
olan nezleden ek&er olur.

Ve mizâc-ı √ârr a§√âbının zükâmı fâ¡il olan esbâb-ı «âriciyyeyi ðabûle 
olan isti¡dâdı mizâc-ı bârid a§√âbının isti¡dâd-ı me≠kûrundan ek&er ve eşedd 
olur. Ve emzice-i √ârre a§√âbı esbâb-ı bedeniyye ile nezle ¡urû∂undan emîn 
olurlar ve onların emni mizâc-ı bârid a§√âbının emn-i me≠kûrundan ek&er 
olur, zîrâ dimâπ-ı bârid vâ§ıl olan πıdâyı in∂âc eylemez ve dimâπa mi¡de-
den ve sâir a¡∂âdan vârid ve §â¡id olan bu«ârı dimâπ-ı bârid ta√lîl eylemez 
belki o eb«ıre irtikâm ve ictimâ¡ edip münkesire olur ve ðar¡adan inbîðe 
§u¡ûd eden eb«ıre inbîðten ðar¡aya neks eylediği gibi o bu«ârât dahi dimâπ-
dan neks edip a¡∂â-i sâireye nüzûl eder ve ona binâen mizâc-ı bâridi olan 
dimâπ §â√iblerinde nezle ke&îre ve dâime olur.

Ve nezlenin kimi πalî₣a ve kimmi dahi raðîða ve mâiyye ve kimi dahi 
√âdde ve mürre ve mâli√a olur veyâ«ûd o mâdde-i nâzilenin †a¡mı rediyye 
ve √ârre-i le≠≠â¡a vü bâride olur. Ve nezle-i bârideyi √ummâ in∂âc eder, 
ammâ nezle-i √ârre √ummâdan intifâ¡ eylemez.
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Nevâzilin kendi ve nevâzilden √âdi& olan emrâ∂-ı sâire rî√-i şemâl estik-
te ¡ale’l-«u§û§ riyâ√-ı cenûbiyyeden sonra [288a] hübûb eden riyâ√-ı şemâ-
liyyede ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ke≠âlik fa§l-ı şitâda «u§û§an ðalîlü’l-ma†ar 
olan §ayf-ı cenûbîden ve «arîf-i cenûbî-i ma†îrden sonra vâði¡ olan şitâda 
dahi nevâzil ve emrâ∂-ı nezliyye ziyâde ke&îre olur. Ve bilâd-ı cenûbiyyede 
dahi ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ o diyâr sükkânının ru™ûsları mümtelî olur.

◊akîm İboðrât dedi ki ek&er-i √âlde nevâzil i§âbet eden kimseye †u√âl 
i§âbet eylemez. Ve Câlînûs, Buðrâ†’ın kelâmına ta¡lîl edip der ki zîrâ bir 
kimsenin bir ¡u∂vunda mara∂ olsa ¡u∂v-ı â«eri âfetten selîm olur. Ve §â√ib-i 
¢ânûn, Buðrâ†’ın kelâmına başka ta¡lîl edip der ki nevâzilin i§âbeti mevâd-
dın riððatine delâlet eder ve mevâdd-ı raðîðadan †u√âl ¡ârı∂ olmaz, zîrâ 
†u√âl ¡illeti «ıl†-ı sevdâvîden ve mevâdd-ı πalî₣adan √âdi& olur ve a«lâ†-ı 
πalî₣a dimâπa §u¡ûd edip nevâzil i√dâ& eylemez.240

Ve kaçan nezlesi olan kimsede §udâ¡ dahi olsa nezlesi ziyâde olur, zîrâ 
§udâ¡ ce≠≠âbdır, mi¡deden ve sâir mevâ∂i¡den mevâddı dimâπa ce≠b eder 
ve dimâπda ðuvvet olmamakla mevâdd-ı mec≠ûbu ta√lîl edemeyip nezle 
ke&îre olur.

el-¡Alâmât: ◊âdde olan nezle zükâmiyye olur ise onun ¡alâmeti yüzün 
ve gözün √umreti ve sâile olan ru†ûbetin le≠¡i ve riððati ve melmesin √arâ-
reti olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o nezlede √ummâ olur ve nezle o √ummâdan 
intifâ¡ eylemez. Ve eger nezle-i √âdde vü √ârre √alðiyye olur ise ya¡nî boğa-
za dahi i§âbet eylediyse onun ¡alâmeti boğaza nüzûl eden mâddenin √iddeti 
ve i√râðının şiddeti ve mevâddın riððati ve tena««u¡ katında ya¡nî nu«â-
mesini ve ağzı suyunu i«râc eyledikte iltihâbın i√sâsı olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi ona delâlet eder nef&inin ya¡nî tükürdüğü ru†ûbetin §ufret ve √umrete 
meyli. Ve ba¡∂ı kerre √alðî olan nezlede dahi südde ve πunne ve √urðatli 
daπdaπa olur.

240 ~â√ib-i ¢ânûn’un ¡illet-i u«râya ¡udûlü Câlînûs’u redde işârettir, zîrâ müteπâyi-
rü’l-cihet olan iki ¡u∂vda ictimâ¡-ı ¡ilel ke&îrü’l-vuðû¡dur lâkin Câlînûs’un ðavli 
√ükm-i ek&erdir, zîrâ müteπâyirü’l-cihet olan ¡u∂vların mâddeleri ðıvâmda ve 
sâir keyfiyyette mütte√id olur ise ya ¡ulvü veyâ«ûd süflü †âlib olur. ¡Ulvü †âlib 
süfle ve süflü †âlib ¡ulve nüzûl eylemez. Ve eger cihetleri mütte√id ise mâddeler 
¡u∂va nüzûle yol buldukta â«er †arîðe sülûk eylemez ve mevâddın mu«telifü‘l-
ðıvâm olduğu nâdirü‘l-vuðû¡ olur.
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Ve nezle-i bâridenin ¡alâmeti eger nezle burunda olur ise seyelân eden 
ru†ûbetin bürûdeti ve temeddüd-i cebhe ile enfin daπdaπası ve süddenin ve 
πunnenin şiddeti olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠ikr olunan nezleye mâddenin 
πıl≠atı delâlet eder. Ve eger nezle-i bâride √alða dahi nâzile ise onun delîli 
ve ¡alâmeti nu«â¡anın bürûdeti ve ebya∂ olduğu ve √ummâ ile intifâ¡ı olur 
eger √ummâya muðârin olur ise.

el-Mu¡âlecât: Nezle ¡ilâcından ancak πara∂ nezle mevâddını taðlîl ve nez-
lenin sebeb-i fâ¡ilîsine ∂ıdd ile muðâbele ve seyelânı ða†¡ veyâ«ûd sâili ta¡dîl 
yâhûd cihet-i u«râya §arf olur. Ve ke≠âlik nezle mu¡âlecesinden πara∂ nezle 
sebebiyle gelecek zamânda ¡ârı∂ olacak enfte «aşem ve mun«urlarda ðurû√ 
ve √alðta «uşûnet ve su¡âl ve riyede ve riye √avâlîsinde ðurû√ ve verem mi&lli 
¡avârı∂-ı âtiyenin √udû&una mâni¡ edviye ve tedâbîr ile taðdime olur. Ve bun-
ların cümlesi †a¡âm ve şarâbdan ta«m ve imtilâyı terke mu√tâc olur.

Ve ¡u†âs ya¡nî aksırık nezlenin ve zükâmın evvel-i √udû&unda mu∂ırr 
olur, zîrâ ¡u†âs dimâπda √â§ıla olan a«lâ†ı in∂âca mâni¡ olur onun için ki 
nu∂c sükûnet ile olur ve aksırık a«lâ†ı ta√rîk eder ve mevâddı a¡zâ-i u«râdan 
dimâπa ce≠b eder ve lâ-ma√âle nu∂ca mâni¡ olur. Ammâ aksırık nezlenin 
â«irlerinde ve mevâddının nu∂cunda ziyâde nâfi¡ olur, zîrâ aksırık ancak 
nu∂cu olan mevâddı ta√lîl eder.

Nezle ve zükâm âfetlerine mübtelâ olanlara vâcib olur ki mümtelîü’l-ba†n 
beytûtet eylemeye. Eger gecelerde mümtelîü’l-ba†n olup o vech ile uyur ise 
re™si mümtelî olur ve mu¡tâd ve müsta¡idd olduğu nezle √âdi& olu ve mev-
cûd olan nezlesi dahi müştedde olur.

Ve yine nezle mu¡tâdı olan kimseye vâcib olur ki dâimâ başını tes«în ey-
leye ve berdden teb¡îd eyleye ve rî√-i şemâlden ve «u§û§an cenûbdan sonra 
hübûb eden şemâl rûzgârından başını √ıf₣ eyleye, zîrâ cenûb rûzgârı başını 
gevşek ve müte«al«il edip ru†ûbet ile dimâπı doldurur. Ve şemâl rûzgârı 
dimâπı ðab∂ ve ¡a§r eder ve lâ-ma√âle ¡u§âresi nezle olur.

Ve nevâzile müsta¡idd olanlar karlı su içmekten ve gündüz uyku uyu-
maktan ictinâb ederler, mümkin oldukça aç ve susuz ve uykusuz olurlar. Bu 
me≠kûrlar nezle ¡ilâcının a§lı ve esâsı olur.

Ve ishâlle ve demi i«râcla dahi nezleye fa§d ve ishâle √âcet olur ise ¡ilâc 
olunur. Ve ikisine ma¡an √âcet olur ise evvelâ fa§d olunur ba¡dehu ishâlle 
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¡ilâc olunur. Ve nevâzilde fa§da isti¡câl olunmaz lâkin mevâdd ve imtilâ 
şedîd olup beden o imtilâyı ta√ammül eylememek «avf olunur ise bu mi&lli 
ðalîlü’l-vuðû¡ nevâzilde fa§d isti¡câl olunur.

Ve su¡âle muðârin olmayan nezlede terk-i fa§d ziyâde lâyıð ve evlâ olur. 
Ve eger nezlede su¡âl olup onda nef& ðalîl olur ise fa§d olunmak lâzım olur 
lâkin dem-i ðalîl i«râc olunup ða†¡ olunur. Tekrâr fa§da √âcet olur ise ¡udde 
olsun için biraz dem ibðâ olunur. Ve sâ≠ec olan şarâb-ı «aş«âş isti¡mâl olu-
nur eger o nezlenin seheri var ise. Eger nezle bilâ-seher ise şarâb-ı «aş«âş 
sükker ile isti¡mâl olunur.

Ve nezlede √uðne isti¡mâl olunur, zîrâ mâ-ı şa¡îr gibi o √uðne fu∂ûlü 
ce≠b eder ve †arîð-i «urûcu telyîn edip mâ-ı şa¡îrin nezle mevâddını tenfî≠i 
gibi √uðne dahi mecâriye mevâddı tenfî≠ edip i«râc eder.

Ve eger nezlenin evvel-i √udû&unda na«s olur ise delâlet eder ki mâdde 
cenbe mâildir, pes mübâderet olunup fa§d olunur. Ve ted«înâtın ∂arrı olup 
√ummâya mü™eddî olur. Ve §adrında «uşûnet var ise √abbu’s-su¡âl nâfi¡ 
olur, mevâdd-ı re™se o √abbın nef¡i olmaz.

Ve vâcib olur ki nezle a§√âbı ¡a†aşa ve susuzluğa §abr eyleye ve ¡a†aşını 
şarâb-ı «aş«âş mezc olunan su ile def¡ eyleye. Eger taðviye dahi ða§d olu-
nur ise mâ-ı şa¡îr ve sevîð dahi o mâ-ı memzûc ile mezc ve «al† oluna. Ve 
nezle ile √ummâ dahi olur ise o ¡illet §â√ibi isti√mâm eylemesin.

Ve §ayfen ve şitâen nevâzili dâim olan kimseye √abb-ı ðûðıyâ isti¡mâli 
¡udedin nâfi¡idir ve onun §âli√i olur.

Ve nezlesi olanlara nı§f-ı esfelini ta√rîk cidden nâfi¡ olur mevâddı es-
fele ce≠b eylediğinden için. Ve va§fı teðaddüm eden tekmîdât ve teb«îrât 
dahi anlardan sonra isti¡mâl olunur velâkin imtilâ üzere isti¡mâl olunmamak 
şar†ıyla.

Ve nezle mu¡tâdı olan kimse ðable-√udû&ihâ mübâderet edip √ammâm-
da terlemek ile nezlenin √udû&unu men¡ eder. Ve her √âlde ¡alîle vâcib olur 
ki başını neks üzere kıla ve visâdesinin lü†û™u241 ola ve nevminde istilðâ 
eylemeye. Ammâ nesle mâddesini noð§ân üzere kılmak bedeni tenðıye ey-
lemek ile √â§ıl olur. Ve tenðıye, mevâdd-ı √ârrede fa§d ile ve mevâdd-ı 

ُء 241 ُــ ِ :yere yapışmak; yukâlu (ammeteynle∂) [™el-lu†û] اَ ــ ْ َכ ْ א ِ ــא  ً ْ َ أَ ــ ِ َ ْرِض َو َْ ــא ِ  َ ــ َ َ  
ــא َ ِ  َ ــ ِ َ ًءا أَْي  ــ ُ ُ  Vankulu.
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√ârreyi i«râc eden ishâl ve mevâddı esfele ce≠b eden √uðne ile olur ve 
mevâdd-ı bâridede eşribeden ve √uðnelerden «ıl†-ı balπamîyi taðlîl başın-
dan ishâl eden edviye-i müshilelerdir.

Ve’l-√â§ıl nezle ¡ilâcında vâcib olan mümkin oldukça ekli ve şürb-i 
mâyı taðlîl yâhûd bir gün bir gece külliyyen ekl ü şürbü terk etmektir, pes 
bununla nezle zâil olur.

Ammâ sebeb-i fâ¡ile-i muðâbilenin beyânı budur ki eger nezlenin se-
beb-i fâ¡ili √arâret ise lâzım olur ki ictihâd olunup re™s bi’l-ðuvve müberrid 
olan edviye ve sâir tedbîr ile tebrîd oluna, √ammâm-ı ¡a≠be her §abâ√ du«ûl 
ve mâı e†râfına §abb ve başına ve e†râfına ve sürresine ve √alðaya ya¡nî 
√alða-i dübüre ve me≠âkîrine ve [me≠âkîri] e†râfına dühn-i benefşecle mes√ 
ve şa¡îr ve «aş«âş ve benefsec ve bâbûnec işbu edviyeden mütte«a≠ ne†ûlü 
isti¡mâl ve başı üzere ðaviyyeten bürûdet-i fi¡liyyesi olan müberridâtı §abb 
olur. Ve o aπdiye ile taπaddî eder ki «iffete ve bürûdete ve ru†ûbete meyli 
ola. Ve küllü yevmin cülencebîn isti¡mâl eyleye.

Ve bârid olan nezlede vâcib olur ki onun evvel-i ₣uhûrunda daπdaπa 
ve ¡u†âs i√sâs olduğu gibi başını tes«în için ictihâd oluna. Ve «ırða-i mü-
sa««ine ile kimâd olunup √arâretin dimâπa vu§ûlü i√sâs olunca ðadar 
[288b] kimâd imsâk oluna. Ve ba¡∂ı kerre mil√le ve câvers ile kimâda 
√âcet olur ve √arâretine ta√ammül olunacak ðadar ıssı olan su ile dahi 
kimâd olunur. Ve ne†ûlât-ı mün∂ice vü mu√allile isti¡mâl olunur. Ve 
edhân-ı √ârre ile e†râf temrî« olunur, düh-i şib& ve dühn-i bâbûnec e 
dühn-i merzencûş isti¡mâl olunur. Ve bunlardan aðvâ olur se≠âb ve bân ve 
πâr ve sûsen dühnleri. Bu dühnler ile ≠eker ve ≠ekerin √avâlîsi ve √alða-i 
dübür ve sürre ve e†râf cemî¡an bu mevâ∂i¡e o dühnler ile mes√ olunur. 
Ve §âbûn-ı ¢os†an†înî ile baş πasl olunur. Ammâ dühn isti¡mâl olundukta 
sana lâzımdır ki mümkin oldukça başına dühn ile mess eylemeyesin me-
ger ki √âcet müştedde ola, tebrîd-i &âbite veyâ«ûd tes«în-i &âbite √âcet 
olmakla. Bu §ûretlerde dahi başta dühn isti¡mâli ba¡de’l-istifrâπ olmak 
gerektir.

Ve ke≠âlik nezle-i bâride ¡ilâcında baş üzere ve cebhe üzere «ardal ve 
ðus† ve onlar mi&lliler ile le†û« itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur ve mâ-ı §âbûn 
mi&lli ile πasl olunur. Ve o ¡alîl aπdiyeden «afîf ve la†îf ve sü«ûnetli ve mü-
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ceffif olup §adrı telyîn eden πıdâlara meyl ettirilir. Ve ba¡∂ı kerre edviye-i 
mu√ammire ki onda güğercin tersi ve «ardal ve tîn ve fûtenec ve &âfi&yâ 
vâði¡ ola, onu dahi isti¡mâle √âcet olur belki keyy dahi isti¡mâl olunur. 
Ve’l-√â§ıl başı tes«în ve tecfîf √âlâ mevcûde olan nezleye nâfi¡ ve gelecek 
zamânda nezleyi √udû&ten mâni¡ olur.

Ve bu nezlede ya¡nî sovuktan ¡ârı∂a olan nezlede vâcib olur ki ðab-
le-nu∂ci’l-mevâdd √ammâma dâ«il olunmaya belki tekmîdât-ı yâbise 
isti¡mâl oluna. Ve nezle-i bârideye misk şemm eylemek ve πâyet √arâ-
rete bâliπ dühne maπmûse olan bir ðı†¡a ðu†neye ü≠ünü ilðâm eylemek 
nâfi¡dir.

Ammâ nezlenin seyelânını ða†¡ bâride ve mücemmide olan πarâπır ile 
olur, mâ-ı bârid ve mâ-ı verd ve mâ-ı ¡ades ve mâ-ı küzbere ve ðuşûr-ı 
«aş«âş †ab« olunan mâ ve mâ-ı rummân gibi miyâh ile πarπara olunur, 
lâkin nezle-i sâile eger bâride olur ise bu sular ile √ârren πarπara olu-
nur. Ve nezle-i sâile √ârre olur ise bu sular ile bâriden πarπara olunur. 
Ve ke≠âlik şarâb içinde mürr sa√ð olunup onunla √alð tel†î« olunmakla 
seyelân ða†¡ olunur ¡ale’l-«u§û§ seyelân eden mevâdd-ı bâride ola. Ve 
ke≠âlik afyûn ve mey¡a ve kündür ve za¡ferân mi&lliden benâdıð itti«â≠ 
olunup mâiyyetini yutmayıp ağzında imsâk etmekle dahi seyelân ða†¡ 
olunur. Ve ða†¡-ı seyelânda «â§§ıyyeti olan eşribe dahi isti¡mâl olunur. 
Mevâdd-ı √ârre seyelânı şarâb-ı «aş«âş-ı sâ≠ecle ve seyelân-ı bârid 
şarâb-ı kerneb ve şarâb-ı «aş«âş isti¡mâl olunmakla ða†¡ olunur lâkin 
kerneb ve «aş«âş şarâbı içinde mürr ve o mi&lli nesneler va∂¡ olunan 
sülâða ile şürb olunur ve onlar aðrabâdînde me≠kûrdur. Lâyıð budur ki 
şarâb-ı «aş«âş ancak evâil-i nezlede saðy oluna, mevâddı §adra nüzûlden 
men¡ eylesin için.

Ammâ nezle mu√tebes olup nef& ile i«râca √âcet olur ise o vaðtte şarâb-ı 
«aş«âş şürbü devâ-i §âli√ olmaz. Ve ba«ûrât-ı √âbiseyi isti¡mâl edip «ayşû-
ma bu«ârını îlâc ve tenfî≠ için te√annük ya¡nî ba«ûrâtın bu«ârını √anekinde 
imsâk eylemek cidden nâfi¡dir. Nezle-i √ârre vü bâride için cemî¡an nâfi¡ 
olan ba«ûrât senderûs ve yalnız bâride için şûnîzdir, ba«ûren ve şemûmen 
isti¡mâl olunur ve ðus† dahi şûnîz gibi isti¡mâl olunur. Ve şûnîz kavrulup bir 
kettân «ırðası içinde §urre edip şemm olunsa cidden nâfi¡ olur. Ve bunun 
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gibidir ðasem ki ona ðavfâ242 tesmiye olunur. Ve ke≠âlik «amrın ve ¡aselin 
bu«ârları ki √acer-i re√â kızdırılıp üzerine «amr veyâ«ûd bal tað†îr olun-
makla √â§ıl ola.

Ve bu bâbda nâfi¡ olur kündür ve ¡ûd-ı «âm243 ve senderûs ve ðus† ve 
lübnâ ya¡nî mey¡a-i sâile ve ¡ûd ba«ûrân isti¡mâl olunmak. Ammâ †arfânın 
ve verdin isti¡mâli mevâdd-ı √ârreyi ða†¡da nâfi¡dir. Ve ke≠âlik †aberzed ve 
baðlî ve şa¡îr-i münaðða¡ ve me«î∂-i baðar içinde isti¡mâl olunmak bi’l-
«â§§a nâfi¡dir. Sükker ve kâfûr ve sirke içinde neðû¡ olunan nu«âle nezle-i 
√ârre için teb«îr olunur. Ve ke≠âlik √acer-i re√â πasl ve tan₣îf olunduktan 
sonra kızdırılıp üzerine §abb olunan sirkenin bu«ârı dahi nâfi¡dir.

Ammâ nezle mevâddının ðıvâmını ta¡dîl le¡ûðât mi&llileri isti¡mâl ile ve 
ke&îrâ ve √abb-ı seferceli ağzında a«≠ etmekle olur, zîrâ bunların πıl₣ati 
nâzilenin raðîðine mu«âli† olup ta¡dîl olunur, onlarda hem πıl₣at ve hem 
lüzûcet i√dâ& edip ¡umða nüzûl eylemez ve nef&i dahi teshîl eder. Ve nez-
le eger πalî₣ ise muraððıðâtla ta¡dîl olunup πıla₣ı ve lu√ûcu ile e≠âsı def¡ 
olunur. Ve eger nezle bâride ise ðable’n-nu∂c √ammâma du«ûl §âli√ ve 
muvâfıð olmaz. Ve eger nezle √ârre ise ðable’n-nu∂c du«ûl-i √ammâmda 
ona ke&îren be™s olmaz belki ondan ¡alîl intifâ¡ eder.

Ammâ mevâdd-ı nâzileyi nüzûlü cânibinin «ilâfına ce≠b me&elâ √alða 
nüzûl eden mevâddı enfe ce≠b mi&llidir ve o ce≠b mu¡a††ısât ve bi’l-cümle 
mun«urânı ya¡nî burun deliklerini le≠¡ eden edviye isti¡mâli ile olur. Ve 
ke≠âlik esfele nüzûl eden bi’l-cümle nezlelerde nuðre üzere √acâmet is-
ti¡mâl olunur. Ve reyâ√în-i câ≠ibeden mütte«a≠ olan ne†ûlât ile esfele nâzi-
le olan mevâdd burun deliklerine ce≠b olunur o ne†ûlât üzere meşâmmını 
kebb etmekle.

ــ 242 ن  ــ ن  ــ ا  ــ ــ و ــ  ــ ا ــ  ــ  א ــ  ــ ا ــ  دا ــ  ــ  ــ כ ــאل ا  
ــ א ــאכ  ا ــ  ــ  ــ  ــ  כ و ــ   İntehâ. Ammâ “ðasem” demekle ma¡rûf 

devâ olmamakla İbn Kütbî’nin bu kelâmı ðarînesi ile ₣ann olunur ki “ðasem” 
“ða∂am”dan lüπat ola. “¢a∂am-ı ¢ureyş” §anevber-i §aπîr ün&âsının √abbına 
ı†lâð olunur.

243 “¡Ûd” iki ðısmdır, biri mu†arrâ ve biri «âmdır; onun için bu terkîbde ¡ûd iki kerre 
≠ikr olundu. Evvelden murâd «âm ve ikinciden murâd mu†arrâdır. ¡Ûdun ta†riyesi 
Kâmil-i ¡Alâî’de me≠kûrdur.
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Ammâ teðaddüm ya¡nî nezle i§âbet etmezden muðaddem ¡u∂vu nezle 
i§âbetinden mu√âfa₣a için olan tedbîr budur ki √alð ve riye âfetten mu√â-
fa₣a olunur. Ve ek&er-i √âlde o ¡u∂vların mu√âfa₣ası aπdiye ile olur.

Ve §adrında √arâret var ise §adrı dühn-i benefşecle temrî« olunur ve mâ-ı 
şa¡îr benefşec-i mürebbâ ve rummân-ı √ulv mâı ile tenâvül olunur. Ve neşâ 
ve daðîð-ı şa¡îr ve bâðılâdan leben-i √alîb ile mütte«a≠ olan a√sâ i†¡âm olunur 
eger √ummâsı yok ise. Ve √ummâsı olana leben mu∂ırr olur. Ve leyyine ve 
bâride olan le¡ûðât ve eşribe-i zûfâiyye-i bâride dahi isti¡mâl olunur.

Ammâ nezle-i bâridede teðaddüm-i §adr dühn-i benefşec ve dühn-i 
bânla temrî« olunur ve √ârre ve müleyyine olan a√sâ tenâvül olunur, 
¡asel ile ı†riye tenâvülü ve √ın†a nu«âlesi suyunu bâdem yağıyla ve ¡asel 
ile tenâvülü ve «ubzu meybu«tecle tenâvülü gibi ve √ârre ve müleyyin 
le¡ûðât dahi isti¡mâl olunur. Ve √ârre ve müleyyine olan eşribe-i zûfâiyye 
ve zûfânın kendi dahi ı§†ırâk ile isti¡mâl olunur. Ve ıssı su içmek nevâ-
zilde nâfi¡dir, zîrâ mevâddı in∂âc eder ve πâilesini def¡ eder a¡∂â-i te-
neffüse nüzûl edenler na∂îcen nüzûl nüzûl etmekle ve a¡∂â-i teneffüsü 
telyîn etmekle. Ve şürb-i nebî≠ nezle a§√âbına muvâfıð olmaz. Ve ba¡∂ı 
kerre ibtidâ-i nezlede nebî≠ şürbü muvâfıð olur, ammâ mâdde-i nâzilenin 
nu∂cundan sonra nebî≠in mu¡tedili nezleye muvâfıð olur. Nezlesi √ârr 
olan kimse şarâb isti¡mâl eylese gerektir ki o şarâb su ile memzûc ola. Ve 
zehûmâtı olan e†¡imeyi tenâvül mevâddın nu∂cuna mâni¡ olur eger nezle 
zamân-ı ibtidâda olur ise. [289a] 

Fenn-i »âmisin Ma…âle-i ¿âniyesi Enfin Bâ…î A√vâli 
Beyânındadır O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Enfte Olan Netn ve Râyi√a-i Kerîhe Beyânındadır

O netne sebeb §adr nevâ√îsinden ve riye ve mi¡deden §u¡ûd edip enfe 
vâ§ıl olan ¡ufûnetli bu«ârât olur veyâ«ûd «ayşûm kemiğinde olan ¡ufû-
netli «ıl† olur, zîrâ o ¡ufûnetli «ıl† √âdd olur ise «ayşûmu taðrî√ eder ve 
her √âlde ondan netn rî√ olur. Ve ba¡∂ı kerre rî√ fevðe te™eddî edip zâi-
detân ve dimâπa vâ§ıl olup netni i√sâs olunur veyâ«ûd netn-i enfin sebebi 
ba†nda ¡ufûnetli olan «ıl† olur veyâ«ûd dimâπın küllîsinde veyâ«ûd dimâπın 
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muðaddeminde veyâ«ûd dimâπdan enfi vely eden cânibde olan «ıl†-ı ¡afine 
sebeb olur veyâ«ûd netn-i enfe sebeb «ayşûm kemiğinin kendiye ¡ufûnet ve 
fesâd ¡ârı∂ olmakla olur ve netn-i enfin bu §ınıfının mu¡âlecesi ¡usretli olur 
veyâ«ûd burunda ¡ufûnetli bâsûr olmakla olur.

el-Mu¡âlecât: Eger netne sebeb fâ¡ili olan «ıl†-ı redî «ayşûmda ve ða¡r-ı 
«ayşûmda olmayıp mi¡dede ve dimâπda olur ise vâcib olur ki onun mu¡â-
lecesinde o «ıl†-ı redîden mi¡de ve dimâπ cümle-i mu¡âleceden muðaddem 
tenðıye oluna, ondan sonra edviye-i mev∂i¡iyye ya¡nî enfin kendiye olacak 
devâlar ile ¡ilâc oluna, fetâil ve se¡û†ât ve ¡a†ûsât ve nefû«ât bunların em&â-
liyle enfe mu¡âlece oluna. Bu bâbda mücerreb olan fetâil isti¡mâli bu vech 
üzere olur ki fetîleden muðaddem enf şarâbla πasl olunur ba¡dehu fetîle 
i√timâl olunur. Ve i√timâl olunacak fetîle bunlardır: 

Fetîle: Mürr, √amâmâ, aðâðıyâ. Bu edviyeden ¡asel ile fetîle itti«â≠ olu-
na veyâ«ûd √amâmâ, mürr, verd bunlardan dühn-i nârdîn ile fetîle kılınır. 
Bu edviyelerden veznlerinin i«tilâfı √asebiyle fetâil-i ke&îre itti«â≠ olunur, 
o edviyeler bunlardır: su¡d, sünbül, verd-i nesrîn, ≠erîre, √amâmâ, ðaranfül, 
âs, §abır, verd, bir miðdâr mil√. Bu edviyeden mecmû¡aten ve müteferriða-
ten fetâil itti«â≠ olunur veyâ«ûd bir fetîle mü&elle&-i raðîð ile ıslatılıp bu 
≠ürûr üzerine ekildikten sonra isti¡mâl olunur. O ekilecek ≠ürûr budur, §ıfatı 
budur: ðaranfül, su¡d, râmik, lâden mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup ≠erûr 
itti«â≠ olunur.

Fetîle-i U«râ: ¢a§abu’≠-≠erîre, âs, nesrîn, verd, ðaranfül birer dirhem, 
mürr, ¡af§ her birinden nı§f dirhem, misk dört √abbe, kâfûr dört √abbe, ðılî-
miyâ, mil√-i enderânî dörder ðîrâ†. Bu edviye fetîle kılınıp isti¡mâl olunur.

Ve se¡û†âttan bu se¡û†lar isti¡mâl olunur: ¡U§âre-i fûtenec se¡û† kılınır. 
Ve ef∂al-i se¡û† √ımârın bevli olur, onunla isti¡â† ziyâde nâfi¡ olur, te«allüfü 
olmaz. Ve yine ceyyid ve mücerreb se¡û† olur tiryâðta vâði¡ enderû«ûrûn 
şarâbda √all olunup enfe tað†îr olunmak; bi-i≠nillâhi ta¡âlâ netn-i enften 
bunun ile berâ™et √â§ıl olur. Ve dâr-ı şîşe¡ân †abî«i şarâb-ı rey√ânî ile birkaç 
eyyâm istinşâð olunur ve cidden ceyyid olur.

Ammâ Le†û«ât: Enfin bâ†ınına ðulðu†âr le†û« kılınır.
Le†û«ât-ı u«râ: Yâsemîn yaprağı mâ ile sa√ð olunup onunla enf tel†î« 

olunur. Ve devâ-i Aðrî†ûn ile dahi tel†î« olunur, o devâ budur: mürr dört 



Tahbîzü’l-Mathûn 459

dirhem ve &ülü&ân dirhem, selî«a bir dirhem ve südüs dirhem, √amâmâ bir 
dirhem ve südüs dirhem balla ma¡cûn kılınır.

Ammâ Nefû«ât: Enfe fûtencin kendi nef« olunur veyâ«ûd «arbað-ı 
ebya∂ ve §adef-i mu√rað nef« olunur. Ve â«ir-i fetâilde ≠ikr olunan devâ 
dahi nef« olunur; ke≠âlik ¡ûd, belesân dahi nef« olunur.

Ammâ Neşûðâttan mücerreb olan dâr-ı şîşe¡ân †abî«i su ile veyâ«ûd 
«amr ile birkaç eyyâm neşûð kılınır.

Ve netn-i enf mu¡âlecesinde tecribe olunan devâlardan olur o iki keyye 
ki biri yâfû«un sağında ve keyye-i u«râ solunda olur, iki kulak √i≠âlarında 
iki §udπa mâil ma√allden keyy olunur veyâ«ûd vasa†-ı re™sten bir keyy ile 
tekviye olunur. Bu keyyler bi’l-cümle netn-i enfe ve ¡ale’l-«u§û§ netnin 
sebebi dimâπın veyâ«ûd muðaddem[-i dimâπın] ¡ufûneti olur ise o keyyetâ-
nın ziyâde nef¡i olur.

İkinci Fa§l Burunda ◊âdis Olan ¢ur√alar Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre burunda ðurû√ tevellüd eder ve o ður√aların esbâbı yâ √âdde 
veyâ«ûd rediyye olan bu«ârât olur veyâ«ûd √iddetli nevâzil olur. Ve o 
ðurû√-ı enfin ba¡∂ısı müntine ve ¡afine olur ve kimisi dahi «uşkrîşât olur ve 
kimi ðurû√-ı be&riyye olur ve ba¡∂ısı dahi ðurû√-ı sâ≠ece olur. Ve o ður√a-
lar ður√a-i ₣âhire ve ður√a-i bâ†ıne olur.

el-Mu¡âlecât: Burun kulaktan er†ab ve ¡ayndan eybes olur, ona binâen 
vâcib olur ki emrâ∂-ı enfin mu¡âlecesi emrâ∂-ı ü≠ün ile emrâ∂-ı ¡ayn mu¡â-
lecelerinin beyninde ola. Ve ðurû√-ı enfte müsta¡mele olan müceffifât 
ðurû√-ı ü≠ünü müceffif edviyelerden tecfîfte eðall ve ðurû√-ı ¡ayn mücef-
fifâtı tecfîfinden ek&er ola, zîrâ ðurû√-ı ü≠ün keyfiyyeti tecfîfte πâyete bâliπ 
devâya mu√tâc olur ve ðurû√-ı ¡ayn merâtib-i tecfîften mertebesi πâyete 
bâliπ olan müceffif devâlara mu√tâc olur. Bundan sonra biz deriz ki ðurû√-ı 
enfe sebeb mâdde-i sâile veyâ«ûd eb«ıre-i §â¡ide olur ise o mevâdd ve eb«ı-
reyi istifrâπla ve meyli †arafından senin bildiğin vech üzere cânib-i â«ere 
ce≠ble mu¡âlece olunur ve senin onun mu¡âlecesinde evvelâ i√tiyâcın senin 
bildiğin edviye ile re™si tecfîfe ve taðviyeye olur sonra mun«urâna ða§d ve 
¡inâyet olunur.
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Ve ma¡lûm ola ki bevâsîr-i enf ve irbiyân için isti¡mâl olunan edviyele-
rin küllîsi ðurû√-ı enfte dahi isti¡mâl olunur ve o edviyeleri ðarîben biz ≠ikr 
eyleriz.

Kaçan ðurû√ ðaviyye olur ise o edviye ¡alâ-√âli√â isti¡mâl olunur. Ve 
eger «afîfe olur ise o edviye lu¡âbât ile ve lu¡âba müşâbih nesneler ile ley-
yin olunca ðadar kaynatılıp isti¡mâl olunur, bi’l-cümle ðurû√-ı «afîfelere 
menfa¡atli devâ olur.

Ve eger ðurû√-ı enf yâbise olur ise bir mesû√la244 mu¡âlece olunur ki o 
mesû√ bu edviyelerden terkîb olunur: şem¡ bir cüz¡, sâð-ı baðarın iliği nı§f 
cüz™. Bu iki devâlar «al† olunup dühn-i nîlûfer içinde veyâ«ûd şîrûπan için-
de i≠âbe olunup mesû√ itti«â≠ olunur.

Şey«-i Re™îs der ki benim katımda mesû√un a§lı dühn-i verddir «u§û§an 
ki dühn-i verd zeyt-i ünfâðtan245 mütte«a≠ ola.

Ve ke≠âlik dühn-i benefşecden ke&îrâ ile veyâ«ûd bezr-i ða†ûnâ ve «a†mî 
rıπvesinden miðdâr-ı ðalîl rıπve ile mesû« itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. 
Ve ke≠âlik bir fetîle zûfâ ve şa√m-ı ba†† ve şem¡-i a§fer ve şa√m-ı iyyel246 
ve şa√m-ı decâc ve ¡asel içine πams olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd şem¡ 
ve dühn ya¡nî zeyt ve helîlec-i a§fer ve ¡af§ mesû√ kılınır. Ve ba¡∂ı kerre 
ðurû√-ı enfe ðîfâl fa§d ve nuðre üzere √acâmet ve müshilât dahi isti¡mâl 
olunduktan sonra enften dahi ifti§âd nâfi¡ olur.

Ammâ ðurû√ ra†b olup ona mâdde-i √ırrîfe vü rediyye vü müntineden 
biri mun§abbe olur ise onun [¡ilâcı] §a¡b olur. Ve vâcib olur ki onun ¡ilâcın-
da istifrâπ ve fa§d oluna. Ve ba¡∂ı kerre eyâricât-ı kibâr ile istishâle i√tiyâc 
olur.

Ve vâcib olur ki na†rûn ve §âbûn ve «u§û§an Es¡alisâdis §âbûnu ile ve 
§âbûn-ı ¢os†an†înî ile ðurû√u πasle müdâvemet oluna. Ve ba¡de’t-tan₣îf 
şedîdü’t-tecfîf olan edviye isti¡mâl oluna.

Ve yine √âdde ve √ırrîf mâddesi olan ðurû√-ı enf mu¡âlecâtından olur 
ðuşûr-ı nu√âs ve ðalðadîs ve zernî«-i a√mer ve «arbað a«≠ ve sa√ð olu-
nup merâre-i &evr içinde √umret √â§ıl olunca ðadar birkaç eyyâm neðû¡ 

244 “Mesû√” mâ yümse√u bihi ma¡nâsınadır.
245 Erişmedik zeytûna “ünfâð” derler
246 İyyel ya¡nî geyik yağı.
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kılındıktan sonra isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan edviye üzere 
√amâmâ ve mürr ve fûtenec ve ferâsiyûn ve za¡ferân ve şebb ve ¡af§ ziyâde 
olunur.

Ve devâ-i Rûfes bu bâbda mücerrebdir, o devânın §ıfatı budur: şebb, 
su¡d, ¡af§, mürr, za¡ferân, zernî« [289b] bu edviyeler isti¡mâl olunur.

Ve veca¡ı şedîd olan ður√a-i enfin mu¡âlecesi maπsûl ve mu√rað üsrüb 
ve isfîdâc ve mürdâsenc a«≠ olunup dühn-i verd ve şem¡le onlardan mer-
hem itti«â≠ olunup isti¡mâl olunmakla olur.

Ammâ be&reli olan ður√anın ¡ilâcı dühn-i verd ve dühn-i âs ve mürdâ-
senc ve mâ-ı verd ve sirkeden miðdâr-ı ðalîl a«≠ ve isti¡mâl olunur.

Ve ðurû√-ı ₣âhireye bu merhem ile mu¡âlece olunur: isfîdâc bir rı†l, mür-
dâsenc üç ûðıyye, «abe&-i re§â§-ı mu√rað üç ûðıyye, «amr ile ve dühn-i âs 
ile «al† olunup isti¡mâl olunur

Ve ðurû√-ı enfin cemî¡an a§nâfına edviye-i müşterekeden olur rummân-ı 
√âmi∂ suyu bakır kap içinde nı§fı miðdârı zâil olunca ðadar †ab« olunup 
ba¡dehu bir fetîle olunla tel†î« ve isti¡mâl olunur.

Ve ðurû√-ı enfte isti¡mâl olunan mu¡âlecâtındandır aðrâ§-ı enderûnla 
mu¡âlece. Gâhîce o aðrâ§ şarâbla √all olunur ve gâhîce «all ve mâ ile √all 
olunup re™y-i †abîb üzere ¡amel olunur.

Ve merâhim-i ceyyidedendir: »abe&-i üsrüb ve şarâb-ı ¡atîð ve dühn-i âs 
a«≠ ve sa√ð olunup nâr-ı leyyine-i müsa««ane ile cem¡ olunur ve πıl₣at ge-
lince ðadar ta√rîk olunup ba¡dehu inzâl olunup bir bakır kapta √ıf₣ olunur. 
Ve üsrüb-i mu√rað «abe&-i üsrüb √ükmündedir. Ve lâyıð olur ki ¡u§âre-i 
sılð yalnız veyâ«ûd edviye-i sâire ile isti¡mâl oluna, cidden nâfi¡ devâ olur.

Üçüncü Fa§l Burunda ◊ilve247 Tesmiye Olunan 
¢urû√-ı Enfin ¡İlâcı Beyânındadır

Bu ður√anın zamân-ı ibtidâsında yalnız dühn-i verd yâhûd şem¡ ve 

247 ُ ــ ْ ِ ْ ــ (bi’l-kesr) [el-√ilv] اَ ــ  ــ  ــ   Kezâ fi’l-¢âmûs. “◊ilve” ismi ile 
mu√arrere bir ður√aya kütüb-i †ıbbda mü§âdif olunmamıştır. ∏âlib-i √âl budur ki 
Mu¡âlecât-ı Buðrâ†iyye’de bu fa§l mev∂i¡inde bir ður√a îrâd edip der ki א אب ا  ا
ــ رة ا ــ ــ  ــ  ــא  ــ  ج و ــ ــ  ر ا ــ ــ ا  ªâhir budur ki o müte√accir 

olan fa∂l «uff-ı mensûcun bih şeklinde olmakla ona √ilve tesmiye oluna. “◊ilv” 
nessâclar vaðt-i nescde ayaklarına giydikleri «uff-ı §aπîrdir.
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şa√m-ı decâc ile ve dühn-i verd ile ¡ilâc olunur. Bunlardan aðvâ olur mer-
hem-i isfîdâc ¡ale’l-«u§û§ sefercel √abbı lu¡âbıyla ma«lû† olan merhem-i is-
fîdâc ziyâde ðavî olur. Ve eger ziyâde tecfîf murâd olunsa o devâya «abe&-i 
fı∂∂a dahi kılınır ve ba¡∂ı kerre yalnız «abe&-i fı∂∂a dahi kifâyet eder.

Ve kaçan o ¡illet yesîren müştedde olsa bu merhem isti¡mâl olunur: 
isfîdâc birer rı†l, mürdâsenc üç ûðıyye, «abe&-i re§â§ üç ûðıyye, «amr ile 
mes√ûð olan re§â§-ı mu√rað u maπsûl dört ûðıyye. Bu edviyelerden dühn-i 
âs ve «all ile merhem itti«â≠ olunur.

Ammâ o ður√a müzmine ve cidden müştedde olur ise bu §ıfat üzere bir 
merhem itti«â≠ olunur, nüs«a: mürdâsenc dört dirhem, se≠âb-ı ra†b dört 
dirhem, şebb iki dirhem. Bu devâlardan dahi dühn-i âs ve «all ile merhem 
itti«â≠ olunur. Ve bu merhemden ðavî olur zâc ve ðalðand ve mürr her bi-
rinden yedi cüz™ ve ðalðadîs altı cüz™, şebb-i Yemânî, ¡af§, tûbâlü’n-nu√âs 
her birinden dört cüz™ ve nı§f cüz™, «all bir rı†l ve sekiz ûðıyye. Bu me≠kûr-
lar inâ-i nu√âs içinde ¡asel ðıvâmında olunca ðadar †ab« olunup ondan le†û« 
itti«â≠ olunur.

Dördüncü Fa§l »ayşûmda Olan Süddeler Beyânındadır

O südde bir şey™dir ki dâ«il-i «ayşûmda o şey™ mu√tebes olur √attâ √alð-
tan enfe ve enften √alða nüfû≠ eden eşyâyı nüfû≠dan mâni¡ olur. Ve o südde 
gâhîce «ıl†-ı le√ic ü lezic olur ve gâhîce la√m-ı nâbit ve gâhîce «uşkrîşe 
olur.

el-¡Alâmât: Bu südde πunneye sebeb-i fâil olur √attâ nef«anın fa∂lasını 
teserrîden ve yayılmaktan men¡ edip «ayşûmda †anîni fâ¡il olur.

el-Mu¡âlecât: Acı mercimek bir dirhem, cünd-i bîdester yarım dirhem, 
afyûn bir ðîrâ† ve za¡ferân, nisk birer ðîrâ†, mürr nı§f dirhem. Bu edviye-
ler a«≠ olunup ondan √abb itti«â≠ olunur, merzencûş-ı ra†b suyuyla vaðt-i 
√âcette isti¡â† olunur. Ve ke&îren burna ma«§û§ mîl ile enfi «ar†a ve kazı-
mağa dahi mu√tâc olur. Eger enfin cerdi mümkin olur ise tenðıye √â§ıl 
olunca ðadar cerd ve ¡amel terk olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre cerd ile şey™-i ke&îr 
«urûc eder ve «âric olan şey™ o ðadara bâliπ olur ki ondan ta¡accüb olunur 
ve ðarîb olur ki nı§f rı†la bâliπ ola. Ve bu mu¡âleceden πınâ √â§ıl olmaz ise 
bâbu’l-bevâsîrde me≠kûr olan ¡ilâcla mu¡âlece olunur.
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Beşinci Fa§l »unânın Mu¡âlecesi Beyânındadır

Bu fa§l †ab¡ ile olan nüs«alarda yazılmamıştır. ¢âmûs’ta der ki ا أن 
א -”İntehâ. Pes bundan ₣âhir budur ki “«unân    כ   

la §â√ib-i ¢ânûn’un murâdı kelâmını burnundan söyleyip √urûfâtı me«âri-
cinden i«râca …âdir olmamağa derler.

Ve «unânın mu¡âlecâtından olur §ıfatı âtî olan devâ ile isti¡â† ve πarâπır 
isti¡mâl eylemek, o devânın §ıfatı budur: ¡Af§ a«≠ olunup üzerini örtecek 
ðadar tatlı enâr suyu ile †ab« olunur ¡af§ o suyu içince ðadar, sonra o ¡af§ 
tecfîf olunup ona nı§fı ðadar kündür ve anzerût «al† olunup yine ¡af§ †abî«iy-
le merreten u«râ ma¡cûn kılınıp se¡û†an veyâ«ûd πayrı vech üzere eyyâmen 
isti¡mâl olunur.

Ve yine bu «unân âfetinin mu¡âlecâtından olur şem¡ ve dühn ile tenkâr248 
va∂¡ olunur ve berâ™et √â§ıl olunca ðadar isti¡mâl olunur.

Altıncı Fa§l Ra∂∂-ı Enf Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Bu ¡illetin mu¡âlecesinin ef∂ali ve elyaðı burnu dâ«ilden √aşv ile doldu-
rulup «âricden tesviye ve ta¡dîl eylemek ile olur. O √aşvdan küllü vaðtin 
miðdâr-ı ðalîl i«râc olunur √attâ ra∂∂a bür™ gelip enf müstevî oldukta enfte 
√aşvdan bir nesne bâðî ðalmaz.

Ammâ enf-i mer∂û∂a nâfi¡ olan edviyeleri isti¡mâlde vâcib olur ki o ed-
viyeler enften mev∂i¡-i kesre va∂¡ oluna. Ve nâfi¡ olan edviye bunlardır: 
§abır, mâş, mürr, za¡ferân, râmik, sükk, †în-i Ermenî, †în-i Rûmî, «a†mî, 
lâden. Bu edviyeler mâ-ı e&l ile o mev∂i¡e †ılâ olunur. Ve biz bu mu¡âlecâtı 
bâbu’l-kesr ve’l-cebrde mu¡âvede ve tekrâr eyleriz.

Yedinci Fa§l Bevâsîr-i Enf ve İrbiyân Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Ammâ bevâsîr lu√ûm-ı zâidedir ki enfte nâbit olur. Ba¡∂ı kerre o lu√ûm 
rı«ve-i bey∂â olur ve veca¡ı olmaz; bevâsîrden bu nev¡in ¡ilâcı sehl olur. Ve 
ba¡∂ı kerre o la√m √amrâ ve kümûdetli olur ve veca¡ı şedîd olur; bu §ınıfın 
¡ilâcı §u¡ûbetli olur, ¡ale’l-«u§û§ o la√mdan §adîd-i müntin seyelân ederse 

248 “Tenkâr” emlâ√-ı bûraðıyye-i ma§nû¡adandır, bevlden itti«â≠ olunur; §an¡atı İbn 
Kütbî müfredâtında ≠ikr olunmuştur.
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§u¡ûbeti ziyâde olur. Ve o bâsûrun kimisi sere†âniyyü’ş-şekl olup şekl-i enfi 
ifsâd eder ve temdîdi şedîd olmakla veca¡ı dahi olur. O bâsûr-ı sere†ânî ke-
midü’l-levn olan bâsûr olur, onun tevellüdü cidden redî olur ve πavr-ı ke&îri 
olur ve ona müdârâtla ¡ilâc olunur, ða†¡ ve cerd ile ¡unf ve ðahr olunmaz.

Ve ba¡∂ı kerre denir ki sere†ân-ı enf ile bâsûr-ı redî™ başka başka âfetler-
dir ve beynehümâda farð budur ki eger enfte nâbit olan la√m-ı zâidin nebâtı 
¡ilel-i re™s ve nevâzil âfetlerinden sonra √âdi& oldu ise o âfet-i la√m bâsûr 
olur ve eger onların ¡aðibinde olmayıp belki §afâ-i enften ve seyelân olma-
dığından √âdi& oldu ise o la√m sere†ân olur ve ¡ale’l-«u§û§ o la√m-ı zâidin 
enfte ₣uhûru dimâπda ¡ilel-i sevdâviyye √âdi& olmazdan muðaddem ola o 
zamân la√mın sere†ânî olması müte«aððıð olur.

Ve sere†ânî âfet evvel-i ₣uhûrunda no«ûd ve fındık kadar olur sonra 
büyür, kebîr olur ve √aneke §alâbet i√dâ& eder. Ve ek&er-i emrde sere†ânda 
§adîd olmaz ve boğaza ru†ûbet seyelân eylemez belki yâbis §ulb olur. Ve 
ba¡∂ı kerre bevâsîr uzar √attâ bevâsîr mu¡allaða olur. Ve ba¡∂ı kerre uzunlu-
ğu o ðadara bâliπ olur ki enften veyâ«ûd √anekten «urûc eder.

Ve irbiyân dedikleri ke&îrü’l-ercül balık hey™etinde olan ¡illete nâfi¡ olan 
edviyeler bevâsîr-i enfe dahi nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre o edviyelerin ðuv-
vetini kesre √âcet olur ya¡nî irbiyân edviyeleri bevâsîrde isti¡mâl olundukta 
bevâsîr «afîf olur ise o edviyelere ðuvvetini kesr eder edviye «al† olunur.

el-Mu¡âlecât: ±ikr olunan bâsûr aðsâmının ðısm-ı evveli mu¡âlecesi ya¡nî 
rı«v-ı bey∂â ve bilâ-veca¡ olan ðısmın mu¡âlecesi budur ki sikkîn-i daðîð ile o 
la√miyyet ða†¡ olunur ba¡dehu micred ile bâsûr nâ¡imen cerd olunur.

Ve ðısm-ı &ânîde ya¡nî √amrâ ve kemid olan ðısmda bizim ≠ikr edeceği-
miz edviye [290a] ile veyâ«ûd nâr ile keyy olunur. Ve nâr ile keyy olundukta 
§ıπâr ve diðâð mekâvîler249 ile keyy olunur veyâ«ûd §ınf-ı &ânîde bâsûr mecâ-
rid ile ða†¡ olunur. Ammâ o mecârid ki enften bâsûr olan bi’l-cümle zevâidi 
ve fu∂ûlü i«râc eder ve mevâridin ecvedi ünbûbî olanlardır. Bundan sonra 
mun«urâna sirke ve su §abb olunur. Ve bundan sonra nefes cevdet üzere olup 
südde zâil olur ise πara∂ √â§ıl olur. Ve eger zâil olmaz ise ma¡lûm olur ki 
¡umðta baðiyye vardır, bu §ûrette minşâr-ı250 «ay†î isti¡mâl olunur.

249 “Mekâvî” âlet-i keyy demektir.
250 “Minşâr” desteredir.
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~ıfat-ı minşâr-ı «ay†î: Tüyden veyâ«ûd ibrîsemden bir «ay† a«≠ olunup 
mevâ∂i¡-i müte¡addidde düğümler i√dâ& olunur √attâ minşâr gibi ≠ü‘l-esnân 
kılınır ve üsrübden başı mu¡aððaf bir iğne itti«â≠ olunup o «ay†-ı minşârî o 
iğne &uðbesine id«âl olunur ve iğne ile o «ay†-ı minşârî burun deliğinden 
bâsûra sokulup √anekten ucu i«râc olunur. Ve o «ay†ın bir ucu burun de-
liğinden ve â«er ucu √anekin «âricinde olur ve o «ay†la bâsûrun baðıyye-i 
la√miyyeti minşâr ile tahta biçildiği gibi biçilir iki †araftan o «ay† çekilmek 
ile. Ba¡dehu re§â§tan veyâ«ûd rîşeden bir ünbûbe itti«â≠ olunup o ünbûbeye 
bir «ırða leff olunur ve o «ırða üzerine edviye-i bâsûriyye ya¡nî ðır†âs devâsı 
ve enderûn devâsı ve sâir bizim bundan sonra ≠ikr edeceğimiz devâlar ≠erûr 
kılınır. Ve o ünbûbe burna id«âl olunur, mev∂i-i nefes meftû√ kalsın için. Ve 
mibred gibi bir micred yapılıp ünbûbî olsa ya¡nî mücevvef olsa o micred ile 
burun bâsûrdan tenðıye olunmak mümkin olur. Ve kaçan cerd ve ða†¡ âlâtı ve 
edviye-i ekkâle bâsûrda isti¡mâl olunsa vâcib olur ki o kimse ta¡†îs oluna √attâ 
o ¡a†se burunda olan ¡ufûneti ve nüşâreleri burundan i«râc eyleye.

Ammâ bâsûrda isti¡mâl olunan devâların «afîf olanları bunlardır: enâr 
kabuğu su ile sa√ð olunup ma¡cûn kılınır ve o ma¡cûndan bir fetîle itti«â≠ 
olunup ¡ale’d-devâm isti¡mâl olunur; bu fetîle mücerrebdir ya¡nî nef¡i olur 
velâkîn ba†î™dir, müddet-i ke&îrde nef¡i olur.

Ve ke≠âlik üşnân-ı a«∂ar-ı sâ≠ecden bir fetîle veyâ«ûd şa√m-ı √an₣al-
den sâ≠ecen bir fetîle veyâ«ûd serv cevzesinden bir miðdâr incir ile fetî-
leler itti«â≠ olunup biraz eyyâm isti¡mâl olunur veyâ«ûd bir fetîle yapılıp 
√abað ¡u§âresi içinde πams olunur ve yalnız o fetîle-i maπmûse isti¡mâl 
olunur veyâ«ûd o fetîle-i maπmûse üzerine √abaðın kurusu ekildikten son-
ra isti¡mâl olunur veyâ«ûd fetîle «amra πams olunup üzerine sa√ð olun-
muş √abað ≠err olunur veyâ«ûd mâ-ı rummâneynin ¡aðîdi ma¡a’l-ðışr ve’ş-
şa√m daðð olunduktan sonra «amra maπmûse olan fetîle üzere ≠err olunur 
veyâ«ûd ¡asel ve verdden fetîle itti«â≠ olunur ve fetîle beher yevm kirâren 
tecdîd olunur veyâ«ûd zernî« ve ðalðand «all ile sa√ð olunup tecfîf olun-
duktan sonra nefû«an isti¡mâl olunur.

Ammâ bevâsîr-i enfin müzmin olanlarına mu¡âlece o fetâil ve ≠erûrât ve 
merâhimdir ki onlar bu edviyeden itti«â≠ olunur: şebb, mürr, nu√âs-ı mu√-
rað, ðuşûr-ı rummân, sûsen-i ebyâ∂ın a§lı, ðalðand, ðulðu†âr, zâc, na†rûn. 
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Bu edviyelerden ≠ikr olunan fetâil ve ne₣âyirleri «amr ile veyâ«ûd mâ-ı 
√abað veyâ«ûd rummânın şa√mı ve ðışrı ile mütte«a≠ olan mâ-ı rummâ-
neyn ile fetâil itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Veyâ«ûd nefû«ât isti¡mâl olu-
nur eger bu devâlardan «alâ§ olmaz ise. Ânifen me≠kûr olan sulardan fetîle 
itti«â≠ olunup üzerine bu ≠erûrdan miðdâr-ı ke&îr ≠err olunur ve o ≠erûr 
budur: ðalðadîs, ðulðu†âr, ðalâ, zencâr, zâc, şebb. Bu edviye mütesâviye-
tü’l-eczâ a«≠ olunup ≠erûr itti«â≠ olunur. Ve a§veb olan evvelâ şar† olunup 
ba¡dehu bunlar isti¡mâl olunmaktır. Ve bunlardan necât ve nef¡ olmaz ise 
ðalðandiyûn isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ılar dediler ki bevâsîr-i enfe her ne ðadar o bevâsîr sere†ânî olur ise 
dahi bezr-i lûf şifâ olur. Ve kaçan a§nâf-ı lûftan lûfu’l-√ayye tesmiye olunan 
lûfun †arafında olan ¡unðûd ya¡nî salkım ¡a§r olunup ¡a§îri bir ðı†¡a §ûfe içirilse 
ve o §ûfe mun«urâna id«âl olunsa la√m-ı zâidi ve sere†ân-ı enfi izâle eder.

Ammâ irbiyân251 ya¡nî o verem-i enf ki dûd hey™etinde olup ke&îrü’l-ercül 
olan balığa müşâbih olur, bu kelime men…û§adır, ¢âmûs’ta ــא -mâddesin  ر
de ≠ikr eder. Nüsa«-ı ¢ânûn’dan nüs«a-i sul†âniyyede ve ke≠âlik Mu¡âle-
cât-ı Bu…râtiyye’de râ’dan sonra bâ ve â«iri yâ resm olunmuştur (ــאن  ve (إر
¢ânûn-ı ma†bû¡da râ’dan sonra nûn ve â«iri bir no…†alı bâ resm olunmuş-
tur (ــאن .ta√rîf ve ta§√îf olduğu îrâd olunan vech-i tesmiyeden ₣âhirdir ;(إر

Pes bu ¡illette ¡amel-i yed ile mu¡âlece a§veb olur velâkin evvelâ beden-
de ve re™ste olan imtilâ nef∂ olunduktan sonra yed ile ¡amel olunur. Ve eger 
o ¡illet «afîfe olur ise edviye-i ðurû√tan ðavî olan devâlar isti¡mâl olunur, 
me&elâ bu nefû« isti¡mâl olunur ki şebb, mürr birer cüz™, ðulðu†âr, ¡af§ ya-
rımşar cüz™ a«≠ olunup enfe nef« olunur veyâ«ûd o devâdan fetîle itti«â≠ 
olunup isti¡mâl olunur.

Ve bu devâyı Câlînûs i«tiyâr eylemiştir, o devâ budur: tatlı ve ekşi enâr-
lar a«≠ olunup kabuğu ve şa√mıyla ma¡an ¡a§r olunur ve o ¡a§îr yesîren †ab« 

251 Câlînûs‘un bu vereme irbiyân tesmiyesinin iki vechi vardır. Vech-i evvel budur 
ki bu verem rı«vdır, nitekim balık rı«v olduğu gibi. Ve vech-i &ânî budur ki 
bu veremde burnun içinde ve ernebe dedikleri burun ucunda kırmızı damarlar 
olur, ≠ikr olunan balıkta o mi&lli ercül-i ke&îre olduğu gibi √attâ o damarlar §ulb 
ve a«∂ar olsa ona sere†ân tesmiye ederler. Ve irbiyâna √a≠≠âð e†ıbbânın kimisi 
bâsûr fi’l-enf ve kimisi nâ§ûru’l-enf tesmiye ederler, ikisi dahi «a†âdır, vech-i 
«a†â Mu¡âlece-i Buðrâ†iyye’de mes†ûrdur.
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olunup bir kurşun kap içinde √ıf₣ olunur. Ve ¡a§r olunan √ulv ve √âmi∂ 
enârın &üflü daðð olunup ¡acîn gibi kılınır. Ve ¡u§âre-i ma†bû«a-i me≠kû-
reden o &üflü telyîn edince ðadar o &üfle ¡u§âreden miðdâr-ı kifâye saðy 
olunur. O &üflden şiyâfât-ı müte†âvile itti«â≠ olunup enfe id«âl olunur ve 
onda ¡alâ-√âlihi o şiyâf terk olunur. Ve ba¡∂ı evðâtta tervî√ için o şiyâf i«râc 
olunup o vaðt istirâ√atta dahi ma√fû₣ olan mâ-ı rummâneyn ile burna ve 
√aneke †ılâ olunur ve bu tedbîre müdâvemet olunur. Pes bu devâ ðurû√ ve 
bevâsîre nâfi¡ olur ve elem-i mu¡teberi olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre Câlînûs’un i«tiyâr eylediği devâ-i me≠kûr üç nev¡ rum-
mândan itti«â≠ olunur: ¡Afı§ ve √âmi∂a ve √ulve. Eger bâsûr §ulb olur ise 
√âmi∂ ve √ulv ve ¡afı§tan ziyâde kılınır. Ve eger bâsûr ke&îrü’r-ru†ûbet olur 
ise rummân-ı ¡afı§ â«erlerinden ziyâde kılınır. Ve Câlînûs’tan sonra bir ðavm 
dediler ki bu devâya ba¡∂ı kerre ðulðu†âr ve nûşâdur ve zencâr ziyâde kılınır.

Ve bu ¡illeti ðal¡ eden devâlardan olur devâü‘l-emðar demekle ma¡rûf olan 
devâ. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “ve hüve’§-§abıru’l-esved” diye tefsîr olunmuş-
tur. Ve edviye-i ekkâlenin küllîsi bu ¡illette enfe nef« olunur.

Ve kaçan bu nefû«la verem √âdi& olur ise enf icmâm ve tervî√ olunur, 
şiddeti sâkine oldukta şem¡ ve dühn ve ¡asel isti¡mâl olunur sonra yine o 
devâ nef« olunur sonra icmâm ve istirvâ√ olunur √attâ o bâsûr suðû† edince 
ðadar nef« ba¡dehu icmâm tekrâr olunur.

Ve bu ¡illette Neba†î «arnûbun ra†bı mücerrebdir. Pes bu «arnûb bir §ûf 
içine konulup burna id«âl olunsa irbiyânı ekl eder, siğilleri ekl eylediği 
gibi. Ke≠âlik cevz-i serv dahi nâfi¡dir.

Ve yine tecribe olunan devâlardandır zâc-ı a«∂ar ku√l gibi sa√ð olunup 
akşam sabâ√ nef« oluna, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ bür™ √â§ıl olur.

Ve irbiyân kaçan ða†¡ olunsa demini √abs için sovuk su ile †în itti«â≠ 
olunur √attâ o †în sakızlandırılır ba¡dehu yine o †în tekrâren tebrîd olunup 
bürûdeti πâyete eriştikte enfe †ılâ olunur, nâfi¡dir.

Sekizinci Fa§l ¡U†âs Beyânındadır

¡U†âs bir √arekettir ki dimâπ cânibinden gelir ve o √areket havâ-i müsten-
şıðtan isti¡ânet ile «ıl†î ve πayr-i «ıl†î olan mû≠iyât-ı dimâπı burun ve ağız †arîð-
lerinden i«râc eder. Ve dimâπın ¡u†âsı riye ve √avâlî-i riyenin su¡âli gibi olur.
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Ve ba¡∂ılar ₣ann eylediler ki dimâπ mû≠iyâtı i«râc için o zamân ¡u†âs 
i√dâ& eder ki «ıl†-ı mû≠î havâiyyete isti√âle eyleye, zîrâ ¡u†âs ile «âric olan 
ancak havâ olur ve havâya [290b] müsta√îl olmayan mû≠î ¡u†âsla «urûc 
eylemez. Ve bu ba¡∂ının ₣ann eylediği isti√âle emr-i vâcib değildir belki 
mû≠iyât i«râcını dimâπ ða§d eyledikte havâyı «ıl†-ı mû≠î cânibine ce≠b eder 
ve ¡ale’l-itti§âl bedeni o ce≠b eylediği havâ ile mümtelî eder.

Ve kaçan ¡unfle §adr ve √icâbın ¡a∂alâtı cemî¡an √areket eyledikte bede-
ni mümtelî eden havâ teza¡zu¡ ve √areket eder ve dâ«ilinden «ârice o havâ 
müntefi∂ olup silkinir ve §adrda mekân-ı ba¡îdde olan havâlar dahi mün√a-
fir ve mündefi¡ olur. Ve bu vech ile havânın indifâ¡ı «ıl†-ı mû≠înin «urûcuna 
me¡ûnet olur her ne ðadar o «ıl†-ı mû≠î havâya müste√îl olmadı ise. Ve o 
me¡ûnet ile ðuvvet-i dâfi¡a dimâπda müteðavviye olup mû≠iyâtı i«râc eder.

Ve nezle ve zükâm evvelinde ¡u†âs cidden ∂ârr olur, zîrâ mevâdd-ı nez-
leden nu∂cu ma†lûb olan mâddeyi in∂âcda sükûndan lâbüdd ve lâzım olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡u†âs √ummayât ve √ummayât mi&lli emrâ∂-ı sâirede ke&ret 
ve vefret üzere olur √attâ ke&ret-i ¡u†âsla ðuvvet sâðı†a ve re™s mümtelî olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ke&ret-i ¡u†âs şedîden ru¡âfı tehyîc ve ta√rîk eder. 
Ve vâcib olur ki o ru¡âfı √abste ¡acele ve ¡u†âsı def¡e sür¡at oluna velâkin 
füvâð-ı mâddîyi ke&ret-i ¡u†âs ta√lîl eder za¡za¡ası √asebiyle. Ve ¡u†âs ba¡∂ı 
kerre dahi nevâib-i √ummayât evâilinde vâði¡ olur.

Ve √ukemâ-ı Hind zu¡m eder ki ¡â†ısın ev∂â¡ının evfaðı ve ef∂ali başı 
cihet-i ðuddâma ve §adrı √i≠âsına olup iki cânibe mültefit ve müntekis ol-
maya. Bu va∂¡ üzere olanların ¡u†âsında πâile olmaz velâkin Hind’in bu 
zu¡mu §avâb ¡add olunmadı.

Ve başı ta«fîfe te™diyesi için ¡u†âs enfa¡-ı eşyâ olur mevâdd-ı re™s ðalîle 
ise. Her ne miðdâr o mâdde-i ðalîle na∂îc olmaz ise dahi ¡u†âs onu nef∂ edip 
i«râc eder. Ve o mâdde-i ðalîle rî√iyye olur ise veyâ«ûd mâdde rî√iyye olup 
ke&îre olur ise yine ¡u†âs onları nef∂ ve i«râc eder.

Ve başta olan imtilâ-i bu«ârîye ¡u†âs enfa¡-ı eşyâ olur. Ve mevâdd-ı 
πalî₣adan na∂îce olanları dahi ¡u†âs nef∂ eder.

Ve kaçan mevâdd-ı re™s πalî₣a ve ke&îre olup ¡u†âs √âdi& olur ise o ¡a†se 
dimâπın ðuvvetine delâlet eder, onun için mevti ðarîb olup ðuvveti sâðı†a 
olanlarda ¡u†âs olmaz. Ve bir ¡alîlde mu¡a††ısât isti¡mâl olunup ¡a†se eylese 
onun bür™ ve §ı√√ati elbette recâ olunmaz.
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Ve ¡u†âs fu∂ûl-i mu√tebeseyi nef∂e mu¡în olur ve vilâdeti teshîl ve meşî-
meyi i«râc eder ve &iðal-i re™si teskîn ve ta«fîf eder velâkin re™sinde πayr-i 
na∂îc mâddesi olan kimse inti∂âc için sükûna mu√tâc olsa ¡u†âs ona mu∂ırr 
olur. Ve bir ¡u†âs dahi mu∂ırr olur ki o ¡a†se dimâπı tes«în edip dimâπ 
√avâlîsinde olan mevâddın sü«ûnet-i √âdi&e √asebiyle dimâπa inci≠âbından 
«avf oluna. Ve ke≠âlik §adrında mâdde-i ke&îre veyâ«ûd ficce olanlara dahi 
¡u†âs ∂ârr olur.

Dokuzuncu Fa§l ¡U†âsı Men¡ Eden Edviye Beyânındadır

Dühn-i verd-i †ayyib ile isti¡â† ¡u†âsa mâni¡ olur. Ve dühn-i «ilâf ¡u†âsı 
şedîden teskîn eder. Ve ba¡∂ı kerre burnu √aşv-ı √ârr ile doldurmak ve başı 
ıssı su ile ta√mîm ve tes«în eylemek ve kulaklara dühn-i √ârr §abb eylemek 
ve ðafâsı altına ıssı yüz yastığı va∂¡ edip istilðâ eylemek ve tuffâ√ ve sevîð 
istişmâm eylemek ve isfence-i ba√rî istişmâm eylemek cemî¡an bu me≠kûrlar 
¡u†âsı ðâ†ı¡dır. Ve ba¡∂ı kerre fikr ve â«er nesneye iştiπâl dahi ¡u†âsı ða†¡ eder.

Ammâ §ıbyânın ¡a†selerinin ¡ilâcı budur ki bir böbrek §a√î√an ve 
tâmmen a«≠ olunup âteş üzere şeyy olunur ve nu∂c-ı tâmm olmazdan 
muðaddem ref¡ ve sâile olan ru†ûbeti istinşâð veyâ«ûd isti¡â† ettirilir.

Ve ¡u†âs gelip teveccüh eyledikte şiddet-i §abr ile muðâvemet eyle-
mek dahi ða†¡ eder. ¡U†âstan ∂a¡îf olanlara mu§âbere ¡ilâc-ı kâfî ve tedbîr-i 
vâfî olur.

Ve yine mâni¡-i u†âstır ¡unuðu ve ü≠ünü delk eylemek. Ve ke≠âlik e†râfı 
ve √aneki delk ve taπrın252 şiddeti ve ðuvveti ya¡nî inficâr-ı ru†ûbetin ðuv-
veti ve esnemek ve fevð cânibine √iddet ile na₣ar ve taðallüb ve temelmül 
ve edhân-ı mura††ıbe ile ¡a∂alâtı temrî« ¡ale’l-«u§û§ çene kemikleri üzere 
olan ¡a∂alleri o dühnle temrî« ve nevminde istiπrâð edip tedrîc üzere uyan-
mak ve πubâr ve du«ândan i√tirâz üzere olmak dahi √âbis-i ¡u†âs olur.

Onuncu Fa§l Mu¡a††ısât Beyânındadır

Edviye-i mu¡a††ıse bunlardır: «arbað-ı ebya∂, cünd-i bîdester, kündüs, 
fülfül, «ardal. Müfreden veyâ«ûd mürekkeben bu edviyeler a«≠ olunup bi-

252 َ َ َ ْ ُق ا ْ
ِ ْ َ ا َ َ  ¢âmûs.
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rer rîşe ile enfe il§âð olunur. Veyâ«ûd ¡âðırðar√â, sünbül, &îl-i müda««an253, 
se≠âb-ı berrî, §abır, onlar ile enf tel†î« olunur.

Ammâ «afîf olan mu¡a††ısât bunlardır: Afyûn ve eftîmûn istişmâmı. 
Ammâ bâdrûc ðu∂bânı ve zerâvend ve verd be-zeπabe254 ma√rûrîni ta¡†îs 
eder. Mu¡a††is devâ ile enfin bâ†ınını tel†î« eylemek o devâyı burna nef«ten 
a§veb olur.

On Birinci Fa§l Burunda Vâ…i¡ Olan 
Eşyânın Mu¡âlecesi Beyânındadır

Burnunda ða≠â vâði¡ olan kimsede edviye-i mu¡a††ıse isti¡mâl olunmakla 
ða≠âsı i«râc olunur. Ve selîm olan mun«uru vaðt-i ¡u†âsta a«≠ olunmakla 
mun«ur-ı â«erin ða≠âsı «urûc eder ve bunun ≠ikri mürûr eyledi.

On İkinci Fa§l Cefâf-ı Enf Beyânındadır

Enfin kuru olması ba¡∂ı kerre √arâretten ve ba¡∂ı kerre yübûset-i şedî-
deden ve gâhîce enfte olan «ıl†-ı lezicin cefâfından olur ve bunların her 
birinin mu¡âlecesi ₣âhirdir. Ve enfa¡-ı mu¡âlecâtı bâride-i ra†be olan edhân 
ve ¡u§ârât olur. Ve «ıl† var ise evvelâ «ıl†ı edhân ve ¡u§ârât ile telyîn edip 
ba¡dehu o «ıl†ı i«râc olur.

On Üçüncü Fa§l Enfin ◊ikkesi Beyânındadır

Enfin √ikkesi ba¡∂ı kerre √iddetli bu«ârdan veyâ«ûd seyelânı ðavî olan 
nezleden olur ne ðadar o nezle bârid dahi olur ise. Ve ba¡∂ı kerre dahi bü&ûr-
dan olur. Ve ru¡âfın √areketinden dahi √ikke olur. ◊areket-i ru¡âf ile olan 
√ikke bu√râna delâlet eder ve cüderî ve √asbeye dahi delâlet eder, taf§îli in-
şâallâhu ta¡âlâ mev∂i¡inde ta√rîr olunur. Ve bunların her birinin ¡ilâcı senin 
bildiğin ðânûndan sühûlet üzere a«≠ olunur. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâmi 
¡adede mâ-yüktebü bi’l-aðlâmi. U§allî ¡alâ-nebiyyinâ Mu√ammedin ¡aley-
hi’§-§alâtu ve’s-selâm. [291a] 

253 “¿îl-i müda««an” ayrıktan itti«â≠ olunan dûde ya¡nî duman.
254 “Zeπab-ı verd” gülün ortasında olan √aşvlardır.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿İN FENN-İ SÂDİSİ FEM VE LİSÂN 
EMRÂ∞INDA VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR 

Bir maðâleye √a§r olunup fu§ûlü müştemil kılındı.

Evvelki Fa§l Teşrî√-i Fem ve Teşrî√-i Lisân Beyânındadır

Biz deriz ki fem πıdâyı cevf-i esfele î§âle gerekli bir ¡u∂v-ı ∂arûrîdir. 
Ve havâyı cevf-i a¡lâya î§âlde burun mi&lli a¡∂â-i sâire dahi feme müşâ-
riktir. Ve fem, mi¡dede müctemi¡a olan fu∂ûlü ða≠fte nâfi¡dir, esfelden o 
fu∂ûl-i müctemi¡ayı def¡ ¡usretli oldukta ağızdan def¡ olunur. Ve insânda 
olan a¡∂â-i kelâma ve √ayvânât-ı sâirede a¡∂â-i ta§vîte fem vi¡â-i küllîdir.

Ve lisân, femden bir ¡u∂vdur ve bir âlettir.ki ma∂π olunan mem∂ûπât 
onunla taðlîb ve onunla §avt tað†î¡ ve √urûf i«râc olunur ve me≠ûðâtı ≠evð 
ona müstened olur. Ve lisânın sa†√-ı esfelinde olan cilde merî cildesine ve 
bâ†ın-ı mi¡deye mutta§ıl olur. Ve ni†¡in cildesi ya¡nî yukarı damakta olan 
cilde derz-i sehmî255 katında iki bölünür ve yine ribâ†ât ile biri birine bağ-
lanıp beynehümâda müşâreket ve itti§âl √â§ıl olur. Ve sen külliyyâtta lisânı 
ta√rîk eden ¡a∂alâtı ve √isse âlet olan ¡a∂alâtı bildin.

Min ciheti’l-ðadr cevdet-i kelâma ðıyâs ile elsinenin ef∂ali budur ki †ûl 
ve ¡ar∂da mu¡tedil ve eselesi müstedıðð ola ya¡nî lisânın dip †arafından ön 
†arafı ince olur, o ince †arafa esele derler. Ve esele her ne ðadar müstedıðð 
ve ince olur ise kelâm ve §avt ceyyid olur. Ve kaçan lisân cidden ¡a₣îm 
ve ¡arî∂ veyâ«ûd §aπîr olup müteşennic gibi olur ise onun §â√ibi kelâma 
ðadîr olmaz.

Ve lisânın cevheri rı«v ve ebya∂ bir la√mdır, ¡urûð-ı §ıπâr-ı demevî 
ona müdâ«ale edip iktinâf eylemiştir, o sebebden demin √umreti √asebiyle 
cirm-i lisân ebya∂ iken a√mer rü™yet olunur.

Ve lisâna müdâ«ale eden ¡urûðun kimi evride ve kimi şiryânât olur. Ve 
teşrî√-i a¡§âbda ≠ikr eylediğimiz a¡§âb-ı erba¡adan mu™[âtiye] şu¡beleri dahi 

255 Derz-i sehmî †ûl-i re™si iki nı§fa tan§îf eder; nihâyeti derz-i iklîlîye mutta§ıl olur. 
İki derzin mecmû¡una seffûdî ve sehm gibi müstaðîm olana sehmî ve beyne-
hümâda mutta§ıl olduğu ðavs gibi olana iklîlî derler.
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lisâna müdâ«il olur. Ve lisân her ne ðadar cirm-i §aπîr ise onda olan a¡§âb 
ve evride ve şiryânât müte¡âref ve mütevaðða¡dan ek&er ve ziyâde olur.

Ve lisânın ta√tında iki füvvehe vardır, &uðbe gibidir, ona mîl id«âl olunsa 
du«ûl eder, lu¡âb ya¡nî ağızın suyu o füvveheden aka, onlar menba¡a’l-lu¡âb 
olurlar. O iki menba¡a müntehî olan mecrâların mebde™i a§l-ı lisânda olan 
la√m-ı πudedî olur ve o la√m-ı πudedîye müvellidü’l-lu¡âb tesmiye olunur 
ve menbe¡âna sâkibeyi’l-lu¡âb tesmiye olunur. O menbe¡ânın meskûbu olan 
lu¡âb lisânın ru†ûbetini √ıf₣ eder.

Ve lisân üzere cârî ve mefrûş olan πışâ femi müstev¡ib olan πışâya mut-
ta§ıldır. Ve cemî¡n ağızın ve lisânın πışâları merî ve mi¡deye mutta§ıl olur.

Ve ta√t-ı lisânda a«∂aru’l-levn iki büyük damar vardır, ona §uredân tes-
miye ederler.

İkinci Fa§l Emrâ∂-ı Lisân Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre lisâna emrâ∂ i§âbet edip lisânın √arekâtında âfet i√dâ& eder 
ve o âfet üç §ınıf üzere olur: Bu†lân ve ∂a¡f u noð§ân ve taπayyür olur.

Ve lisâna ba¡∂ı kerre emrâ∂ i§âbet edip o emrâ∂ √iss-i lâmis ve √iss-i 
≠âiðte âfet i√dâ& eder, o âfet dahi kemâ fi’l-evvel üç ðısm üzere bu†lân-ı fi¡l 
ve noð§ân-ı fi¡l ve taπayyür-i fi¡l olur.

Ve ba¡∂ı kerre o iki √issin birisi me™ûf olup â«eri selîm olur. O iki hiss 
ðuvvelerinin hangisi ∂a¡îfe ise i§âbet eden mara∂ onda âfet i√dâ& eyle-
meğe ðâdir olur, ammâ ðuvvet-i ðaviyyede âfet i√dâ&ına ðudreti vefâ ey-
lemez. Me&elâ lisânda olan iki √iss ðuvvelerinde √iss-i lemste ∂a¡f olup 
ðuvvet-i ≠evðte ðuvvet olsa emrâ∂-ı ∂a¡îfe o ðuvve-i lemste âfet i√dâ& eder, 
ammâ ðuvve-i ≠âyiðada âfet i√dâ& edemez. Ve ¡aksi üzere olur ise o em-
râ∂-ı me≠kûrenin âfet i√dâ&ı dahi ¡aks üzere oluğ ðuvve-i ≠âikada âfet i√dâ& 
eder, lâmise ðuvvesinde âfet olmaz.

Ve lisân emrâ∂ı gâhîce sû™-i mizâc ve gâhîce emrâ∂-ı âliyye olur, me&elâ 
lisân ziyâde büyük ve ¡a₣îm veyâ«ûd §aπîr veyâ«ûd şekli ve va∂¡ı fâsid 
olur, münbası† veyâ«ûd münðabı∂ olamaz.

Ve lisân emrâ∂ı ba¡∂ı kerre in√ilâl-i ferd ve ba¡∂ı kerre dahi mara∂-ı 
mürekkeb olur, evrâm a§nâfından biri ¡ârı∂ olmakla. Ve ba¡∂ı kerre âfet 
lisâna «â§§ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπ müşâreketi ile olur. Ve dimâπa 
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müşâreket ile olan âfet lisâna lâzım gelir ki vecneteyne ve şefeteyne dahi 
ek&er-i √âlde müşâreket üzere ola.

Ve ba¡∂ı kerre dahi âfet-i lisâna √avâss-ı sâire dahi müşârik olur, zîrâ 
√avâssa √issi î§âl eden ¡a§ab şu¡belerinin âfet u§ûlüne i§âbet eder, âfet 
yalnız lisâna √iss ðuvvesini î§âl eden şu¡beye «â§§ olmaz, lâ-ma√âle o a§l 
me™ûftan şu¡ab †arîðinden √iss istifâde eden √avâss âfette şerîk olurlar. Eger 
yalnız lisâna î§âl-i √iss eden şu¡beye âfet «â§§ olur ise âfet dahi lisâna «â§§ 
olup √avâss-ı sâirede âfet olmaz. Ve çok kerre lisân mi¡de müşâreketiyle ve 
ðalîlen riye ve §adr müşâreketiyle müte™ellim olur.

Ve lisânın mizâcına lisânın elvân-ı erba¡asından istidlâl olunur ya¡nî 
ebya∂ ve a§fer ve a√mer ve esved olduğundan istidlâl olunur.

Ve ke≠âlik lisânın mizâcına lemsinden ve πâlib olan †a¡mından dahi 
istidlâl olunur, √umû∂ata ve √alâvete ve tefeh[e] merârete ve ¡ufûnetten 
mütevellide beşâ¡ate şebîh †u¡ûm i√sâsı ile ve ¡ufû§at ma¡a’l-ðab∂ i√sâsıy-
la dahi lisânın mizâcına istidlâl olunur. Ve †a¡m ve levnden mizâc-ı lisâ-
na istidlâl ba¡∂ı kerre a¡∂â-i u«râya ta¡addî eder, zîrâ lisânın √umreti ve 
¡ale’l-«u§û§ «uşûnete muðârin √umreti ba¡∂ı kerre nevâ√î-i re™ste ve mi¡de 
ve kebidde verem olduğuna delâlet eder. Ve lisânın beyâ∂ı dahi ba¡∂ı kerre 
mi¡denin ve kebidin bürûdetine ve re™sin balπamiyye olduğuna delâlet eder. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi lisânın ebya∂ olduğu yereðâna delâlet eder, her ne ðadar 
yereðânı olan kimsenin levn-i bedeni ebya∂ın «ilâfı üzere olur ise.

Ve †a¡m-ı πâlibi o †a¡mda olan «ıl†ın πalebesine delâlet eder, o «ıl† gerek 
ise mi¡dede ve gerek ise re™ste yâhûd bi’l-cümle bedende olsun.

Ve ba¡∂ı kerre lisân ru†ûbet ve yübûseti cihetlerinden dahi mizâcına 
delâlet eder. Ve lisânın yübûseti iki cihet ile i√sâs olunur: Evvelkisi sa†√-ı 
lisânın §afâsı ve melâseti olur, bu cihetten i√sâs olunan yübûset yübûset-i 
√aðîðiyye olur. Ve ikincisi lisânın yübûseti ondan πıreviyyetli ve lüzûcetli 
«ıl†ın seyelânıyla ve lisân üzere o «ıl†ı şiddet-i √arâret tecfîf eylemesi ile 
bilinir velâkin bu delîl cevher-i lisânda yübûset olduğuna delâlet eylemez 
belki delâleti lisân üzere ru†ûbet-i lezice ictimâ¡ eylediğinde olur. Ve lisân 
üzere o ru†ûbet-i lezicenin ictimâ¡ı nezle veyâ«ûd πalî₣a ve &e«ine olan 
eb«ıre √asebiyle olur.
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Ve e†ıbbâ cefâf-ı fem √asebiyle a√vâl-i marî∂i ta¡arrüf ða§d eyledikle-
rinde cefâfın √aðîðîsini ve ¡ârı∂îsini farð ve temyîz eylemediklerinden πala† 
ederler ya¡nî mizâc-ı lisân ra†b iken yâbis ₣ann ederler, yübûset-i ¡ârı∂iyye 
¡alâmetini görüp yübûset-i √aðîðiyyeye onunla istidlâl edeler. Pes beyne-
hümâda farð budur ki eger o mi&lli lisânda «uşûnet olur ise yübûset-i lisâna 
delâlet eder, eger melâset olur ise ru†ûbet-i lisâna ve cefâfın √arâret √ase-
biyle ¡ârı∂ olduğuna delâlet eder.

Ve lisânın mizâcına ba¡∂ı kerre lisânın tekellüm katında √areketinden 
dahi istidlâl olunur ve ∂umûrundan ve πıl₣at ve «iffetinden dahi istidlâl 
olunur. ◊attâ lisân küllü vaðtin noð§ân üzere olup ¡inde’t-tekellüm √areket 
&aðîl olmak üzere ise lisân demden veyâ«ûd ru†ûbet-i sâireden mümtelî ol-
duğuna delâlet eder.

Ve lisânın √âline ba¡∂ı kerre lisânda ¡ârı∂a olan evrâm ve bü&ûrdan dahi 
istidlâl olunur. Ve bundan aðdem mürûr eden u§ûl-i külliyyeleri ve bundan 
sonra ≠ikri âtî u§ûl-i cüz™iyyeleri ∂ab† ve i√â†adan sonra bu ma√allde ≠ikr 
olunan [291b] me™«a≠dan senin için vücûh-ı istidlâlâtı ∂ab† eylemek müm-
kin olur.

Ve lisân ba¡∂ı kerre bi-infirâdihi ve ba¡∂ı kerre dahi dimâπ veyâ«ûd mi¡-
de müşâreketiyle müte™ellim olur.

Ve menâfi¡-i lisânı fâ¡il olan ¡a§ab a¡§âb-ı müte¡addideden mürekkebdir. 
Lisân ef¡âlini o a¡§âbın itti√âd ve itti§âlleri √asebiyle işler ve bi’l-cümle lisân 
fi¡lini istiðâmet üzere işlemekten o a¡§âbın itti√âd ve terâfuðuna ve biri birle-
riyle te¡âvün ve te₣âhürlerine mu√tâc olur, binâen ¡aleyh ba¡∂ı kerre o a¡§âb 
cemî¡an mu™âtiye olup fi¡llerini işlemekte istiðâmet üzere olurlar, içlerinde 
¡âyıð ve §ârif olmaz, pes o a¡§âb §â√ibinin kelâmı fa§î√ ve §a√î√ olur. Ammâ 
o a¡§âbın ba¡∂ısı mu¡âvıð ve fi¡linde √alel olur ise o mi&lli lisânda temteme ve 
temteme mi&lli √âlet olup kelâm-ı §a√î√ tekellümünden ¡âciz olur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡a§ab-ı lisân ðuvveti eczâ-i terkîbinden «âric ¡a§ab-ı â«er-
den †aleb ve ibtiπâ eder ve onlardan ðuvvet a«≠ edince ðadar √areketten 
mu√tebese olup lisân √areketten kalır ve kelâmında temteme mi&lli nesne-
ler √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: Re™s ve mi¡de müşâreketiyle olan lisân emrâ∂ının ¡ilâcı 
re™s ve mi¡deyi mu§lı√ devâlar ile olur ve o edviye-i mu§lı√aları bâblarında 
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sen bildin. Ammâ «â§§aten lisânda olan emrâ∂ın mu¡âlecesi ishâlle istifrâπ 
eder eşribe olur. Ve eşribe-i müshile ile olan mu¡âlece, muðayyi™ât ve mü-
beddil-i mizâc olan edviye isti¡mâlinden enfa¡ olur. Veyâ«ûd lisânın mu¡â-
lece-i ma«§û§ası edviye-i ðâbı∂a veyâ«ûd edviye-i mu√allile-i muða††ı¡a 
vü müla††ıfe isti¡mâli ile olur, eger o edviye şürb olundukta ðuvveti lisâna 
te™eddî edip vâ§ıla olur ise. Ve bu mi&lli eşribe şürbünde evfað ve elyað 
olan, †a¡âm tenâvülünden sonra şürb olunmaktır. Ve ba¡∂ı kerre ma∂ma∂ât 
ve delûkât ve πarâπırât ve edhân ile mu¡âlece olunur. O edviye isti¡mâl 
olundukta ağızda bir müddet imsâk olunmak gerektir.

Ve √ubûbât ile dahi mu¡âlece olunur, o dahi ağızda imsâk olunmak-
la isti¡mâl olunur. Ve o √ubûbât ðarîben ≠ikr olunan ðuvâları √âmil olan 
¡aðâðîr-i münâsibe ve edviye-i muvâfıðadan itti«â≠ olunur. Ve evlâ ve ec-
ved olan o √ubûbât müfer†a√u’ş-şekl olmaktır.

Ve vâcib olur ki fem ve lisân mu¡âleceleri için edviye isti¡mâllerinde 
√alð mu√âfa₣a oluna, eger o edviyeler √alð ve riyeye mu∂ırr olur ise.

Üçüncü Fa§l Fesâd-ı ±ev… Beyânındadır

Fesâd-ı ≠evð dahi üç nev¡ üzeredir, bu†lân ve ∂a¡f u noð§ân ve taπayyür 
olur. Ve üç vechin her birisi mara∂-ı şirkî veyâ«ûd mara∂-ı a§lî olur. Yalnız 
zevðe ma«§û§ olan âfet sû™-i mizâcdan veyâ«ûd mara∂-ı âlîden tevellüd 
eder veyâ«ûd ikisinin mecmû¡undan √â§ıl olur. Ve bizim bundan aðdem 
işâret eylediğimiz ¡alâmetler ile onlara istidlâl olunur.

el-Mu¡âlecât: Fesâd-ı ≠evð eger müşâreket √asebiyle olur ise onun mu¡â-
lecesi a√vâl-i dimâπı ta¡arrüf edip senin bildiğin mu§lı√âtla dimâπı ı§lâ√ et-
mektir. Ve şirketi mi¡deye ise onu dahi ta¡arrüf ve ba¡dehu ı§lâ√ eylemektir.

Ve eger âfet ≠evð şirkî olmayıp ancak lisâna «â§§ ise lisâna mu¡âleceye 
iştiπâl olunur. Eger lisâna ma«§û§ mara∂ın sebebi imtilâ ve «ıl†-ı redî olur 
ise vâcib olur ki o «ıl† √ârr ise eyâric-i feyðarâ mi&lli ile ve √abb-ı ðûðıyâ 
ile ve saðmûnyâ ve şa√m-ı √an₣al ve mil√-i Neba†îden mütte«a≠ √ubûbla 
istifrâπ oluna. Ve eger o sebeb «ıl†-ı πalî₣ ise eyâricât ile istifrâπ oluna ve 
istir«â-i lisân bâbında ≠ikr olunan πarâπır isti¡mâl oluna; o âfetin §â√ibine 
ba§al ve &ûm ve «ardal ve sirke gibi aπdiye-i √ırrîfe i†¡âm oluna.
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Dördüncü Fa§l İstir«â-i Lisân ve ¿i…al-i Lisân ve 
Kelâmda Olan İ«tilâl Beyânındadır

İstir«â-i lisân bundan aðdem ≠ikr olunan istir«â cümlesinden biridir ve 
senin ma¡lûmun olan esbâbdan √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ru†ûbet-i 
mâiyye-i demeviyyeden olur. Ve ba¡∂ı kerre sebeb-i evveli dimâπda ve 
ba¡∂ı kerre dahi sebeb lisânı mu√arrik olan ¡a§abede olur veyâ«ûd o ¡a§abe-
nin bir şu¡besinde olur.

Ve sen istir«â-i lisândan dimâπ şirketiyle olanları ve min πayri şirketin 
olanları cemî¡an bilirsin √iss ve √areketi dimâπdan istifâde eden a¡∂â-i sâi-
relerin √âlleriyle ya¡nî o a¡∂â-i u«râ selîm olur ise istir«â-i lisânın mara∂-ı 
a§lî olduğu ma¡lûm olur. Ve eger a¡∂â-i sâirede dahi istir«â olur ise istir«â-i 
lisânın dimâπ şirketiyle olduğu âşikâre olur.

Ve √umret-i lisân ve ke≠âlik lisânın √arâreti mâdde-i istir«ânın demevî 
olduğuna delâlet eder. Ve mâdde raðîða ve mâiyye olduğuna lu¡âb-ı raðîðin 
ke&reten seyelânı ve mu√allilât isti¡mâlinden ¡alîlin ¡adem-i intifâ¡ı ve 
ðavâbı∂ isti¡mâlinden intifâ¡ı delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre istir«â bir √adde bâliπ olur ki kelâm külliyyen mün¡adim 
veyâ«ûd müte¡assir veyâ«ûd müteπayyir olur. Ve müteπayyir olan ðabîlden 
olur fe™fâ™256 ile temtâm mi&lliler. Ve §ıbyânın ba¡∂ıları †ûl-i müddet kelâm-
dan ¡âciz olurlar. Ve müta¡ti¡înden ba¡∂ıları emrâ∂-ı √âdde i§âbet etmekle 
lisânları mün†alıð olurlar.

Ta¡ta¡aya mü™eddî ve u§ûl-i ¡a§abede mu√tebese olan ru†ûbetin ≠evebânı 
ve ta√allülü ile ve bunun em&âli sebeblerden için √âl-i §abâvette el&aπ olan-
ların ba¡∂ıları şâbb oldukta ru†ûbeti zâile ve mu¡tedile olup fa§î√ü‘l-lisân 
olurlar.

el-Mu¡âlecât: Bu ¡illetlerde vâcib olur ki evvelâ eyâric-i §aπîr ile ba¡dehu 
eyâricât-ı kibâr ile beden tenðıye oluna ba¡dehu nâ√iye-i re™s re™se ma«§û§ 

ــאُء 256 َ ْ َ ْ ٌَل alâ-vezni¡) [™el-fe™fâ] اَ ــ ْ َ  [fa¡lâl] bi-fethi’l-fâ™i) Şol kimsedir ki tekellü-
münde fâ’yı çok getire; yukâlu: َ ــ ََכ ــאِء ِإَذا  َ ْ ــ ا ِ دُد  َ ــ َ َ ــאٌء أَْي  َ ْ َ  ٌ ــ ُ  Ke≠â ≠ekerehu َر
Mu√ammed el-Vanî. “Te™tâ™”, “ye™yâ™” dahi tâ’da ve yâ’da terdîd edenlere ı†lâð 
olunur. Ve tâ’da terdîd edene “temtâm” ve tereddüde “temteme” derler. Ammâ 
“ta¡ta†a” mu†laðan kelâmda tereddüde veyâ«ûd √a§r olmağa derler ve ¡âciz ol-
mağa dahi derler. Ammâ “elsaπ” o kimsedir ki râ’yı πayn veyâ«ûd lâm okur 
veyâ«ûd sîn‘i tâ okur.



Tahbîzü’l-Mathûn 477

olan edviye ile ða§d oluna. Ve eger mâdde-i ru†ûbet ile demde πalebe ₣ann 
olunur ise ¡urûð-ı lisân fa§d olunur ve çene üzere √acâmet olunur ba¡dehu 
lisâniyye olan πarâπır ile ve delûkât ile mu¡âlece olunur. Ba¡de’l-istifrâπ 
ta√rîk-i lisâna müdâvemet olunur. Ve ≠ikr olunan iki evvelki mu¡âlece ed-
viyelerine emrâ∂-ı re™s tedbîrinde sen vâðıf oldun.

Ammâ edviye-i mev∂i¡iyyeden isti¡mâli ke&îrü’l-vuðû¡ olanlar bunlardır: 
Mu√allilât ve muða††ı¡ât ve müla††ıfât ile lisânı delk etmekle olur. Ve onların 
miyâhı ile dahi taπarπur ve tama∂mu∂ etmekle olur ve o edviyeler bunlardır: 
sa¡ter, √âşâ, «ardal, ¡âðırðar√â, a§l-ı keberin ðuşûru. Bunlar ile ≠ikr olunan 
ma∂ma∂a ve πarπara işlenir belki «ardal ve kündüş mi&lliler ile ma∂ma∂a 
ve πarπara olunur. Ve bu edviyeler mürrî veyâ«ûd «all-i ¡un§ulî ile isti¡mâl 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o edviyeler ile nüşâdur ve lübân, ru«bîn veyâ«ûd 
ma§l257 ile lisânından lu¡âb seyelân edince ðadar isti¡mâl olunup intifâ¡ olu-
nur. Ve kaçan sikencebîn-i ¡un§ulî ile πarπara ve ma∂ma∂a olunsa cidden 
nef¡i olur. Ve lisânın istir«âsına ve &iðaline vecc devâ-i ceyyid olur.

Ve kaçan istir«â müştedd olup kelâmdan ¡acz ve imtinâ¡ ¡ârı∂ olsa fer-
fiyûn ve kündüsten bir şey™ a«≠ olunur ve onunla lisânın kendi ve lisânın 
a§lı ¡ale’d-devâm delk olunur. Bu devâlar ve bunların em&âli devâlar raða-
be üzere va∂¡ olunur; ≠ikri âtî nüs«ada me≠kûre edviyeden √ubûb itti«â≠ 
olunup o edviyeyi sür¡at-i in√ilâlden mâni¡ olan edviye-i u«râ ile edviye-i 
√ubûb-ı ûlâ yoğurulup ma¡cûn kılınur. Me&elâ lâden ve ¡anber ve râtiyânec 
ve §umûπ-ı lezice-i sâire ile yoğurulur.

Ve √abb-ı me≠kûrun nüs«ası budur: ¡ilkü’l-enbâ† iki dirhem, √ıltît bir 
dirhem. Bunlardan no«ûd gibi √abblar itti«â≠ olunup ta√t-ı lisâna va∂¡ ve 
imsâk olunur ve lisânın istir«â ve del¡inden nâfi¡ olur.

Ve bu bâbda mücerreb olan devânın biri dahi budur ki nüşâdur, fül-
fül, ¡âðırðar√â, «ardal, bûrað, zencebîl, mevîzec, sa¡ter, şûnîz, merzencûş-ı 
yâbis, mil√-i nef†î daðð olunup elekten geçirilir ve mâ-ı √ârr ile mütevâli-
yen ve mütetâbi¡aten birkaç eyyâm o devâlar ile πarπara olunur.

Ve bu şânda ehl-i Hind’in ≠ikr eyledikleri cüvârişlerdendir bu nüs«a 
cüvârişi gibi, §ıfat-ı nüs«a: kemmûn-ı esved-i Kirmânî, ðırfe, mil√-i Hindî 

257 “Ru«bîn” leben-i ma†bû«un suyudur. Ve “ma§l” †ab« ile ¡aðd olunan lebenin 
suyudur. Ke≠â ≠ekerehümâ İbn Kütbî.
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yarım mi&ðâl, dâr-ı fülfül [292a] yüz ¡aded, fülfül iki yüz ¡aded, sükker se-
kiz istâr ki her biri altı dirhem ve nı§f dirhemdir. Ve mu§annifin bu kelâmı 
â«ir-i kitâb-ı ¢ânûn’da ≠ikri âtî olan istârdan i√tirâzdır. Pes bu edviyeler-
den sefûf itti«â≠ olunup küllü va…tin istifâf olunur.

Ve kaçan mu√allilât isti¡mâlinden nef¡ müşâhede olunmaz ise ve ru†û-
betin raðîða ve seyyâle olduğu dahi √ads olunur ise mu√allilât-ı ðâbı∂a 
ile isti¡ânet edersin ve verd ile ma«lû† dâr-ı şîşe¡ân gibi ve id«ir fiðâ√ı ile 
†abâşîr gibi nesnelerden isti¡ânet edersin. Ve ek&er-i evðâtta √avâmı∂ ve 
ðavâbi∂ ile lisânı tedlîk eylemek dahi nâfi¡dir, zîrâ bu edviye ile delk-i 
lisân lisânı şedd eder ve rîði ta√lîl ve isâle eder, edviyenin √umû∂atı √ase-
biyle. Ve o √avâmı∂ ma§l ve √ı§rım ve sâir fevâkihin korukları gibi nes-
nelerdir.

Ve geç söyleyen §abînin mu¡âlecesinde vâcib olur ki devâm üzere lisânı 
ta√rîk oluna ve lisânı delk ve lu¡âbı isâle oluna; bu tedbîrin o âfete nef¡i 
olur, ¡ale’l-«u§û§ delkinde ¡asel ve mil√-i enderânî isti¡mâl oluna. Ve ru†û-
bet-i lisânda yazılan ¡ilâcın küllîsi ile bu bâbda dahi mu¡âlece olunur. Ve 
o geç tekellüm eden §abîye kelâm için cebr olunur ve mecbûren tekellüm 
eyleyerek lisânları mün†alıð olup tekellümü sühûlet üzere olur.

Beşinci Fa§l Lisânın Teşennücü Beyânındadır

Lisânın teşennücü lüzûcetli ru†ûbetten √âdi& olur, zîrâ ru†ûbet lisânın 
¡a∂alini ¡ar∂an temdîd eder ve ¡a∂alin temdîdi ile teşennüc √âdi& olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi sevdâ-i münðabı∂adan √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi em-
râ∂-ı √âddede ¡ârı∂ olur onun için ki emrâ∂-ı √âddede ¡a∂al şiddet-i √arâ-
retten pişer ve kavrulur ve ¡a∂alin kavrulmasından lisâna dahi teşennüc 
¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı √âddede ∂arar kelâmda olur ya¡nî lisânda 
teşennüc olmaz velâkin tekellümüne ∂arar i§âbet eder. Ve laðvede ba¡∂ı 
kerre lisân ibrâz olunsa onda i¡vicâc ₣âhir olur ve bundan aðdem biz bunları 
beyân eyledik.

el-Mu¡âlecât: Teşennüc-i lisân mu¡âlecesinin ðânûn ve ðavâ¡idi işbu 
kitâb-ı &âli&in fenn-i evveli fu§ûlünden teşennüc-i küllî mu¡âlecesi fa§lında 
≠ikr olunan ðânûn ve ðavâ¡idden ba¡îd değildir, ammâ ¡ale’l-vechi’l-a«a§§ 
lisân teşennücü mu¡âlecesinin beyânı budur ki a§l-ı ¡unuð üzere bâbûnec 
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ve iklîlü’l-melik ve ra†be merzencûş ve şib& ile kimâd olunur, bu edviye 
ile müfreden ve mürekkeben ≠ikr olunan ma√alle kimâd nâfi¡dir. Ve bun-
ların dühnleriyle πarâπır dahi nâfi¡dir. Ve fâtiren o edhân ile i√tişâ eylemek 
ya¡nî ağzını o edhânla doldurup bir müddet ağzında o √aşvi imsâk eylemek 
ve √arâretli dühnler ve √alâvât-ı mu√allile ve √ulbe mi&lli büzûr ve ona 
müşâbih nesneler ile «abî§ †ab« ve itti«â≠ olunup isti¡mâl eylemek. Eger 
teşennüc-i lisân √ummayâtta ¡ârı∂ oldu ise isti¡mâl olunan edhân dühn-i 
benefşec ve dühn-i ðar¡ ve dühn-i «ilâf olmak ve fâtiren isti¡mâl olunmak 
enfa¡dır. Ve vâcib olur ki ≠ikr olunan mevâ∂i¡ mâ-ı fâtir ve ¡u§ârâ†-ı ra†be-i 
müfettere ile ten†îl oluna.

Altıncı Fa§l Lisânın Mi…dâr-ı »ıl…î Vü ‰abî¡îden 
Ziyâdeliği Beyânındadır

Lisânın vech-i me≠kûr üzere ¡a₣îm olması πalebe-i demden ve ba¡∂ı ker-
re dahi ir«â ve tehebbücü olan ru†ûbet-i balπamiyyenin ke&retinden olur. 
Ve ba¡∂ı kerre lisânın ¡i₣amı o ðadara bâliπ olur ki ağzına sığmayıp «âric-i 
feme çıkar ve lisânın bu nev¡ ¡i₣amını biz bâb-ı teverrümde müfreden ≠ikr 
eyleriz.

el-Mu¡âlecât: Ammâ lisânın veremi ve ¡i₣amı demden ve mâdde-i √âr-
reden olur ise ona delk ile mu¡âlece olunur. Ve delk muða††ı¡ât-ı √âmi∂a vü 
ðâbı∂a olup rîbâs ve √ummâ∂u’l-ütrücc mi&lli devâlar ile olmak evfað olur.

Ve eger ¡i₣am-ı lisân ru†ûbetten olur ise lisân nüşâdur ve mil√ sirkeye ve 
ma§la «al† olunup o ma«lû† ile delk olunur ve onun delki istifrâπâttan sonra 
olur. Veyâ«ûd zencebîl ve fülfül ve dâr-ı fülfül ve mil√-i enderânî a«≠ olu-
nup ceyyiden daðð olunur ve lisân onlar ile delk olunur. Ve bu mu¡âleceler 
ile lisân √acm-i †abî¡îsine ¡avdet eder ve femden «âric olan dâ«il-i feme 
girer, del¡i zâil olur.

Ve istir«â lisân-ı §ıbyâna ¡ârı∂ olsa onların mu¡âlecât-ı mühimmesine 
kifâyet eder √ımye ettirilmek ve serçe ve palazları i†¡âm eylemek.

Ve ¡i₣am-ı lisânı olan bir kimse mu¡âlece ða§dı ile ta√t-ı lisândan i√-
ticâm eyledi ve mib∂aπ ya¡nî âlet-i şar† olan √adîdi πışâ-i lisâna mutta§ıl 
¡a§abın lîfine ∂arb etmekle lisân müster«î oldu.
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Yedinci Fa§l Lisânın ¢ı§arı Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre lisâna ðı§ar, lisânın ta√tında olan ribâ† lisânın re™sine veyâ«ûd 
e†râfına mutta§ıle olup inbisâ†-ı lisâna mâni¡a olduğundan √â§ıl olur ve ba¡∂ı 
kerre dahi lisân müteşennic olup ðı§ar teşennücden √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: ¢ı§ar-ı lisân teşennüc √asebiyle √âdi& olur ise onun mu¡â-
lecesi teşennücü izâle ile olur ve bundan aðdem teşennüc mu¡âlecesinde biz 
tekellüm eyledik.

Ve ðı§ar-ı lisân ribâ†ın ða§îr olmasıyla olur ise onun ¡ilâcı o ða§îr olan 
ribâ† ucu ve †arafı cânibinden ðalîlen ða†¡ olunur ve demini ða†¡ için zâc-ı 
mes√ûðla ða†¡ın ma∂arratı tedârük ve telâfî olunur. Ve ribâ†ın cânib-i re™-
sinden o miðdâr ða†¡ olunur ki o ða†¡la lisân münbası† ola. Ve √anek-i a¡lâya 
lisân î§âl murâd olunsa ba¡de’l-ða¡† lisânda bâðî kalan ribâ† mâni¡ olmaya 
ve ke≠âlik lisânın «ârice i«râc olunmasına dahi mâni¡ olmaya.

Ve eger dem-i ke&îr infşcârından «avf olunup lisânı ðâbı∂ olan ribâ† ≠ikr 
olunan minvâl üzere √adîd ile ða†¡ olunmaktan ictinâb ve i√tirâz olunur ise bir 
«ay†-ı «ârim iğne ile ribâ†ın ta√tından geçirilip min-πayri ða†¡in ribâ† «arm258 
olunup cirm-i lisâna ribâ†ın itti§âli fa§l olunur, mâni¡-i inbisâ† olmasın için. 
Ve o ribâ† lisâna müceddeden ilti§âð eylemesin için ¡u∂va edviye-i √âdde-i 
kâviye va∂¡ olunur. Ve o ribâ† rıfð üzere ða†¡ olunup √în-i ða†¡da ta√t-ı lisânda 
olan damar mu√âfa₣a ve mu¡âhede olunsa √attâ âlet-i ða†¡dan muta∂arrır ol-
masa o vech ile ða†¡-ı ribâ† dem-i müfri† seyelânına mü™eddî olmaz.

Sekizinci Fa§l Evrâm-ı Lisân Beyânındadır

Lisâna ¡ârı∂ olan verem ba¡∂ı kerre √ârr ve ba¡∂ı kerre dahi verem-i 
balπamî veyâ«ûd verem-i rî√î yâhûd verem-i §ulb ve sere†ân olur. Ve 
bâbu’l-evrâmda olan kelâmımıza mürâca¡at olunsa bu aðsâmdan her birinin 
¡alâmâtı cemî¡an ₣âhir olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sümûm şürbünden lisân müteverrim olur, fu†r259 ve 
afyûn mi&lliler gibi.

258 Fi’l-¢âmûs ِ ــ ِ ْ َة أَ َ ــ َ ــ َو َ ًــא ِإَذا  َ ُ َم  َ ــ َ  İntehâ. Bu maðâmda murâd ribâ†ın lisândan 
infi§âli olur.

259 “Fu†r” bir cins mantardır ki büyük olup beyâ∂ olur. Ke≠â ðâle el-Vanî fî-terceme-
ti’§-~ı√â√. Bunda murâd semmiyyetli mantardır.
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el-Mu¡âlecât: Ammâ evrâm-ı √ârre evvelâ fa§d ve is√âlle mu¡âlece olu-
nur, evrâm-ı lisâna bu ¡ilâc ðay™la mu¡âleceden «ayrlı olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi ta√t-ı lisânda olan damar fa§d olunup ibtidâ-i veremde bu fa§ddan son-
ra ağzında ¡u§âre-i hindebâ ve ¡u§âre-i «ass ve ¡u§âre-i ¡inebü’&-&a¡leb «â§§a-
ten ve leben-i √âmi∂ ve mâ-ı verd ve ma†bû«-ı verd ve ¡a§a’r-râ¡î ¡u§âresi 
ve ðuşûru’r-rummân ¡u§âresi işbu edviyeleri ağzında imsâke √âcet olur. Ve 
ra†b «av« ile ya¡nî tâze şeftali ile lisân delk olunur. Ve «av«la lisânı delkin 
verem-i lisânda menfa¡at-i ¡a₣îmesi vardır.

Ammâ verem bu mu¡âlecât ile ta√allül ve teðayyu√ eylemese â«irinde 
mün∂ic ve mu√allil olan edviye ile πarπaraya √âcet olur. Ve ¡asel ile ma«lû† 
leben ve sûsen kökünün †abî«i ve tîn ve √ulbe †abî«i ve zebîb ve râziyânec 
†abî«i ile πarπaraya √âcet olur.

Ve ke≠âlik fem-i mi¡deden mevâdd-ı πalî₣i ishâl için eyâric-i feyðarâ 
şürbüne dahi √âcet olur. Ve mün∂ic ve mu√allil aπdiyeler ile taπdiye olu-
nur. Kernebî ve ða†afî olan aπdiye dühn-i √all ya¡nî şîrûπan ile i†¡âm olunur. 
Ve eger verem tefettü√ ederse femde ðavâbı∂ isti¡mâl olunur, summâð ve 
âs ve ¡ades ve zeytûn varaðı †abî«leri ve şarâb-ı ¡afı§ isti¡mâl olunur. Ve ona 
bu merhem dahi nâfi¡dir:

Nüs«a-i merhem: ¡İnebü‘&-&a¡leb ¡u§âresi, dühn-i verd, ¡ades-i muðaşşer, 
verd. Bu edviyelerden merhem itti«â≠ olunur

Ve bu vereme [292b] ve ke≠âlik müntehâya bâliπ olan verem-i √ârra 
u§ûl-i râziyânec i√râð olunup vereme il§âð olunmak ile ¡ilâc olunur. Ve 
bu veremde ve ke≠âlik πıl₣ati olan evrâm-ı √ârrenin ba¡∂ısında bu devâ ile 
isti¡â† olunur ve o se¡û† budur: za¡ferân, eyâric-i feyðarâ her birinden birer 
cüz™ ve kâfûr ve misk her birinden birer cüz™ün &ülü&ü ve sükker-i †aberzed 
bir cüz™ ve nı§f cüz™. Bu mecmû¡dan iki dânıð miðdârı a«≠ olunup leben-i 
câriyede ya¡nî kız doğuran hatunun sütünde o me™«û≠ olan iki dânıð devâ 
√all olunup isti¡â† olunur.

Ve Câlînûs dedi ki bir kimsenin lisânına bir verem-i ¡a₣îm ¡ârı∂ oldu 
ve o kimsenin sinni altmış seneye bâliπ olup fa§dın vakt ve zamânı mürûr 
etmiş idi, binâen ¡aleyh o kimsede fa§dı terk eyledim ve ona ðûfî tesmiye 
olunan devâyı verdim ve vaðt-i ¡aşâda lisânını edviye-i bârideden πılâf ve 
∂ımâd içinde kılmak murâd eyledim. E†ıbbâdan biri benim bu ¡ilâcımı inkâr 
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ve bana mu«âlefet eyledi. Ve o †abîb o gece rü™yâsında gördü ki o kimsenin 
ağzında ¡u§âre-i «ass ya¡nî marul imsâk olunmak nâfi¡ olur. Ona binâen 
yine meşveretim ile o devâ ile ¡ilâc eyleyip bür™-i tâmm ile o ¡alîl bür™ buldu.

Ammâ verem-i lisân §ulb ya¡nî katı olur ise gerektir ki onun tedbîri tel†îf 
oluna ve ceyyid aπdiye ile taπdiye oluna ve a«lâ†-ı πalî₣aları ≠ikri mürûr 
eden eyâricât-ı kibâr ile istifrâπ oluna ve πarâπır[-ı müla††ıfe isti¡mâl oluna 
ve ağzında] √ulbe naðî¡i ve √ulbe †abî«i incir ile ve ke≠âlik √abbu’l-πârın 
zebîb-i naðî ile †abî« ve naðî¡i imsâk oluna. Ve ağzında ke≠âlik hatun sütü 
ve eşek ve keçi sütü imsâk oluna. Ve ke≠âlik temr ve tîn nebî≠-i √elvâ ile 
veyâ«ûd rubb-ı ¡ineb ile veyâ«ûd «ıyârşenber balı ile †ab« olunup ağzında 
ma†bû«u imsâk oluna ve eyâric-i §aπîr ve «ıyârşenber ile telyîn-i †abî¡ata 
müdâvemet oluna.

Dokuzuncu Fa§l İ«tilâl-i Kelâm Beyânındadır

İstir«âu’l-lisân bâbında kelâmda vâði¡ olan «alellerin ba¡∂ıları √aððında 
biz tekellüm eyledik, şimdiki √âlde biz deriz ki âfât-ı kelâmdan gerek «ares 
ve gerek πayrı âfetlerin esbâbı ba¡∂ı kerre dimâπda ve lisâna gelip ta√rîk 
eden ¡a§abın mecrâsında ve ma«recinde √âdi& olan âfet olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi lisâna câî olan şu¡be-i ¡a§abın ¡a∂alinde ve ke≠âlik o şu¡be-i ¡a§abın 
kendilerde ¡ârı∂ olan âfet olur. Ve o ma√allerin âfetleri teşennüc veyâ«ûd 
temeddüd veyâ«ûd ta§allüb veyâ«ûd istir«â veyâ«ûd ribâ†ının kısalığı 
veyâ«ûd «urâcât mündemilelerinin ta¡aððudu veyâ«ûd verem-i §ulb olur. 
Ve ba¡∂ı kerre kelâmda vâði¡ olan «alele sebeb ru†ûbetten olur ve gâhî-
ce yübûsetten dahi olur velâkin ru†ûbetten √udû&u yübûsetten √udû&una 
ðıyâsla ek&er olur. Ve gâhîce kelâmın «aleli lisâna ve lisânın nevâ√îsi-
ne ¡ârı∂ olan evrâm ve ðurû√ sebebiyle olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi sersâm 
¡aðibinde kelâma «alel ¡ârı∂ olur, dimâπdan a¡§âba fa∂lın indifâ¡ı √asebiyle. 
Ve √ummayât-ı √ârrede dahi şiddet-i tecfîf √asebiyle √âdi& olur. Ve bu ma-
ra∂larda olan kelâmın «aleli ile ma¡an az kerre lisânda ∂umûr ve teşennüc 
olur. Ve bu ≠ikr olunan kelâmda «aleller ¡ara∂î olan «alellerdi.

Ba¡∂ı kerre dahi kelâmın «aleli √ancerenin ¡a∂alinde temeddüd ve istir«â 
olmakla olur. Ve ba¡∂ı kerre evvel-i emrde insâna ta§vît müte¡a≠≠ir olur 
onun için ki §adrının ve √ancerelerinin ¡a∂alâtını ta√rîkte o kimse ¡unf eder. 
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Ve o ¡a∂aller ¡unfu ta√ammül eylemeyip √arekete ¡i§yân eder ve kaçan ev-
vel-i laf₣ada teneffüs eylese ba¡dehu kelâmı istirsâl eder. Bu mi&lli insâna 
vâcib olur ki nefes-i ¡a₣îm ile ve §adrı ¡a₣îmen ta√rîk ile kelâma ibtidâ ey-
lemeye belki o mi&lli kimse kelâma hevînen şürû¡ ve sühûlet ve mülâyemet 
üzere ibtidâ eyleye. İbtidâ-i kelâmda sühûlete müdâvemet eyleyen kimseye 
bi’l-cümle kelâm sehl ve âsân olur.

Ve kelâmda olan vücûh-ı i«tilâlden bu maðâmda ≠ikr olunanların 
bâðîlerinin ≠ikri bâblarında mürûr eyledi, i¡âde ve tekrâr olunmağa i√-
tiyâc yoktur.

Ve sersâmdan sonra olan âfet-i kelâma ta√te’l-lisân mevcûd olan iki da-
marları fa§d cidden nâfi¡ olur.

Onuncu Fa§l ∞ıfdı¡ Beyânındadır

∞ıfdı¡260 πuddeye müşâbih §ulb bir nesnedir, ta√t-ı lisânda olur ve levni 
sa†√-ı lisân levniyle ∂ıfdı¡ olan damarın levninden mürekkeb ve kurbağa 
levnine müşâbih bir levndir. O πudde mi&lli ∂ıfdı¡ın sebeb-i √udû&u ru†û-
bet-i πalî₣a vü lezice olur.

el-Mu¡âlecât: Edviye-i ekkâle vü muða††ı¡a vü mu√allile ve ke≠âlik mü-
ceffif olan nüşâdur ve «all ve mil√, işbu edviye o ma√alle va∂¡ ve tecribe 
olunur ve zencâr ve zâcla dahi delk olunur. Eger onların fâidesi ve nef¡i olur 
ise πara∂ √â§ıl olur. Ve eger onların nef¡i olmaz ise edviye-i √âdde isti¡mâl 
olunur, o edviye-i √âdde anðrabâdînde ≠ikr olunan devâ-i ebîrûn ve devâ-i 
isfâriyûn ve devâu’l-bey∂i’r-ra†b mi&lliler isti¡mâl olunur ve ta√t-ı lisândan 
fa§d olunur ve ðulâ¡ edviyesinin aðvâsı isti¡mâl olunur. Bunlar dahi nâfi¡ 
olmazsa yed ile ¡amele i√tiyâc olur.

Ve mu¡âlecât-ı ∂ıfdı¡ edviye-i memdû√alarından olur sa¡ter-i Fârsî ve 
enâr kabuğı ve mil√ a«≠ olunup ∂ıfdı¡ı olan §abînin lisânı onlar ile delk 
olunur, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ onunla bür™-i tâmm √â§ıl olur.

Ve yine ∂ıfdı¡a nâfi¡ mücerreb devâlardandır zâc-ı mu√rað ve sûrincân 
beyâ∂-ı bey∂ ile cem¡ olunup ta√t-ı lisâna va∂¡ olunur ve cidden nâfi¡ olur.

ُع 260 ِ ــ ْ ِّ ٌ âd’ın ve dâl’ın kesri ile∂ [¡e∂-∂if∂i] اَ ــ
ِ ْ ِ  [«in§ir] vezni üzere kurbağadır 

ki mâî olan √ayvânâttandır. Vankulu.
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On Birinci Fa§l ◊ur…at-i Lisân Beyânındadır

Lisân √urðatı fem-i mi¡denin ve dimâπın √arâreti sebebiyle ¡ârı∂ olur, 
eger o √arâret √ummâya mü™eddî olmak mertebesine bâliπ olmaz ise. 
Veyâ«ûd eşyâ-ı «ırrîfe vü mâli√a vü mürre ve şedîden mu¡a††ış olan sâir 
nesneler tenâvülünden dahi lisâna √urðat ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre bu se-
beblerden a¡₣am olan sebeb ile √âdi& olur, √ummayât-ı √âdde ve evrâm-ı 
bâ†ıne gibi sebebler ile ¡ârı∂a olur.

Ve Mu¡âlecâtı: Fi’l-cümle budur ki lisânında √urðat olan «u§û§an 
√urðat-i lisânı mara∂-ı â«erde olan kimseye vâcib olur ki ðafâsı üzere 
uyumaya ve faπr-ı feme müdâvim olmaya ya¡nî devâm üzere ağzını açık 
komaya ve büzûr-ı erba¡adan ya¡nî kavun ve karpuz ve ðı&&â ve ðar¡ çe-
kirdeklerinden ve terencebîn ve neşâdan ve bunlara müşâbih olan √ubûb 
itti«â≠ edip tenâvülüne mülâzemet eyleye ve iccâ§ çekirdeğini ve temr-i 
hindî ve sükker-i ◊icâzî ve el¡ibe-i ma¡lûme ve ¡u§ârât-i müberride-i mu-
ra††ıbeyi ağzında imsâk eyleye. Eger lisânında «ıl†-ı lezic olur ise dühn 
ile lisânını mes√ eyleye. Ve bunlardan sonra mülâzemet edip edhân ile 
ve mûm ve revπanân ve el¡ibe ve ¡u§ârât ve şu√ûm-ı †ayr ile lisânı tedhîn 
ve ma∂ma∂a eyleye. Ve ba¡∂ı nâs nane ile lisânı delk etmekle √urðat-i 
lisâna mu¡âlece ederler.

On İkinci Fa§l Şu…û…-ı Lisân Mu¡âlecesi Beyânındadır

Bezr-i ða†ûnâyı ağzında imsâk ve ru†ûbetini tecerru¡ etmekle teşaððuð-ı 
lisâna mu¡âlece olunur. Ve paça ve nîm-birişt yumurta dahi nâfi¡dir. Ve 
√urðat-i lisâna menfa¡ati tecribe olunan devâlardan olur ðı&&âyı ða†¡ edip 
ðı†¡alarını biri biriyle delk edip √âdi& olan köpüğü ile ve ke≠âlik sebistân ile 
şıðâð-ı lisâna mu¡âlece eylemek.

On Üçüncü Fa§l Del¡-i Lisân Ya¡nî Lisânın Femden 
»ârice »urûcu Beyânındadır

Lisânın ağızdan taşra çıkması ba¡∂ı kerre lisâna verem-i ¡a₣îm i§âbet 
etmekle olur. Ve ba¡∂ı kerre verem yok iken «avânîðta lisân †aşra çıkar, zîrâ 
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«unâðla mecrâ-yı nefes dar olur, †abî¡at veyâ«ûd irâde lisânı femden i«râcla 
mecrâ-yı nefesi geniştirir.261

~â√ib-i ¢ânûn bu mara∂ın mu¡âlecesini ₣uhûruna binâen beyân eyleme-
di, zîrâ onun mu¡âlecesi verem veyâ«ûd «unâ… mu¡âleceleri ile olduğu ≠ikr 
eylediği iki nev¡ esbâbdan [293a] ma¡lûm olur.

On Dördüncü Fa§l Bü&ûr-ı Fem Beyânındadır

Ağızda be&re √udû&unun sebebi ek&er-i √âlde mi¡de ve re™s nevâ√île-
rinde olan √arârât ve bu«ârât olur. Ve ba¡∂ı kerre √ummayâtta dahi femde 
bü&ûr √âdi& olur. Ve dediler ki √ummayât-ı √âddede feme bü&ûr ¡ârı∂a olsa 
ikinci günde ¡alîl helâk olur.

Ve edviye-i müfrededen bü&ûr-ı feme evvel-i emrde [ya¡nî zamân-ı ibti-
dâda] nâfi¡ olan tebrîd ve tecfîf ða§d olundukta bu devâlardır: helîlec ve ¡af§ 
ve verdin bezri ve neşâ ve &emeretü’†-†arfâ ve şiyâf-ı mâmî&â ve cüllenâr ve 
ke&îrâ ve §andaleyn ve verd ve †abâşîr ve summâð ve ¡ades ve †în-i Ermenî 
ve aðmâ¡-ı rummân ve cüft-i bellû† ve ðaymûliyâ ve fûfel. Ve ¡u§ârât-ı bâ-
ride bi’l-cümle bu müfredâttan hangisi isti¡mâl olunsa nâfi¡dir. Ve ¡u§ârât-ı 
bâride bunlardır: «ass ve ¡inebü’&-&a¡leb ve ¡a§a’r-râ¡î ve baðlatu’l-√amðâ 
ve kermin e†râfı. Bu me≠kûrun bi’l-cümle ¡u§âreleri ¡u§âre-i bâridedir.

Ve ağzında be&resi olan §ıbyânın ek&erine sükker-i †aberzed ile kâfûr 
isti¡mâliyle ¡âfiyet olur.

Ve femde olan bü&ûra mu¡âlece zamân-ı intihâda edviye-i √ârre ile olur 
ve o edviye-i √ârre bunlardır: mâmîrân, dâr-ı şîşe¡ân, «â§§aten ðuşûr-ı cevz-i 
bevvâ, su¡d, za¡ferân, cevzü’s-serv ve lisânu’&-&evr, ¡âðırðar√â, ðaranfül, 
misk, fûdenec. Cemî¡an bu devâlar edviye-i √ârredir. Bu bâbda kelbin «ur™u 
ya¡nî necâseti dahi devâ-i nâfi¡dir lâkin müstað≠er ve müstekrehtir. Ve ba¡∂ı 
kerre bü&ûr-ı fem teðarru√ eder, o zamân zernî« isti¡mâline i√tiyâc olur.

Ve bü&ûr-ı πalî₣a için mücerreb devâlardandır bu edviyenin ma†bû«u, 
§ıfat-ı ma†bû«: dâr-ı şîşe¡ân bir ûðıyye, ¡urûð-ı §ufr yarım ûðıyye, mâmîrân 
rubu¡ ûðıyye, §abır iki dirhem, za¡ferân bir mi&ðâl.

ــ 261 ــ  כ ــ ا ــ  ــ و ــאن اراد ــ ا ــ  כ ن  כــ ــא  ــאرج ا ــ ا ــאن ا ــ ا כ ــ   
ــ ــאن  ك ا ــ ادان  ــ ــ ان  رادة و ــ او ا ــ ا ــ  ــאر  ــ ا ــ وا אراد ــ  ــ و  
ــ ــ آ ــ  ال واراده  ــ ــ ا ــ 
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Nüs«a-i u«râ: ðaranfül, cevz-i bevvâ, dâr-ı şîşe¡ân. Bu edviyeler veznde 
mütesâvî [veyâ«ûd müteðârib] oldukları √âlde a«≠ olunup su ile †ab« olun-
duktan sonra suyu isti¡mâl olunur.

Kaçan bü&ûr-ı fem teðayyu√ eylese o ¡alîle bu edviyelerden mütte«a≠e 
olan lu¡âbât taðrîb oluna, o edviye bunlardır: bezr-i kettân, bezr-i mürr,262 
şâhisferem, bezr-i «a†mî. İşbu edviyenin lu¡âbâtı veyâ«ûd kendileri isti¡mâl 
olunur.

Ve daðîð-ı şa¡îr ile eşek sütü yalnız veyâ«ûd devâ-i â«er in∂ımâmı ile 
isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi bezr-i kettân ma¡a’t-tîn ve semn ve daðîð-ı √ın†a ve 
na¡na¡ ve √ulbe †abî«ini isti¡mâle √âcet olur.

Ve e†ıbbâdan ba¡∂ı mu√a§§ılîn der ki bü&ûr-ı fem mu¡âlecâtından dühn-i 
i≠«iri fâtiren femde imsâktan nef¡i bâliπ bir devâ olmaz.

On Beşinci Fa§l ¢ulâ¡ ve Ağızda ªuhûr Eden Sâir ¢urû√-ı »abî&e 
Beyânında Olur

¢ulâ¡ bir nev¡ ður√adır ki ağızın ve lisânın cildelerinde √âdi& olup mün-
teşir ve müttesi¡ olup yayılır ve genişir; tedbîr olunmasa vaðt vaðt artar. 
Ve ðulâ¡ın ek&er-i √udû&u §ıbyânda olur onun için ki emdikleri süt redî ve 
mi¡delerinin ha∂mı seyyi™ ve redî olur.

Ve a«lâ†-ı erba¡anın her birinden ðulâ¡ √âdi& olur. Ve ðulâ¡ın levni mâd-
de-i ðulâ¡ hangi «ıl† olduğuna delâlet eder. Eger levn-i ðulâ¡ ebya∂ olur ise 
mâdde balπamî ve müvellidi ek&er-i √âlde balπam-ı mâli√ olduğuna delâ-
let eder. Ve a§ferü’l-levn olan ðulâ¡ §afrâvî olur ve telehhübü cümleden 
ek&er olur. Ve ðulâ¡-ı esved sevdâvî olur. Ve a√mer-i nâ§ı¡ demevî olur. Ve 
a§nâf-ı ðulâ¡ın cümlesinden a«be&i esved olan sevdâvî ðulâ¡dır.

Ve ðulâ¡ın bir §ınıfında te™ekkül şedîd olur ve §ınf-ı â«erinin te™ekkülü 
sâkin olur. Ve bir kerre ðulâ¡ verem ile olur ve merreten u«râ ðulâ¡ verem 
ile olmayıp münferid olur.

Ve sa†√-ı femde ₣uhûr eden ður√aların küllîsi serî¡an münbası† olur, zîrâ 
o ður√alar √arâretinden münfekk olmaz, ona √arâret lâzıme olur ve cilde-i 

אت 262 ا א وا ورام ا وا و  ا אف ا ر ا .İbn Kütbî و 
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fem leyyine olmakla ve √arâret-i lâzıme ile ¡ale’d-devâm mec≠ûbe olan 
mevâddı serî¡an ðabûl edip münteşir olur.

Ve Câlînûs’un ¡âdeti budur ki femde ₣uhûr eden ðurû√a mâdâm ki ta¡af-
fün eylemeyip ve sa†√tan ¡umða tecâvüz eylemedikçe o ður√aya ðulâ¡ tes-
miye eder ve kaçan ður√a ta¡affün ve ta¡ammuð edip πavra πâi§a ve πâire 
olsa ona ðurû√-ı «abe&e tesmiye eder ve ðulâ¡ ı†lâð eylemez. Ve ðurû√-ı 
«abî&e edviye-i kâviyeye mu√tâc olur; ðulâ¡ın edviye-i kâviyeye i√tiyâcı 
olmaz. Ve ke&ret-i em†ârda ðulâ¡ ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve ke≠âlik √ummayât-ı 
vebâiyyede dahi ðulâ¡ çok vâði¡ olur.

el-Mu¡âlecât: ¢ulâ¡ mu¡âlecesinde evvelâ vâcib olur ki ðulâ¡ı fâ¡il olan 
«ıl†-ı πâlib fa§d oluna; o «ıl† cemî¡an bedende πâlib ise bi’l-cümle beden-
den istifrâπ oluna ba¡dehu ta√t-ı ≠eðanda ya¡nî çene altında olan damar-
dan ¡ale’l-«u§û§ çehârek demekle ma¡rûf damardan dahi istifrâπ oluna; 
mâddiyye ve √ârre olan cemî¡an emrâ∂-ı feme çehârekten fa§d nâfi¡dir. Ve 
bunlardan sonra ≠ikri mürûr eden edviye-i be&riyye isti¡mâl oluna bu vech 
üzere ki eger ðulâ¡ ðavî ve ru†ûbeti ke&îr olup ðulâ¡da midde ve §adîd olur 
ise onun mu¡âlecesinde edviye-i ðaviyye isti¡mâl oluna. Bu me≠kûrlardan 
mu¡tedil olanlara edviye-i mu¡tedile ile mu¡âlece oluna ve ∂a¡îf olan ðulâ¡a 
edviye-i ∂a¡îfe ile mu¡âlece oluna.

Ve kaçan ðurû√ ¡i₣ama bâliπa olur ise cidden ðaviyye olan edviye 
isti¡mâline √âcet olur ðalðandiyûn,263 miðdâr-ı ke&îr aðâðıyâ ile isti¡mâl 
olunur.

Ve vâcib olur ki edhân isti¡mâlinden √attâ zeytten dahi ðulâ¡ mu¡âlece-
sinde ictinâb oluna. Ammâ edviyeden isti¡mâl olunmağa evfað olan devâ-
lar bizim bâb-ı evvelde ≠ikr eylediğimiz bü&ûriyye-i √ârre vü bâride olan 
devâlar olur.

¢ulâ¡ a§nâfından a√mer-i demevî olan §ınf-ı ðulâ¡ın evfað edviyesi 
vaðt-i evvelde ðab∂-ı yesîr ile tebrîdi olan devâlar olur. Ve ðulâ¡ vaðt-i 
ibtidâyı tecâvüz eyledikte mu√allil devâlar isti¡mâl olunur.

Ve ðulâ¡ın şuðret ve §ufrete meyli olan §ınıfında tebrîdi ziyâde olan devâ 
isti¡mâl olunmak vâcib olur.

263 Feldefiyûn
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Ve a§nâf-ı ðulâ¡dan levni a√mer-i demevî ve aşðar ve a§fer olanlardan 
mâ-¡adâ a§nâfın mu¡âlecesi zamân-ı ibtidâda ve evvel-i mu¡âlecede i¡tidâl 
üzere müceffif ve câlî olan devâlar olur ve ba¡dehu ðuvvet ile müceffif 
ve mu√allil olan devâlar isti¡mâl olunur. Ve bu mu¡âlecâtın cümlesinde 
muðte∂â-yı sinne mürâ¡ât olunur.

Ammâ §ıbyânın ðulâ¡ında isti¡mâl olunan devâlar vâcib olur ki sâirler-
den a∂¡af ola ve sütü ı§lâ√a mâil ola. Ammâ kibârda olan ðulâ¡ edviyesi 
aðvâ olmak vâcib olur. Ve §ıbyânın ðulâ¡ına ba¡∂ı kerre ðulâ¡a nâfi¡ olan 
aπdiye ile taπdiye nâfi¡dir. Eger o †ıfl henüz ra∂î¡ olup taπdiye-i me≠kûre 
mümkin olmaz ise mür∂i¡asına ≠ikr olan πıdâlar i†¡âm olunur.

Ammâ ðulâ¡-ı √âdde §âli√a olan edviye ¡ulleyð yaprağını ma∂π ile ve 
sirke ile mercimek tenâvülü ile olur. Ve sefercel ile ilik «al† edip isti¡mâl 
eylemek ¡ale’l-«u§û§ mu««-ı iyyel ve mu««-ı ¡icl vech-i mu√arrer üzere 
nâfi¡ olur. Ke≠âlik tuffâ√-ı ðâbı∂ ve ðâbı∂ olan kümme&râ264 ve zu¡rûr ve 
sefercel ve ¡unnâb ve e†râf-ı kerm ve bostânî «ubbâz-ı câff265 ve daðîð-ı 
¡ades ve daðîð-ı erüzz. Bunlar cemî¡an nâfi¡dir. Ve bunlardan aðvâ olur 
¡af§ ve †abâşîr ve verd ve aðâðıyâ mi&llilerden ≠erûr itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunmak. Mâmîrân ðavâbı∂-ı sâire ile isti¡mâl olunsa nef¡-i ¡acîbi olur. Ve 
ke≠âlik ðulâ¡da kâfûrun dahi menfa¡ati şedîde olur.

Ammâ iki bârid ðulâ¡ ya¡nî sevdâvî ve balπamî olanlara sen cevâlî ve 
müceffife olan devâlar ile i¡ânet eyle ¡ale’l-«u§û§ o cevâlî ve müceffife ile 
balπamî ðulâ¡a i¡ânet ehemm ve elzem olur. Ve ke≠âlik balπamî ve sevdâvî 
olan ðulâ¡da mu√allilât-ı ðaviyyü’t-tecfîf ve’t-ta√lîl ile dahi i¡ânet olunur, 
¡ale’l-«u§û§ sevdâvî ðulâ¡a bu mu√allil ve müceffif-i ðaviyyeler ile i¡ânet 
ziyâde ehemm olur. ¢avî mu√allil ve müceffif edviye kirsenne daðîði ve 
¡af§ ma¡a’l-¡asel olur. Ve raðð merâresinin menfa¡at-i [293b] bâliπası var-
dır ¡ale’l-«u§û§ «all ile «al† olunup §ıbyân ðulâ¡ında isti¡mâl olunsa ziyâde 
nef¡-i bâliπi olur.

Ve ðulâ¡ ðurû√-ı «abî&eye isti√âle eylese zâc sirke ile isti¡mâl olunur. 
Ve balπamî ile sevdâvî ekkâl ve redî olsalar zencâr ile ðulðu†âr veyâ«ûd 
meybu«tec ile ¡af§, şebb, cüllenâr veznleri berâber ve mütesâvî isti¡mâl olu-

264 Armut.
265 Kuru ebegümeci.
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nur. Ve ke≠âlik aðrâ§-ı mûsâs ve ku√l-i †ar«amâ†îðûn, ¡u§âre-i √ı§rım gibi 
¡u§ârât-ı ðâbı∂a ile isti¡mâl olunur.

Ve edviye-i müşterekeden olur şebb-i mes√ûð ve ¡af§-ı mes√ûðlar ki 
πubâr mi&lli olunca ðadar sa√ð olunduktan sonra fem-i me™ûfa o edviye ile 
nâ¡imen delk olunsa a§nâf-ı ðulâ¡ın her §ınıfına ve ður√a-i «abî&esine nâ-
fi¡dir «u§û§an ¡af§ «all ve mil√ ile †ab« olunup §ıbyânın ðulâ¡ına ma∂ma∂a 
olunsa nef¡-i bâliπi olur.

Ve mâ≠eryûn remâdının ðulâ¡-ı redîde «â§§ıyyet-i ¡acîbesi olur ve bu 
devâ a§nâf-ı ðulâ¡ beyninde müşterek olur.

Ve ke≠âlik bostân-efrûz ve mâ-ı nu√âsî ve dürdî-i mu√rað dahi edviye-i 
müşterekeden olur.

Ammâ ðulâ¡-ı sevdâvî-i esvede menzû¡u’l-¡acem zebîb ve enîsûn balla 
yoğurulup †ılâ olunur, nâfi¡dir. Eger o ðulâ¡da verem dahi olur ise bu mer-
hem isti¡mâl olunur: bâdrûc suyu bir sükerrece, gül yağı bir sükerrece, ¡ades 
nı§f sükerrece, za¡ferân iki mi&ðâl. Bu me≠kûrlardan merhem itti«â≠ olunur.

On Altıncı Fa§l Lu¡âb ve Büzâ…ın Ke&reti ve Nevm Katında 
Seyelânı Beyânındadır

Bu âfet ba¡∂ı kerre √arâretin ve ru†ûbetin ke&retinden √âdi& olur, ¡ale’l-
«u§û§ bu keyfiyyetlerin ya¡nî √arâret ve ru†ûbetin mi¡dede ziyâde olduğun-
dan olur ve ba¡∂ı kerre yalnız √arâretinin istîlâsından olur, §âimlerde oldu-
ğu gibi. ¢alîlen taπaddî eden veyâ«ûd taπaddî eylemeyen ¡alîle gerektir ki 
πıdâ tenâvül edince ðadar büzâðını i«râc eylete tâ ki seyelân-ı bü§âðı hâdî 
ve sâkin ola.

el-Mu¡âlecât: Seyelân-ı büzâðın sebebi √arâret ise vâcib olur ki evvelâ 
bâsilîð fa§d oluna ve rubûb-ı √âmi∂a ve fevâkih-i ðâbı∂a-i bâride ve mâ-ı 
ke&îr ile memzûc nebî≠-i πayr-i ¡atîð isti¡mâl oluna ve πıdâsı semek ve sâir 
lu√ûm-i «afîfe cedy ve †ayr la√mları ola. Ve sülâðât-ı ðâbı∂a ile ma∂ma∂a-
ya müdâvemet ettirile ya¡nî ¡ades ¡ades ve summâð mi&llilerden sülâða it-
ti«â≠ olunup ¡ale’d-devâm ma∂ma∂a ettirile.

Eger seyelân-ı büzâð berd ve balπamdan ise senin bildiğin muðayyi™ât 
ile küllü üsbû¡in iki veyâ«ûd üç def¡a ðay™ ettirile. Bu devâ küllü üsbû¡in 
merreten saðy oluna, nüs«a: eyâric-i feyðarâ iki dirhem, mil√-i Hindî iki 
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dânıð, enîsûn, nân«âh her birinden birer dânıð. Bu edviyeler sikencebîn-i 
¡aselî veyâ«ûd sikencebîn-i büzûrî ile saðy oluna. Ve bunlardan sonra tir-
yâð ve cüvârişât-ı √ârre saðy oluna. Ammâ onların πıdâları efâvîh ve «ardal 
ve &ûm ile ferârîc-i mu†aycene olur. Ve ¡aşâları mürrî-i Neba†î ile ka¡k olur. 
Ve üzerine mâ-ı √ârr saðy olunur ve yatarken misvâk isti¡mâl eder.

Ve mu¡âlecât-ı müştereke-i ceyyideden olur küllü yevmin bir dirhem 
ðadar mil√-i cerîş hindebâ-i †arî ile isti¡mâl olunmak ba¡dehu ı†rîfil-i §aπîr 
isti¡mâl olunmak ve misvâk-i †avîl isti¡mâline müdâvemet olunmak. Ve 
şeyy olunmuş fâreyi tecribe eyledim ve menfa¡atini ¡ale’l-«u§û§ §ıbyâna 
nef¡ini müşâhede eyledim.

On Yedinci Fa§l Me™kûlâttan Feme ¡Ârı∂ Olan Kerîh Râyi√aların 
¢a†¡ ve İzâlesi Beyânındadır

Bu nev¡ râyi√ayı femden izâle eder se≠âb ma∂π eylemek ve ¡ulleyð yap-
rağını ma∂π eylemek ve bunları ma∂π eyledikten sonra «all-i ¡un§ul ile 
ma∂ma∂a eylemek. Ve su¡d ve zürünbâdı feminde isti¡mâl eylemek.

On Sekizinci Fa§l Femden Nezf Eden Dem Beyânındadır

Eger ağızdan «urûc eden dem cevher-i femden ve cilde-i femden olur ise 
bü&ûr bâbında ≠ikr olunan ðavâbı∂ ile sen ona ¡ilâc eyle. ¢u∂bân-ı kermin 
†abî«i ve ke≠âlik ¡asâlîci için menfa¡at-i ¡a₣îme vardır. Ve eger o dem cev-
her ve cildeden olmayıp menşe™i mev∂i¡-i â«er olur ise onun her birini birer 
bâbda başka başka beyân edip ebvâb-ı müte¡addide ifrâd eyledik.

On Dokuzuncu Fa§l Be«ar Beyânındadır

Be«ar «â’nın √arekesi ile ağızda ve sâir ma√allde olan râyi√a-i müntine-
dir. Ve bu ma√allde murâd ağızda tevellüd eden müntine râyi√adır.

Be«arın sebebi diş etlerinde olan ¡ufûnet olur veyâ«ûd diş etlerine ¡ârı∂ 
olan istir«âdan olur veyâ«ûd dişlerin kökünde veyâ kendide ¡ufûnet oldu-
ğundan olur veyâ«ûd be«arın mebde™i femin cildesi olur, zîrâ ba¡∂ı kerre 
cilde-i feme mizâc-ı redî ¡ârı∂ olup ru†ûbât-ı femi taπyîr eder ve bu mizâcın 
ek&eri √ârr olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi be«arın mebde™i fem-i mi¡de olur, «ıl†-ı 
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§afrâvî veyâ«ûd «ıl†-ı balπamî fem-i mi¡dede ta¡affün eder, ¡ufûnetlerinin 
râyi√a-i müntinesi ağzında ₣âhir olutr. Ve ba¡∂ı kerre dahi be«arın mebde™i 
riyenin nevâ√îsi olur, sill mara∂ında olan be«ar bu ðabîldendir.

el-Mu¡âlecât: Ammâ li&e ve ¡umûrdan olan be«ar mu¡âlecesinde vâcib 
olur ki dâimâ dişlerin tenðıyesine i¡tinâ oluna, sirke ve su ile πasline mü-
dâvemet oluna. Eger bu πasller ile tenðıye √â§ıl olur ise ma†lûb √â§ıl olur. 
Eger ≠ikr olunan πasl ile tenðıye √â§ıl olmayıp belki femde fa∂l-ı ¡ufûnet 
olur ise vâcib olur ki πaslden sonra †arfâ &emeresini ve ¡âðırðar√â ve se≠âb 
ve sâ≠ec ve ¡ûd ve ma§†akî ve ütrücc ðuşûru ve ðaranfül ma∂π eyleye. Ve 
li&âtı üzere §abır ve mürr ve bunlar mi&lli edviye va∂¡ eyleye ve «all-i ¡un§ul 
ile ma∂ma∂a eyleye ve enîsûn ile ve †ılâ266 ile veyâ«ûd nebî≠-i √ulv ile ağ-
zını ve li&âtını delk eyleye.

Ve bunlardan aðvâ devâya √âcet olur ise mîvîzec ma∂π edip ağzının 
suyunu tüküre. Bu dahi fâide etmeyip ¡ufûneti ₣uhûr-ı beyyin ile ₣âhir olur 
ise zâc-ı mu√rað bir cüz™ ve sûsen kökü ve za¡ferân her birinden nı§f cüz™ 
bu devâlar a«≠ olunup ¡asel ile [yoğurulur ve] ður§ kılınır, vaðt-i √âcette 
isti¡mâl olunduktan sonra «all ile §ırfen veyâ«ûd mâ-ı verd ile memzûcen 
ma∂ma∂a olunur.

Veyâ«ûd bundan aðvâ dahi edviye isti¡mâl olunur, o aðvâ devâ budur: 
ðır†âs-ı mu√rað üç dirhem, zernî« iki buçuk dirhem, misk, summâð, zen-
cebîl, fülfül-i mu√rað, aðrâ§-ı ðalðandîðûn ikişer dirhem. İşbu edviye a«≠ 
olunup ondan delûk veyâ«ûd le§ûð itti«â≠ olunur ve üzerine «ırða-i kettân 
va∂¡ olunur. Ve yalnız ðalâ dahi nâfi¡dir, eger ¡ufûnetin üzerine va∂¡ olunsa 
¡ufûnetini ðal¡ ve isðâ† eder ve la√m-ı ceyyid inbât eder.

Bu devâ dahi mu¡âlece-i be«arda nâfi¡dir ve mücerrebdir: Aðâðıyâ, 
zernî«-i a√mer, zernî«-i a§fer, nûre, şebb. Bu edviyelerden sirke ile aðrâ§ 
itti«â≠ olunur, vaðt-i √âcette mâ-ı ¡asel veyâ«ûd †abî«-i übhül ile isti¡mâl 
olunur.

Ve eger be«arı îcâb eden ¡ufûnet sinnin kendide olur ise onun devâsı 
sinn-i müte¡affineden ma√all-i ¡ufûneti √akk eylemektir eger ¡ufûnet sinnin 
†arafında ise. Ve eger ¡ufûnet kökü cânibinde ise mibred ile ma√all-i ¡ufû-
netin bürâdesi i«râc olunur veyâ«ûd o sinn ðal¡ olunur.

266 “‰ılâ” muna§§af dedikleri bâdedir ki bâ≠að derler.
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Ve eger o be«ar ile li&ede istir«â olup müba««ar olan ¡ufûnetin sebebi 
istir«â ise onun ¡ilâcı istir«â-i li&ede ≠ikr olunan edviye ile li&e-i müster«i-
yeyi şedd olur.

Ve eger «ıl†-ı müba««er §afrâ olup mi¡dede ta¡affün eyledi ise veyâ«ûd 
o «ıl†-ı müte¡affin cilde-i femde ise ona ¡ale’r-rîð mişmiş-i ra†b tenâvülün-
den enfa¡ bir nesne olmaz. Ve bı††î« ve «ıyâr ve «av« bunlardan her birisi 
dahi mişmiş menfa¡atinde olur. Ve bu me≠kûrlar √â∂ır ve mevcûd değil 
ise mişmişin ve «av«ın kurusu neðû¡ kılınıp isti¡mâl olunur, ¡ale’l-«u§û§ 
mişmişin kurusundan itti«â≠ olunan neðû¡un nef¡i «av«-ı ðadîd neðû¡undan 
ek&er olur.

Ve be«ara nâfi¡ olan edviyeden olur sükker ile sevîð ve mâ-ı &elc isti¡mâl 
ve terkîbinde §abır olan √ubûbun aðrabâdînde ≠ikr olunduğu üzere isti¡mâ-
li. Ve ke≠âlik πassâl ve müberrid olup §afrâya isti√âle eylemeyen edviyeler 
isti¡mâli dahi nâfi¡ olur.

Ve be«arın sebebi «ı†-ı balπamî olur ise evvelâ ðay™ isti¡mâl [294a] 
olunur ve fem-i mi¡deyi münaððî olan bâbu’l-mi¡dede ≠ikri âtî eyâricler 
isti¡mâl olunur, ı†rîfil-i §aπîr ve zencebîl mürebbâsı ve «â§§aten §a√nât is-
ti¡mâl olunur ve πıdâsı mu†aycenât kılınır ve mâ-ı ke&îr şürbünü taðlîl eder 
ve fevâkih ve buðûl-ı ra†bı hecr ve terk eder ve misvâkını zeytûn ve erâk 
gibi eşcâr-ı mürre ðı†¡alarından itti«â≠ eder.

Bu ¡illete nâfi¡ edviyeden olur varað-ı âs, bir mi&li menzû¡u’l-¡acem ze-
bîb ile terkîb olunup her gün ¡ale’§-§abâ√ cevze ðadar a«≠ olunmak veyâ«ûd 
cevz-i serv ve übhül zebîb ile a«≠ olunmak. Ve o ¡illete √abbu’§-§anevber 
[ya¡nî §anevber kozası] ve √abb-ı fûfel dahi nâfi¡dir.

Nüs«a-i √abb-ı fûfel: fûfel, ðaranfül, «avlencân her birinden yarımşar 
dirhem, misk, kâfûr her birinden birer dânıð, ¡âðırðar√â bir dirhem, §abır üç 
dirhem, «ardal bir dirhem †ılâ ile ya¡nî ¡a§îr-i ¡ineb nı§fı kalınca ðadar †ab« 
olunup ondan itti«â≠ olunan sükker ile o edviyeden √abb itti«â≠ olunur.

Ve bu bâbda isti¡mâl olunan edviye-i müfrededendir: kündür, ¡ûd-ı Hin-
dî, ðaranfül, ðırfe, kebâbe, ma§†akî, ðuşûr-ı ütrücc, kâfûr, §andal ve verd-i 
besbâse, cevz-i bevvâ, a§l-ı id«ir, ermâl,267 üşne, a₣fâru’†-†îb, ðâðule, fe-

267 Bu maðâmda “ermâl” lâm ile vâði¡dir, ammâ ¢ânûn’un müfredâtında kâf vâði¡ 
olmuştur. Her √âlde ¡ı†riyyetli bir nev¡ devâ-i Hindî murâd olunmuştur.
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lencmüşk ve varað-ı ütrücc, sünbül, nâr-müşk, zencebîl. İşbu edviyeleri her 
biri müfreden ve ke≠âlik senin elvâ√ta bulduğun bu bâba münâsib edviyeler 
cemî¡an be«ara nâfi¡dir.

Ve edviye ma¡cûn kılınmak iðti∂â eyledikte bu miyâh mi&lliler ile yo-
ğurulur, o miyâh budur: meybih, meysevsen, ¡u§âretü’l-ütrücc ve senin sâir 
ma¡lûmun olanlardır.

Yirminci Fa§l Fem Meftû√an Bâ…î Kalmak Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki femin açık kaldığının esbâbı teneffüs-i ¡a₣îme şiddet-i 
√âcetten olur. Nefes-i ¡a₣îme √âcet bâ†ında şiddet-i iltihâb olmakla veyâ«ûd 
«unâð mi&lli nesne ile mecârî-i nefes ∂ayyið olmakla olur. Ve ba¡∂ı kerre 
¡a∂al-i femde ∂a¡f olur ve uyudukta ∂a¡f √asebiyle o ¡a∂al fi¡lini işlemeğe 
ðâdir olmaz ve ağzı uykuda açık kalır. Ve femin meftû√an bâðî kalması 
emrâ∂-ı √âddede redî olur. Ve elvân-ı lisânı taf§îl üzere beyânın ma√alli 
mevâ∂i¡-i â«er ve emrâ∂-ı √âdde yazıldığı bâblardır, bu taf§îli †aleb eden 
kimseler o mevâ∂i¡i tefa√√u§ eylesinler.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ SÂBİ¡ EMRÂ∞-I 
ESNÂN VE MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDA OLAN KELÂM-I 
MÜCMEL BEYÂNINDA OLUP FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR 

Evvelki Fa§l Esnân Ya¡nî Dişler Beyânındadır

Bundan aðdem esnânın teşrî√inde ve menâfi¡inden biz tekellüm eyledik, 
vâcib olur ki o mevâ∂i¡de yazılan te™emmül ve te≠ekkür oluna.

Ve ma¡lûm ola ki esnân o ¡i₣âm cümlesindendir ki onun için ðuvve-i 
√âsse olur, zîrâ dimâπdan esnâna leyyin bir ¡a§ab inip ðuvve-i √iss getirir, 
binâen ¡aleyh esnân müte™ellim ve mütevecci¡ olsa esnâna ¡ârı∂ olan ∂are-
bân ve i«tilâc i√sâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre esnânın √ikkesi ve daπdaπası 
dahi i√sâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi esnâna istir«â ve ðalað ve inðılâ¡ ve 
nütû™ dahi ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik esnâna taπayyür-i levn ¡ârı∂ olur, o taπay-
yür gâhîce esnânın cevherinde olur ve gâhîce dahi esnân üzerinde terkîb 
olunan †ulyânda olur. “‰ulyân” o kîr ve pâstır ki diş üzere müctemi¡ olur. 
Ve ke≠âlik esnâna te™ekkül ve ta¡affün ve tekessür ¡ârı∂ olur ve evcâ¡-ı 
şedîde ve √ikke ve ∂ares ¡ârı∂ olur. ∞ares evcâ¡-ı esnândan bir §ınıftır. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi esnâna √ulv ve √âmi∂i ma∂πdan ¡acz ¡ârı∂ olur ve gâhîce 
√ârr ve bâridden muta∂arrır olup √ârr ve bâridden birine veyâ«ûd ikisine 
dahi mülâðî olmağa §abrı ðalîl olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi miðdâr-ı †abî¡îsi-
ne dahi taπayyür gelip uzar ve ¡a₣îm olur veyâ«ûd münse√ıð olup aşınır 
ve küçük olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi dişlere verem ¡ârı∂ olur ve esnânın teverrümünden 
için ta¡accüb olunmaz; πıdâ ile temeddüd edip nâmî olan nesnede ba¡îd 
olmaz ki fa∂l-ı πıdâ ile temeddüd edip teverrüm eyleye. Ve eger esnâ-
na mevâdd-ı fa∂liyye nüfû≠ eylemese esnân a«∂ar ve esved olmazdı. Ve 
dişlerin gâhîce a«∂aru’l-levn ve gâhîce esvedü’l-levn olduğu mevâddın 
nüfû≠undan olur.

Ve esnân dâimâ nümüvv ve ziyâdeyi ðâbil «alð olundu, münse√ıð olup 
zâile olan eczâ bedeline ðâim olur nesne √â§ıl ve nâbit olsun için. ◊attâ 
sinn-i sâðı†a veyâ«ûd maðlû¡a mu√â≠îsinde olan sinn-i â«er münse√ıð ol-
mamakla vaðt vaðt uzar ve †ûlü esnân-ı sâireden ziyâde olur.
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Ve ma¡lûm ola ki esnânın mizâcına li&eden ya¡nî dişlerin menbiti olan 
la√mlardan ve dişlerin elvânından istidlâl olunur. Ve elvânı §afrâ ise mirârî 
olduğuna ve bey∂â ise balπamî olduğuna ve √amrâ ise demevî olduğuna ve 
esved veyâ«ûd sevâda mâil olup kemid olur ise sevdâvî olduğuna istidlâl 
olunur.

İkinci Fa§l Dişlerin ~ı√√atini Mu√âfa@a Beyânındadır

Dişlerin selâmetlerine mu√abbet eden kimselere vâcib olur ki sekiz 
¡aded «a§lete mürâ¡ât eyleye:

Evvelkisi budur ki mi¡desinde †a¡âm ve şarâb mütevâtiren ve müte¡âðıben 
fâsid olmaktan √a≠er eyleye. Ve mi¡dede †a¡âmın fesâdı ba¡∂ı kerre †a¡âmın 
cevherinden olup fesâda isti√âlesi serî¡ olur, leben ve semek-i memlû√ ve 
§a√nât mi&lli e†¡ime gibi. Ve ba¡∂ı kerre e†¡imenin cevherinde fesâd olmaz 
velâkin tenâvülünde sû™-i tedbîr olmakla fesâda mü™eddî olur ve sû™-i tedbîri 
ma√allinde sen bildin.

Ve ikincisi ðay™ için il√â√ ve ibrâm eylemeye, ¡ale’l-«u§û§ kusacağı 
ðay™-ı √âmi∂ ola, o mi&lli ðay™a ibrâm ve il√â√tan √a≠er eylemek ziyâde 
vâcib olur.

Ve üçüncüsü her ¡ilki ma∂πdan ¡ale’l-«u§û§ nâ†ıf veyâ«ûd tîn-i ¡alik gibi 
ve tatlı ve sakızlı olan nesneleri ma∂πdan √a≠er eyleye.

Ve dördüncüsü eşyâ-yı §ulbeyi dişleriyle kesrden √a≠er eyleye.
Ve beşincisi mu∂arrisâttan ya¡nî ∂arese mü™eddî olan şeylerden √a≠er 

eyleye.
Ve altıncısı şedîden √ârr ve şedîden bârid olanların her birinden √a≠er 

eyleye ve «u§û§an √ârrı bârid üzere ve bâridi √ârr üzere isti¡mâlden ziyâde 
√a≠er eyleye.

Ve yedincisi dişleri min πayri ¡unfin tenðıyeye ve «ılâllamağa müdâve-
met eyleye o vech üzere ki beyne’l-esnân du«ûl eden nesneleri rıfð ile i«râc 
ve esnânı tenðıye ede velâkin dişlerin menbiti olan li&ât ve dişlerin arasında 
olan ¡umûr o tenðıyeden muta∂arrır olmaya ve dişlerin dahi √areketlerine 
mü™eddî olmaya.

Ve sekizincisi bi’l-«â§§a dişleri mu∂arris olan eşyâdan i√tirâz eyleye, 
me&elâ kürrâ& mi&lli nesneleri tenâvülden ictinâb üzere ola, zîrâ kürrâ&ın 
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dişlere ve diş etlerine ve müfredâtta me≠kûr olan sâir ma√allere ∂ararı 
şedîd olur.

Ve vâcib olur ki onun sivâk isti¡mâli i¡tidâl üzere ola. Ve sivâk isti¡mâli 
esnânın revnaðını ve mâ ve behâsını izâlete mü™eddî olmaya, zîrâ o vech 
üzere sivâk isti¡mâli baştan inen nevâzili ve mi¡deden §u¡ûd eden eb«ıreyi 
ðabûle esnânı müheyyâ ve müsta¡idd edip «a†ara sebeb olur. Ammâ is-
ti¡mâl-i [294b] misvâk i¡tidâl üzere oldukta esnâna cilâ verir ve esnânı ve 
¡umûru ðuvvetlendirir, √afrı ya¡nî diş etlerinin hüzâl ve ∂umûrunu men¡ 
eder ve ağız kokusunu †ayyib eder. »aşeb-i misvâkın ef∂ali ðab∂ ve merâ-
reti olan «aşeblerdir.

Ve vâcib olur ki ¡ind’n-nevm tedhîn-i esnâna ta¡ahhüd oluna. Ve tebrîde 
√âcet olur ise o dühnü dühn-i verd kıla. Ve dişleri tes«îne √âcet olur ise 
esnânı dühn-i bân veyâ«ûd dühn-i nârdîn ile tedhîn eyleye. Ve ba¡∂ı kerre 
ikisini ma¡an «al† ve isti¡mâle √âcet olur ve evlâ olan budur ki o dühnleri 
ðable‘l-isti¡mâl esnânda berd-i §arî√ olur ise evvelâ esnânını ¡asel ile delk 
eyleye. Ve eger berde mâil olur ise veyâ«ûd ðalîl √arâret olur ise sükker ile 
delk eyleye. Ve sükker ve ¡aselden her birinde birkaç dürlü «ılâl-i ma√mû-
de ve keyfiyyet-i memdû√a müctemi¡a olur, cilâ ve taπriye ve tesmîn ve 
tenðıyeyi her biri câmi¡dir velâkin bu keyfiyyâtta ¡aselden sükker dûndur. 
Ve “taπriye” ve “tesmîn” bedeline “taπdiye” ve “tes«în” nüs«a olmak üze-
re işâret olunmuştur. Ammâ †aberzed sa√ð olunup ¡asel ile «al† olunup is-
ti¡mâl olunsa esnâna cilâ verir ve esnânı tenðıye ve li&eyi şedd eder. Pes bu 
vech üzere esnân sükker ve ¡aselden biriyle delk olunduktan sonra dühn-i 
me≠kûr ile ¡aðibince tedhîn olunur.

Ve §ı√√at-i esnânı mu√âfa₣a eden devâların biri dahi budur ki yetû¡un 
kökü şarâb içinde †ab« olunup beher şehr o şarâb ile iki def¡a ma∂ma∂a ey-
leye. Bunun menfa¡ati πâyete bâliπdir ki buna mu¡tâdı olan kimsede veca¡-ı 
esnân ¡ârı∂ olmaz. Ve ke≠âlik tavşanın re™s-i mu√raðıyla istinânda dahi bu 
menfa¡at vardır. Ve yine bu nef¡ √â§ıl olur mil√ ¡asel ile ma¡cûn kılınıp is-
tinân olunsa, gerek mil√ mu√rað olsun ve gerek πayr-i mu√rað olsun, ammâ 
a§veb olan mil√ mu√rað olmaktır.

Ve vâcib olur ki o senûndan bunduða itti«â≠ olunup bir «ırða içine bun-
duða va∂¡ olunmakla istinân oluna ve esnân delk oluna. Ve ke≠âlik türmüs 
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veyâ«ûd şebb-i Yemânî ile mürrden bir şey™ mezc olunup delk olunmak 
«ıf₣-ı §ı√√at eder, ¡ale’l-«u§û§ şebb-i mu√rak «all ile «al† olunduktan sonra 
delk olunsa nef¡i ziyâde olur. Ve kaçan bu edviyeler ile esnân dibâπat olun-
sa vâcib olur ki o dibâπattan sonra esnân ¡asel ile veyâ«ûd sükker ile delk 
oluna, ondan sonra bizim va§f eylediğimiz üzere edhân isti¡mâl oluna.268 

Ve eger esnân nevâzile ¡ur∂a olup ek&eriyyâ ona nevâzil nüzûl eylemek 
mu¡tâd ise vâcib olur ki femde eşyâ-ı ðâbı∂anın †abî«i imsâk-i †avîle ile 
imsâk oluna ve mu√rað olan şebb ve mil√ devâm üzere ≠erûr kılına.

Üçüncü Fa§l ¡İlâc-ı Esnân ve Edviye-i Sinniyyede Olan 
¢avl-i Küllî Beyânındadır

Edviye-i sinniyyenin kimisi sinni mu√âfa₣a için isti¡mâl olunur ve ki-
misi dahi emrâ∂-ı esnâna mu¡âlece için isti¡mâl olunur. Ve esnânın cevheri 
yâbis olmakla mizâc-ı esnân müteπayyir oldukta ek&er-i √âlde vâcib olur ki 
esnân ta¡dîl ve mizâc-ı a§lîsine redd için isti¡mâl olunan edviye müceffife 
ola. Ve ba¡∂ı kerre edviye-i √ârre veyâ«ûd edviye-i bâride isti¡mâline dahi 
i√tiyâc olur, me&elâ esnânın mizâc-ı a§lîsinden ya¡nî yübûsetten «urûcuna 
√arâret ¡ârı∂a olur, o vaðtte esnâna edviye-i bârid ile mu¡âlece olunup esnân 
mizâc-ı a§lîsine redd olunur. Ve ba¡∂ı kerre esnânın taπayyür-i mizâcına 
sebeb bürûdet olur ve edviye-i √ârre isti¡mâli ile mizâc-ı esnân ta¡dîl olunur.

Velâkin me§âli√-i esnâna münâsebet-i şedîde ve muvâfaðat-ı külliyyesi 
olan edviyeler o müceffif olan devâlardır ki onların iki keyfiyyet-i fâ¡ilele-
ri ya¡nî √arâret ve bürûdetleri mu¡tedile ola. Devâ-i sinnînin küllîsi devâ-i 
sinnî olduğu eclden müceffif olmak vâcib olur. Ve ba¡∂ı kerre müceffif 
olmayan devâ ile sinnin †abî¡î olmayan ¡avârı∂ına ¡ilâc olunur ve o ¡ilâc 
sinne sinn olduğu √asebiyle ¡ilâc değildir belki emr-i ¡ârı∂a ma¡rû∂ olduğu 
√asebiyledir. Ve bundan sonra biz deriz ki müceffif olan edviye o edviye-
lerdir ki √ârr ve yâbis ola.

Edviye-i esnânın ef∂ali, tecfîfî ve neşâfeti ve cilâyî ve esnâna mündefi¡a 
olan fu∂ûlü ber-vech-i i¡tidâl ta√lîli câmi¡a ve esnâna ta√allüb eden mevâd-

268 Ya¡nî evvelâ dibâπat ba¡dehu πasl ve ba¡dehu tedhîn oluna. Bu tedhîn evvelâ ≠ikr 
eylediği tedhîn olur, ke-enne mu§annif evvelen eylediği ðu§ûru &âniyen tedârük 
eyledi.
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dı ta√allübden mâni¡a olan edviyeler olur. Ammâ müceffifât bir nev¡ ed-
viyedir ki onda bürûdet olur veyâ«ûd bürûdete meyl olur lâkin √ı§rım ve 
√ummâ∂-ı ütrücc gibi ∂aresi mûcib √umû∂atı ve ¡ufû§atı olmaz, o vech üze-
re olan müceffifât bunlardır: sükk, kâfûr, §andal, verd, bezr-i verd, cüllenâr, 
dem-i a«aveyn, &emeretü’†-†arfâ, ¡af§, kehrübâ, lü™lü™, fûfel, daðîð-ı şa¡îr, 
li√â-i şecerü’t-tût ve varaðu’†-†arfâ, a§lu’l-√ummâ∂.

Ammâ edviye-i √ârre ve √arâretün-mâsı olan edviye-i sinniyye iki §ınıf 
üzere olur, e√adü√ümânın √arâreti edviyenin cevherinde ve â«er §ınıfında 
√arâret-i müktesebe olur: 

◊arâret-i cevheriyyesi olan edviye bunlardır: mil√-i mu√rað, şî√-i mu√rað, 
su¡d-ı √ayy ve su¡d-ı mu√rað, dârçîn, zûfâ, fiðâ√-ı id«ir, &emeretü’l-keber, 
ðışr-ı a§lu’l-keber. Pes ðışr-ı me≠kûrun &emere-i me≠kûrdan sinne devâiyyeti 
aðvâ olur. ¡Ûd, misk, persiyâvşân-ı √ayy ve persiyâvşân-ı mu√rað, varað-ı 
serv, übhül-i sâ≠ec, ðarn-ı iyyel-i mu√rað, ðarn-ı iyyel-i πayr-i mu√rað, fû-
denec, remâd-ı fûtenec, ma§takî, zücâc-ı mu√rað, remâd-ı bûrað, zerâvend-i 
mu√rað, remâd-ı ðışru’l-kerm, remâd-ı re™sü’l-erneb, temr-i mu√rað.

Ve §ınf-ı â«er ya¡nî √arâret cevher-i edviyede olmayıp √arâret-i mük-
tesebesi olan edviye remâd-ı ¡af§ olur. Kaçan o remâd «all ile söndürülse 
√arâreti i¡tidâle ðarîb olur; ðu∂bân-ı kermin remâdı ve remâd-ı ða§ab ve 
bunlara müşâbih olan nesnelerdir.

Ve √arâret-i mu¡tedilesi olan edviye ðarn-ı iyyel-i mu√rað ve maπsûl-i 
cevzü’d-dülb, şecere-i §anevber li√âsı.

Ve edviye-i sinniyyeden bir nev¡ devâlar vardır ki ona √arâret min ci-
heti’t-terkîb ¡ârı∂a olur, o mürekkeb mi&lli ki onda daðîð-ı şa¡îr mil√ ile ve 
meysevsen ile ma¡cûn kılınır ve ba¡dehu i√râð olunur. Ke≠âlik temr ða†rân-
la ma¡cûn kılınıp sonra i√râð olunur; o mürekkeb √amrâ olunca ðadar i√râð 
olunduktan sonra üzerine meysevsen saçılır.

Edviye-i sinniyyeden olup mücerreb olan senûnâttan olur bu terkîb üze-
re olan senûn: 

Senûn-ı mücerreb: ðarn-ı iyyel-i mu√rað on dirhem, varað-ı serv on dir-
hem, cevzü’d-dülb ¡alâ-√âlihi beş dirhem, a§l-ı ben†âfilun on dirhem, per-
siyâvşân-ı mu√rað beş dirhem, verd-i menzû¡u’l-aðmâ¡ üç dirhem, sünbül üç 
dirhem. Bu edviyeler sa√ð-ı nâ¡im ile sa√ð olunup ondan senûn itti«â≠ olunur.
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Senûn-ı â«er: ¢arn-ı iyyel-i mu√rað, kezmâzek, su¡d, verd, sünbülü‘†-†îb 
her birinden birer dirhem, mil√-i derânî rubu¡ dirhem. Bu me≠kûrlardan 
senûn itti«â≠ olunur.

Ve biz ebvâb-ı müstaðbelede biraz senûn dahi ≠ikr eyleriz ve ke≠âlik 
aðrabâdînde dahi biraz senûn ≠ikr eyleriz.

Ve biz kelâma ibtidâ edip deriz ki esnâna müceffifâtla senin bildiğin 
ile mu¡âlece-i ¡ilâc münâsibdir. Ve müsa««inât ve müberridât ile mu¡âlece 
bir nev¡ ¡ilâcdır ki sinne «â§§ olan i¡tidâlden sinnin mizâcı şedîden «urûc 
eyledikte o nev¡ ¡ilâca √âcet olur. Ve edviye-i sinniyye vücûh-ı şettâ üzere 
isti¡mâl olunur. O edviyenin kimisi senûn ve kimisi me∂ûπ ve kimisi le†û« 
ve mu«î§âttan269 olup onunla dişlere ve fekk üzerlerine tel†î« olunur ve ki-
misi ma∂ma∂ât ve delûkât olur ve ba¡∂ı kerre o edviye ağıza √aşv kılınır ve 
kimâdât ve kâviyât ve ðâli¡ât ve ba«ûrât ve se¡û†ât isti¡mâl olunur ve ü≠üne 
ða†ûr dahi kılınır. Ve ba¡∂ı ¡ilâc dahi vardır ki onunla mâdde istifrâπ olu-
nur, o ¡ilâc esnâna ðarîb olan ma√allden fa§d ve √acâmet gibi nesnelerdir. 
Ve edviye-i esnânın kimi mu√allil ve kimi min-vechin müberrid ve kimi 
min-vechin mu«addir olur.

Ve kaçan esnânda mu«addirât isti¡mâl olunsa esnân «a†ardan ba¡îd olur, 
lâkin mu«addirâtı ke&ret üzere isti¡mâl ba¡∂ı kerre cevher-i esnânı ifsâd 
eder. Ve ke≠âlik ta√lîli ve tes«îni şedîde olan edviye dahi ancak vaðt-i 
∂arûrette isti¡mâl olunmak vâcib olur. Şedîden ta√lîli ve tes«îni olan edviye 
bunlardır: √an₣al, «arbað, ðı§§â-i √ımâr ve bunların [295a] em&âli edvi-
ye olur. Ve yine vâcib olur ki bu edviyeler ve ke≠âlik mu«addirât isti¡mâl 
olundukta cevfe vu§ûlünde cevf mu√âfa₣a oluna.

Ve esnânın mu¡âlecesinde çok kerre mi&ðab-ı daðîð ile sinni &aðba √âcet 
olur, zîrâ bu minvâl üzere sinni &aðb mâdde-i mû≠iyeyi sinnden in¡âş ve 
i«râc eder ve esnâna va∂¡ olunan edviyenin nüfû≠una ve ¡umð-ı sinne vu§û-
lüne †arîð olur.

Ve sirke esnâna her ne ðadar mu∂ırr olur ise lâkin edviye-i sinniyyeden 
gerek müsa««ine ve gerek müberride olan edviyenin hangisine «al† olunsa 
nef¡i olur. Ammâ müberrid devâya nef¡i sirkenin †ab¡ı bârid olmakla mü-

269 ¢alîlen sürülecek ve bulaştırılacak nesneler mu«î§ derler; mu«î§ ile le†û« 
müteðâribü’l-ma¡nâ olur.



Tahbîzü’l-Mathûn 501

berrid devânın cevherini taðviye eder. Ve sirke münfi≠ olmakla o devâyı 
sinnin ¡umðuna ve bâ†ınına tenfî≠ eder. Ammâ devâ-i müsa««in-i sinniyye-
ye «allin nef¡i tenfî≠i √asebiyle ve ke≠âlik tað†î¡inden için müsa««in devâ-
nın ta√lîline mu¡în olduğu √asebiyle olur. Ammâ «allin esnâna ma∂arratı 
mu«âli†i olan edviye-i sinniyyenin iki nev¡inden her biriyle münkesir olur. 
Bu me≠kûrlar cemî¡an senin ma¡lûmundur.

Dördüncü Fa§l Diş Ağrıları Beyânındadır

Ma¡lûm ola ki diş ağrılarının sebeb-i mûci¡i ba¡∂ı kerre cevher-i sinnde 
olur, o sebebi biz sana bundan aðdem i«bâr edip bildirdik. Ve ba¡∂ı kerre dahi 
sebeb-i veca¡ a§l-ı sinne vâ§ıl olan ¡a§abede olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi li&âtın 
sebeb-i veca¡ı bi’l-¡ara∂ sinni dahi îcâ¡ eder ya¡nî li&ât teverrüm eder veyâ«ûd 
li&âtta la√m-ı zâid nâbit olur ve verem ve ke≠âlik la√m-ı zâid mevâdd-ı 
mû≠iyeyi ðabûl edip li&âtı bi‘≠-≠ât îcâ¡ eder ve sinnin kendi dahi bi‘l-müşâ-
reket mütevecca¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi li&âta istir«â veyâ«ûd rehel ¡ârı∂ 
olup mevâdd-ı mû≠iyeyi ðabûl etmekle li&ât bi’≠-≠ât mütevecci¡a ve esnân 
bi’l-¡ara∂ ve bi’l-müşâreket mütevecci¡a olur. Ve bu istir«â ve terehhül √ase-
biyle ba¡∂ı kerre dahi esnâna ðalað ve ı∂†ırâb ve √areket ¡ârı∂ olur.

Ve esnânında ağrı olan kimsenin ba¡∂ıları te™emmül ve tefekkür eder-
ler velâkin vücûh-ı esbâbı farð ve temyîz eylemezler. Ve her nev¡ veca¡ın 
mu¡âlecesi â«erlere muπâyir ve mu«âlif olmakla envâ¡-ı veca¡ı temyîze 
ðâdir olmadıklarından mu¡âlecede «a†â ederler.

Ve diş ağrılarının esbâbı ba¡∂ı kerre sâ≠ec sû™-i mizâc-ı √ârr ve sû™-i 
mizâc-ı bâridden biri veyâ«ûd πıdâsının fıðdânından √âdi& cefâf olur. Ve 
bu vech ile cefâf-ı esnân meşâyı«ta ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve sû™-i mizâc-ı 
ra†b veca¡-ı sinne sebeb olmadığını ma√allinde sen bildin yâhûd esnâna 
sebeb sû™-i mizâc-ı mâddî olur veyâ«ûd rî√î olur.

Ve mâddenin sinni îcâ¡ı ke&ret-i mevâdd √asebiyle veyâ«ûd mevâddın 
πıl₣ati veyâ«ûd mevâddın √iddeti √asebiyle olur ve ba¡∂ı kerre mevâdd sin-
ni tevrîm veyâ«ûd sinnde te™ekkül i√dâ& eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi sinnde 
dûd tevlîd eder. Ve mevâdd-ı sinnin mebbe™i ba¡∂ı kerre mi¡de ve ba¡∂ı ker-
re dahi re™s veyâ«ûd cemî¡an mi¡de ve re™s olur. Ve sinnde olan mevâdd ile 
ba¡∂ı kerre cemî¡an beden her ne ðadar mümtelî olur ise velâkin o mevâddın 
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esnâna olan †arîð-ı vu§ûlü yine mi¡de veyâ«ûd re™s olur, onun için esnâna 
πayrı sâlik-i †arîð yoktur.

Ve ba¡∂ı kerre √ummayât-ı √âddede dahi esnâna veca¡ ¡ârı∂ olur, cemî¡an 
bedende olan sû™-i mizâca müşâreket ile sinne dahi sû™-i mizâc ¡ârı∂ olmak 
√asebiyle.

Ve kaçan sinn-i müte™ekkilin ta√tında veca¡ ve ∂arebân olsa o sinnin a§-
lında nu∂c bulmadık mevâdd olduğuna delâlet eder. Ve vâcib olur ki evvelâ 
o sinnin verem ve veca¡ına mu¡âlece olunup ba¡dehu ðal¡ oluna.

el-¡Alâmât: Veca¡-ı sinn mu¡âlecesinde vâcib olur ki sinnde te™emmül 
ve na₣ar oluna, o sinn-i mütevecca¡ın veremi li&ede midir yoksa li&enin 
√avâlîsinde midir ta¡arrüf oluna. Ve eger verem li&ede olduğu ₣âhir olur 
ise √ads ve √ükm olunur ki o veca¡ın sebebi nefs-i sinnde değildir. Ve 
ke≠âlik i§ba¡ mi&lli bir şey™ ile li&eye πamz olundukta li&ede veca¡ √âdi& 
olur ise sebeb sinnde olmadığı √ads olunur. Ve kaçan li&ede verem olma-
dığı ba¡de’n-na₣ar ₣âhir olsa o veca¡ın sebebi nefs-i sinnde veyâ«ûd a§l-ı 
sinne vâ§ıl olan ¡a§abede olduğuna delâlet eder.

Eger sinnin kendide verem veyâ«ûd te™ekkül i√sâs olunur ise sebeb cev-
her-i sinnde olduğuna delâlet eder.

Ve sinnin †ûlünde elem i√sâs olunur ise sebebin o dahi sinnde olduğuna 
delâlet eder.

Ve elem sinnin πavrında i√sâs olunur ise sebebin a§l-ı sinnde olan ¡a§a-
bede olduğuna delâlet eder ¡ale’l-«u§û§ πavr-ı sinnde olan veca¡ ¡umûra ve 
fekke fâş olur ise. Ve ∂ares mi&lli veca¡ i√sâs olunur ise bu delâlette ðuvvet 
√â§ıl olur.

Ve mizâc-ı sinnin √ârr veyâ«ûd bârid olduğuna bundan aðdem senin 
ma¡lûmun olan edille ve ¡alâmâtla istidlâl olunur. Ammâ yübûset-i mizâcı-
na sinnin ∂umûru ve ðalaðı ile istidlâl olunur.

Ve veca¡-ı esnân rî√ten olduğuna veca¡-ı mütemeddidin intiðâli delâlet 
eder.

Ve veca¡a sebeb «ıl†-ı πalî₣ olduğuna √arâret ve bürûdeti cidden ₣âhir 
olmayıp ve veca¡ın râsi« ve §âbit olduğu delâlet eder.

Demevî veyâ«ûd §afrâvî olan «ıl†-ı √ârr veca¡a sebeb olduğuna müvec-
ci¡âttan sinnin sür¡at-i te™e≠≠îsi ve veca¡ın sancıması ve taπarrüzü ve levn-i 
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sinnin sebeb-i veca¡ olan mâdde levnine müşâkelesi ve dişin lems katında 
i√sâs olunan √iddeti ve √arâreti delâlet eder.

Ve «ıl†-ı mû≠înin mebde™i dimâπ veyâ«ûd mi¡de olduğuna delâlet eder, 
her hangisinde imtilâ i√sâs olunur ise. İmtilâ mi¡dede olur ise mi¡de «ıl†a 
mebde™ olduğuna delâlet eder. İmtilâ dimâπda ise mebde™-i «ıl† dimâπ ol-
duğuna delâlet eder. İkisinde dahi imtilâ i√sâs olur ise ikisi dahi mebde 
olduğuna delâlet eder.

Ve sebeb-i veca¡ li&ede olur ise sinni ðal¡ eylemek nâfi¡ olmaz ve mu¡â-
lecesinde ðal¡a i√tiyâc dahi olmaz. Sebeb-i veca¡ eger sinnde ise sinni 
ðal¡ ve i«râcla veca¡ sâkin olur. Ve kaçan veca¡ın sebebi a§l-ı sinne mut-
ta§ıl olan ¡a§abda olsa ba¡∂ı kerre sinni ðal¡ eylemek ona nâfi¡ olur ve veca¡ 
onunla zâil olur ve ba¡∂ı kerre dahi sinnin ðal¡ı nef¡i olmaz ve ðal¡ ile veca¡ 
zâil olmaz. ¡Adem-i zevâlin vechi ₣âhirdir, zîrâ «ıl† ¡a§abede olur ve sin-
nin «urûcuyla ¡a§abede olan sebeb-i mû≠înin î≠âsı mündefi¡ olmaz. Ammâ 
sinnin «urûcu ile veca¡ın zevâli onun içindir ki ¡a§aba gelen «ıl† ve fa∂layı 
sinn ∂aπ† ve √abs eder ve «ıl†ın îcâ¡ı ∂aπ† ve i√tibâsla olur. Kaçan sinn 
ðal¡ olunsa o ¡a§abede olan «ıl†ın mu√allili tevesu¡ eder ve i√tibâsı olmaz ve 
i√tibâstan √âdi& olan veca¡ lâ-ma√âle zâil olur.

el-Mu¡âlecât: Eger diş ağrısı ¡u∂v-ı â«ere müşâreket √asebiyle olur ise 
evvelâ müşârik olan ¡u∂vu tenðıyeye mübâşeret olunur fa§d olunmakla 
ve eyâric ve şa√m-ı √an₣al ve saðmûnyâ ile ishâl olunmakla tenðıye olu-
nur veyâ«ûd neðû¡ât isti¡mâliyle ve başı münaððî olan πarâπır isti¡mâliyle 
tenðıye olunur, eger sebeb-i veca¡ re™ste olur ise.

Ammâ o veca¡ li&ede ve ¡umûrda verem-i ma√sûs olur ise vâcib olur 
ki evvelâ fa§d ve ishâlle bed™ oluna ve ¡alîlin ðuvvetine ve fa§d ve ishâlin 
şerâyı†ına ri¡âyet oluna. Ve veca¡-ı sinnin evvel-i ₣uhûrunda ve ibtidâsında 
veca¡ın cemî¡ a§nâfında femde ¡u§ârât ve sülâðât ve em&âllerinden olan mü-
berridât imsâk oluna ve o müberridât kâfûr ile taðviye oluna ve onda ifrâ† 
üzere ðab∂ olmaya. Ve çok kerre dühn-i verd ve ma§†akî üzere veyâ«ûd 
dühn270 veyâ«ûd dühn-i âs mi&lli üzere iktifâ olunur.

Ve veca¡-ı sinne yine nâfi¡ olur nebî≠-i zebîbin ¡atîði ve dühn-i verdin 
«âmı a«≠ olunup cemî¡an †ab«-ı ceyyid ile †ab« olunduktan sonra femde 

270 “Dühn” mu†lað ≠ikr olunsa zeyt murâd olunur.



504 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

o ma†bû« imsâk olunmak. Ve bu ¡ilâclardan sonra tedrîcle mu√allilât-ı 
mün∂ice isti¡mâl olunur. Ve ðavî olan mu√allilâtın cevfe seyelânından te-
vaððî ve ta√arrüz olunur. Ve ke≠âlik tedrîcle nefs-i ¡u∂vdan mâdde istifrâπ 
olunur ve o istifrâπ üç vech üzere olur: U§ûl-i esnân üzere ¡alað irsâliyle 
yâhûd ta√t-ı lisânda olan damar fa§d olunmakla veyâ«ûd ta√te’l-li√ye bi-
şar†in √acâmet olunmakla olur. Ve eger veca¡ müştedd olur ise vâcib olur ki 
u§ûl-i esnâna ¡âðırðar√â kâfûr ile il§âð oluna. Ve her kaçan o iki devâ ta√al-
lül eylese yine i¡âde ve tecdîd oluna. Ammâ [295b] veca¡ın iştidâdı ziyâde 
olur ise dühn-i verd ile afyûn isti¡mâl oluna. Ve afyûn isti¡mâlinden ma√î§ 
ve mu«alla§ oldukça afyûn isti¡mâli câiz değildir belki lâyıð olan mâddeyi 
in∂âca iştiπâl olunmaktır.

Ve eger veca¡ın sebebi nefs-i sinnde veyâ«ûd sinnin a§lına mutta§ıl olan 
¡a§abede olur ise ve o sebeb bilâ-mâdde sû™-i mizâc olur ise ona o mizâcın 
∂ıddıyla ya¡nî sû™-i mizâc-ı √ârre edviye-i sinniyyeden bârid devâ ile ve 
sû™-i mizâc-ı bâride √ârr devâ ile mu¡âlece olunur.

Ve eger esnânın sû™-i mizâcının sebebi.me™kûlât-ı √ârreyi ısırmaktan 
√âdi& oldu ise evvelâ bâridü’l-mizâc olan dühn-i müftir ile ma∂ma∂a olunur 
sonra o mi&lli dühn bi‘l-fi¡l bârid iken isti¡mâl olunur.

Ve eger sinne sû™-i mizâc eşyâ-ı bârideyi ısırmak ile ¡ârı∂ oldu ise edhân-ı 
√ârre ile ma∂ma∂a olunur, dühn-i nârdîn ve dühn-i bân gibi dühnler ile ve 
bey∂-i meşvînin sarısı √ârr iken ısırılır. Ve ke≠âlik «ubz-ı √ârr ısırılır. Ve 
bu iki tedbîr veca¡-ı sinn a§√âbının a§nâfının küllîsine √ârr ve bârid olan 
sû™-i mizâclardan √âdi& veca¡a ¡ilâc-ı müşterek olur.

Ve eger sû™-i mizâc-ı yâbis veca¡-ı sinne sebeb olur ise onun ¡ilâcı zübd 
ile ve şa√m-ı ba†† ile sinni delk olur.

Ve eger sinnin sû™-i mizâcı mu†laðan mâddiyye olursa ya¡nî mâdde 
√âdde veyâ«ûd πalî₣a veyâ«ûd ke&îre olmakla sû™-i mizâc √âdi& olup sinni 
mûlim oldu ise o mâddeyi müstefriπ olan edviye ile ¡ilâc olunur. Ve mu¡â-
lecesinde vâcib olur ki ibtidâ-i veca¡da bârid ve râdi¡ ile ¡ilâca bed™ oluna.

Veca¡ hangi sebeb ile olursa olsun onda bârid-i râdi¡ ile bed™ olunur lâkin 
veca¡ mâdde-i √ârrdan √âdi& ise evvelâ onda isti¡mâl olunan bârid-i râdi¡ 
ziyâde kılınır.
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Ve mâdde-i πalî₣adan √âdi& olan veca¡da bârid-i râdi¡ taðlîl olunur. Ve 
red¡i ðaviyye olan edviyeden olur «u§û§an mevâdd-ı bârideyi red¡i ziyâde 
ðavî olan devâdandır sirke ile söndürülen şebb-i mu√rað kendi mi&li mil√ 
ile cidden sa√ð olunup isti¡mâl olunsa, üzerine «amr ile ma∂ma∂a olunsa. 
Ve «all ile ¡af§ dahi red¡e §âli√ olan devâlardan olur.

Ve eger mâdde-i veca¡ √âdde olur ise ¡u§ârât-ı müberride ta¡dîl olunup 
isti¡mâl olunur ve eger nâfi¡ olmaz ise tedbîr olunup o √âdd olan mâdde 
ta√lîl veyâ«ûd sinn ta«dîr olunur.

Eger mâdde πalî₣a veyâ«ûd ke&îre olur ise ibtidâ-i veca¡da isti¡mâl olu-
nacak devâlar vech-i me≠kûr üzere isti¡mâl olunduktan sonra mâddeyi ta√lîl 
için tedbîr olunur. Ve «all ile ma∂ma∂a olundukta evlâ olan «alle dühn-i 
verd «al† olunup ma∂ma∂a oluna, zîrâ yalnız «all ile ma∂ma∂a olundukta 
«allin ce≠b-i zâidi olmakla fa∂l-ı mûlimi ce≠b ve def¡ eyledikten sonra sin-
nin ru†ûbet-i a§liyyesini dahi ce≠b eder ve dühn-i verd ona «al† olundukta 
ce≠bini ta¡dîl edip ru†ûbet-i a§liyyeye ce≠bi tecâvüz eylemez. Ve ba¡∂ı ker-
re dahi edviye-i mu√allileye ðavâbı∂ «al†ına dahi √âcet olur, ¡u∂v-ı sinnin 
yübûseti √asebiyle.271

Ve eger veca¡-ı sinnin sebebi riyâ√ ise onun edviyeleri mu√allilât-ı me≠kû-
re olur, ¡ale’l-«u§û§ sekbînec, ðınne, √abb-ı √armel olur.

Beşinci Fa§l Ta√lîle Mu√tâc Olan Diş Ağrısında Müsta¡mele Olan 
Edviye-i Mu√allile Beyânındadır

O edviyelerin bir nev¡i ma∂ma∂ât olur. Evcâ¡-ı sinnin bi’l-cümle a§nâ-
fında vâcib olur ki femde müddet-i †avîle o «all imsâk oluna ki onda 
sel«ü’l-√ayye †ab« olunmuş ola. Eger «allde √an₣al †ab« olunur ise o «all 
ile olan ma†bû«un fi¡li ziyâde ðavî olur.

Ve ger sinn-i mütevecci¡ada berd ₣âhir ise şarâb ile yâhûd zürünbâd ile 
veyâ«ûd ¡âðırðar√â ile ma¡a‘l-«ardal √ıltît ile ve ðuşûr-ı keber ve ðuşûr-ı 
§anevberden biri ile veyâ«ûd fûtenec veyâ varað-ı dülb veyâ«ûd ca¡de ve 
ca¡de ðışrı ile «all veyâ«ûd suda «al† olunup ma∂ma∂a olunur. Ke≠âlik va-
rað-ı πâr ve şeylem dahi isti¡mâl olunur.Ve ke≠âlik &ûmun ¡îdânı ¡âðırðar√â 

271 Ya¡nî sinnin yübûseti √asebiyle mu√allil devâ ziyâde mek§ eylemedikçe yâbiste 
te™§îr eylemez, binâen ¡aleyh ðavâbı∂a √âcet olur.
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ile ma∂ma∂a olunur. Ve «all içine kündüş va∂¡ olunup ağızda imsâk olu-
nur. »all içinde ¡âðırðar√â ve &emere-i †arfâ veyâ«ûd merzencûş-ı yâbis 
veyâ«ûd ðı§§â-i √ımârın kökü veyâ«ûd ¡u§âresi «all içinde veyâ«ûd ðı§§â-i 
√ımâr sirke içinde √armel ile †ab« olunup veyâ«ûd kebîkec sirke ile †ab« 
olunup isti¡mâl olunur.

Ve veca¡-ı esnân ∂arebânî olur ise onun mu¡âlecesi ficc olan ¡af§ «all 
ile †ab« olunup ma†bû«u isti¡mâl olmakla olur veyâ«ûd sirke ile olan ¡ine-
bü’&-&a¡leb ma†bû«u isti¡mâl olmakla olur veyâ«ûd bencle «all †abî«i dahi 
isti¡mâl olunur veyâ«ûd ðarn-ı iyyel-i mu√rað «all-i ¡un§ulîde †ab« olunup 
†abî«i isti¡mâl olunur veyâ«ûd ðarn-ı iyyel-i mu√rað sa√ð olunup sikence-
bîn ile ma∂ma∂a olunur.

Ve mu√allile-i sinniyye olan edviyenin bir nev¡i dahi πarπarâttır. Ve 
ma∂ma∂âtta ≠ikr olunan edviyeler ile πarπara dahi olunur. Ve cümle-i 
πarπarâttan ef∂al olur zebîb-i cebelî ma¡a’&-&ûm suda †ab« olunup πarπara 
olunur ise ve ba¡dehu fem meftû√en terk olunur lu¡âb-ı fem ke&îren seyelân 
ve cereyân eylesin için.

Mu√allile-i sinniyye olan devâların bir §ınıfı dahi me∂ûπâttır. ±ikri 
mürûr eden devâlardan ve em&âlinden me∂ûπ dahi itti«â≠ olunur. Ve bu 
me∂ûπ dahi nâfi¡dir: fûtenec-i cebelî ve ¡âðırðar√â ve fülfül-i ebya∂ ve mürr 
a«≠ olunup la√m zebîb ile ¡acîn kılınıp ondan bunduðalar yapılır ve bun-
duða bunduða isti¡mâl olunur.

Ve mu√allile-i sinniyyenin birer §ınıfı dahi le†û«ât ve a†liye ve ne∂ûcât 
ve a∂mide olur. Bunlar dahi mu√allile-i ma¡rûfe devâlardan §an¡at olunur 
ve eczâları ðıvâmı olan mâyi¡ât ile cem¡ olunur ¡asel ve ða†rân ile ve suda 
√all olunan bir şey™ ile ki o şey™ ile mu√allile-i me≠kûra √all olur ve[yâhûd] 
o mu√allilât yalnız su ile cem¡ olunur veyâ«ûd kerneb,272 √u∂a∂ a«≠ olunup 
onunla †ılâ olunur yâhûd ∂arebân için «ardal sa√ð olunup a§l-ı sinne va∂¡ 
olunur. Ve mücerrebâttandır şeftali çekirdeği çekirdeğinin lübbü ve nı§fı 
ðadar fülfül a«≠ olunup ða†rânla ma¡cûn kılınır ve onunla diş delk olunur 
veyahûd lü§ûð kılınır veyâ«ûd yalnız tiryâðla tel†î« olunur veyâ«ûd yal-
nız √ıltît veyâ«ûd sencerînâ yâhûd eris†î«ân veyâ«ûd sûres†î«ân veyâ«ûd 
şûnîz-i mes√ûð zeyt ile ¡acîn kılınıp le†û« itti«â≠ olunur.

272 Ba¡∂ı nüs«ada “kerneb” bedeline “kibrît” vâði¡ olmuştur, ₣âhir budur ki ta√rîftir.
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Ve tecribe olunan mu¡âlecâttandır: fülfül, ¡âðırðar√â, mîvîzec, zencebîl 
her birinden birer cüz™, bûrað-ı Ermenî bir buçuk cüz™ a«≠ olunup ve sa√ð-ı 
nâ¡im ile sa√ð olunup onunla esnân ve li&ât delk olunur ve nef¡-i şedîdi olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi la√y ya¡ni sakalın menbitleri olan çene kemiği bu 
∂ımâd ile ta∂mîd olunur, nüs«a-i ∂ımâd: «a†mî, bâbûnec, şibt, √ulbe, bezr-i 
kettân. Bunlardan ∂ımâd itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Şibtin †abî«i ve 
dühnü dahi ∂ımâden isti¡mâl olunur.

Ve Câlînûs zu¡m eyledi ki sâmm-ı abra§ın kebidi ağrıyan müte™ekkil diş 
üzere va∂¡ olunsa sâ¡atince ağrıyı teskîn eder.

Ve edviye-i mu√allile-i sinniyyenin kimisi dahi kimâdâttandır, «âricden 
kimâd olunur ve kimâdın zamân-ı isti¡mâli iki vaðtin biri olmak vâcib olur: 
vaðt-i πıdâdan iki sâ¡at muðaddem veyâ«ûd vaðt-i πıdâdan dört sâ¡at sonra 
isti¡mâl olunur. Ve şiddet-i veca¡ katında kimâda √âcet olur ve o kimâd 
mil√ ve câversle veyâ«ûd zeyt-i müsa««an veyâ«ûd şem¡-i ≠âib ile olur ve 
la√ye kemiği tekrâr tekmîd olunur esnândan mevâddı li√âya ce≠b eylesin 
için. Ve kaçan mevâdd li√âya münce≠ibe olup li√âyı tevrîm eylese veca¡ 
sâkin olur, ¡ale’l-«u§û§ o vaðtte dühn-i muπlâ ile sinn-i mütevecci¡ keyy 
olunsa teskîni serî¡ olur.

Edviye-i sinniyyenin kimi dahi kâviyât olur ve √adîd ile dahi keyy olun-
makla tedbîr olunur, me&elâ ≠ikr olunan edviye-i mu√allile ile zeyt †ab« 
veyâ«ûd zeyt yalnız †ab« olunup dişe [296a] il§âð olunmakla keyy olunur 
veyâ«ûd bir miselle273 a«≠ olunup kızdırılır ve ke≠âlik sinn-i mütevecci¡e 
bir ünbûb ya¡nî masura gibi nesne geçirilir ve miselle-i mu√mât zeyte πams 
olunup ünbûbeye id«âl olunur, ünbûbe tecvîfinden miselle sinne vâ§ıl olup 
keyy eder ve e†râfına misellenin √arâretinden ma∂arrat i§âbet eylemez. Ve 
ba¡∂ı bu vech ile keyyden muðaddem sinn-i veci¡anın √avâlîsine şem¡ ve 
¡acîn veyâ«ûd bir nesne va∂¡ olunur ki sinn-i mütevecci¡ ile esnân-ı u«râ 
arasına ve esnân arasında olan ¡umûra o nesne √âil ve √âciz olur. Ve sinn-i 
mütevecci¡e keyy o vaðt nâfi¡ olur ki eger mâdde nefs-i sinnde ke&ret üzere 
ise. Ve ba¡∂ı kerre sinn-i mütevecci¡e geçirilen münhedim ünbûbe tecvîfine 
kaynar zift tað†îr olunur. Ve bu bâbda dühn-i zeyt edhân-ı sâireden isti¡mâle 
evfað olur.

273 “Miselle” çuvâl-dûzdur.
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Ve kâviyât isti¡mâlinde ba¡∂ı kerre sinn-i mütevecci¡e mi&ðab-ı daðîð ile 
&aðb olunmağa √âcet olur, kâvî devânın ðuvveti dâ«il-i sinne nüfû≠ eyle-
sin için. Eger mu¡âlecât nâfi¡ olmaz ise miselle-i mu√mât ile sinn-i marî∂a 
mirâren keyy olunur, ¡alâ-vechi’l-kemâl keyy √â§ıl olup veca¡ı teskîn ve 
sinni teftît edince ðadar keyy terk olunmaz.

Edviye-i mu√allilenin bir §ınıfı dahi delûkâttır. Delûkât dahi edviye-i 
sâlifetü’≠-≠ikrden itti«â≠ olunur. ¡asel ile zencebîl delûk-i ceyyid olur. Ve 
ma¡a’l-«all mil√ dahi veyâ«ûd «all ve şa√m-ı √an₣al ¡âðırðar√â ile dahi 
delûk nâfi¡ olur.

Ve edviye-i sinniyye-i mu√allilenin biri dahi de«an ve ba«ûrât olur. 
Ecvedi budur ki eb«ıre ve ed«ıne esnâna ðam¡la274 î§âl oluna. Ve ba¡∂ı 
kerre o eb«ıre ve ed«ıne edviye-i mu√allileden itti«â≠ olunur, me&elâ 
√an₣alın ¡urûðu veyâ«ûd √abbı «ardal ve √âfir-i √ımâr ve bezr-i ba§al. 
İşbu edviyelerden biri teb«îr ve ted«în olunur. Ve diş ağrısı için bu«ârı ve 
du«ânı isti¡mâl olunur «u§û§an dûdî olan dişte isti¡mâli ziyâde nâfi¡ olur. 
Ke≠âlik bu vech üzere âs varaðı ve ca¡de ve varað-ı se≠âb ve ¡âðırðar√â 
dahi isti¡mâl olunur.

Ve edviye-i mu√allile-i sinniyyenin kimisi dahi se¡û†ât olur, mâ-ı 
ðı§§âu‘l-√ımâr ve ¡u§âret-i a§lu’s-sılð ve ¡u§âre-i ra†be ve mâ-ı merzencûş 
ile ağrıyan diş cânibinde olan kulağa tað†îr olunur.

Ve mu√allile-i sinniyyenin ba¡∂ısı ile dahi te™ekkülü olan sinne i√tişâ 
olunur ya¡nî sükk su¡d ile veyâ«ûd ma§†akî ile bilâ-¡unf ve ma¡a-rıfð &uð-
be-i te™ekkül doldurulur. Eger i√tişâ ¡unf üzere olur ise veca¡ ziyâde olur. 
Bu √aşvlerden aðvâ olur kebîkec ile √ıltît veyâ«ûd zeyt ile şûnîz-i mes√ûð 
yâhûd fülfül veyâ«ûd mu√rað dürdiyy ve ferfiyûn ve ¡âðırðar√âdan biri ile 
mev∂i¡-i te™ekkül i√tişâ olunmak. Ve ke≠âlik şeftali çekirdeğinin lübbü ve 
fülfül ile i√tişâ olunur. Bil ki te™ekkül √arâretten √âdi& ise bâridâtla ve bürû-
detten ¡ârı∂a ise √ârrât ile i√tişâ olunur.

Ve edviye-i sinniyyenin bir nev¡i ðalû¡âttır. O edviye isti¡mâl olundukta 
esnânı ðal¡ eder, biz onları bir bâb eyleriz. Ve o ðalû¡ât ancak veca¡ nefs-i 
esnânda olursa isti¡mâl olunur.

274 Huni dedikleri nesnedir.
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Altıncı Fa§l Esnânı Mu«addire Olan Edviye Beyânındadır

Edviye-i mu«addirenin isti¡mâli edviye-i mu√allile bâbında ≠ikr olundu-
ğu vech üzere olur lâkin mu«addirât le†û« ve le§ûð ve √aşv kılınmakla is-
ti¡mâl olunur ise evlâ ve evfað olur. Ve ba¡∂ı kerre ma∂ma∂a ve ba«ûr †arîði 
ile dahi isti¡mâl olunur, me&elâ ba¡∂ı kerre bezr-i benc ve afyûn ve mey¡a 
ve ðınne ikişer dirhem, fülfül, √ıltît birer dirhem a«≠ olunup ve onlardan 
¡aðîd-i ¡ineb ile şiyâf itti«â≠ olunup ağrıyan dişe va∂¡ olunur veyâ«ûd af-
yûn cünd-i bîdester berâber a«≠ olunup ondan bir √abbe veyâ«ûd iki √abbe 
ağrıyan diş cânibinde olan kulağa dühn-i verd ile tað†îr olunur yâhûd a§l-ı 
yebrû√tan su ile le§ûð itti«â≠ olunur ve onu ağzında imsâk eder veyâ«ûd 
bezr-i benc teb«îrinde ≠ikr olunan †arîð üzere teb«îr eder veyâ«ûd yalnız 
yebrû√un a§lı veyâ«ûd a§l-ı yebrû√ ma¡a’l-benc şarâbla †ab« olunup femde 
imsâk olunur.

Ve ba¡∂ı kerre mu«addirât saðy †arîðiyle dahi isti¡mâl olunur, me&elâ 
sinni müştekî olanlara felûniyâ saðy olunur ve hem felûniyâyı ağzında im-
sâk eder ve felûniyâ uyutur ve mara∂ının mâddesini in∂âc eder ve elemini 
teskîn eder. Min-πayri e≠â ta«dîr eden mu«addirâttan olur kar ile πâyet mü-
berred olan su, zîrâ merreten ba¡de u«râ o mâ-ı me&lûc femde imsâk olunsa 
elbette sinni ta«dîr ve veca¡ını teskîn eder lâkin veca¡-ı sinnin zamân-ı ibti-
dâsında ba¡∂ı kerre mâ-ı me&lûc-ı me≠kûru femde imsâk veca¡ı ziyâde eder.

Yedinci Fa§l Esnân-ı Müte√arrike Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre sinn ðalað ve ı∂†ırâb üzere olur ya¡nî √areket eder sað†a ve 
∂arbe mi&lli sebeb-i bâdî ile ve gâhîce sinni şedd eden ¡a§abın ru†ûbeti √ase-
biyle √areket eder. Lâkin sebeb-i √areket ru†ûbet olur ise o sinn semîn olur, 
ða∂îf olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi sinnin √areketi menâbit-i esnâna te™ekkül ¡ârı∂a ol-
makla olur, zîrâ o te™ekkül ile menâbit-i esnân tevessu¡ eder ve te™ekkül 
√asebiyle sinn teraððuð eder ve tehendümü zâil olur veyâ«ûd maπriz-i es-
nân olan dürdür mün&elim olup gedilir ve tehendümü kalmaz.

Ve gâhîce dahi esnâna yübs πâlib olur, sinne ∂umûr gelir, nâðıhînde ve 
meşâyı«ta bu sebebden ∂umûr olmakla esnânı √areket eder.
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Ke≠âlik cû¡-ı mütevâliye ile câyi¡ kimsenin πıdâsı ðâ§ır olmak ile sin-
nine ∂umûr ¡ârı∂ olup √areket eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡umûrunun la√mı 
ðâ§ır olmakla √areket eder.

el-Mu¡âlecât: Sinni müte√arrik olan kimseye vâcib olur ki sinn-i mü-
te√arrik ile ma∂π eylemeye, taðlîl-i kelâm eyleye; yedi ile veyâ«ûd lisâ-
nı ile o sinn-i müte√arrike ta¡arru∂ eylemeye ve bi’l-cümle ma∂πa mu√tâc 
olan aπdiyeyi terk edip √asv ile iktifâ eyleye.

Ve eger √areket-i esnâna sebeb te™ekkül ise te™ekküle ¡ilâc eyleye ve ed-
viye-i sinniyyeden olup şeddi olana ðavâbı∂dan ma∂ma∂a ve delûkât ve 
onlara benzer nesneleri isti¡mâl eyleye.

Ve eger √areket-i sinne sebeb ∂umûr ise aπdiye ile ∂umûrun ma∂arratı 
tedârük oluna velâkin ∂umûrun bu vechle tedârükü ¡usretli olur.275 

Ve bundan sonra sinn-i müte√arrikede il§âðan ve delûken ve ða†ûren 
fi’l-ü≠ün mura††ıbât isti¡mâl olunur ve onlar dühn-i verdden ve dühn-i 
«ilâftan ve ¡inebü’&-&a¡leb yaprağının ¡u§âresinden itti«â≠ olunur ve belki 
ðavâbı∂ dahi isti¡mâl olunur. Ve eger √arekete sebeb sinnin ∂umûru ise 
aπdiye isti¡mâli ona nef¡ vermez, zîrâ aπdiye sinn-i ∂âmiri esra¡-ı evðâtta 
tesmîn eylemez belki vâcib olur ki o sinn-i müte√arrik-i ∂âmire ðavâbı∂-ı 
bâride ile ¡ilâc oluna. Ve ke≠âlik ∂arbeden √âdi& olan √areket-i sinne dahi 
≠ikr olunan il§âð ve ða†ûr ve ne₣âyirleri ile mu¡âlece olunur.

Eger √areket-i sinn ru†ûbet-i mür«iye sebebiyle ¡ârı∂a ise ðavâbı∂-ı mü-
sa««ine ile mu¡âlece olunmak vâcib olur. Sidrden miðdâr-ı ðalîl serv yapra-
ğı ile ma¡an †ab« olunan su ile ma∂ma∂a olunmakla veyâ«ûd şebb ve şeb-
bin nı§fı miðdârı mil√ nebî≠-i zebîb içinde †ab« olunduktan sonra ma†bû«u 
ile ma∂ma∂a olunmakla veyâ«ûd su ile sekbînec †ab« olunup ma∂ma∂a 
olunmakla veyâ«ûd su ile sekbînec †ab« olunup ma∂ma∂a olunmakla ve 
le§ûðâttan şebb iki dirhem, mil√ bir dirhem bunlardan le§ûð itti«â≠ olunup 
dişin köküne va∂¡ ve il§âð olunur yâhûd ðuşûr-ı nu√âs ma¡a’z-zeyt ve ba¡∂ı 
nüs«ada ma¡a’z-zebîb ve a§l-ı sûsen ve ðuşûru’s-serv her birinden dört cüz™ 

275 Vech-i ¡usret budur ki sinn dâimâ müte√arrik olup âlet-i ma∂π olmakla ta√lîl 
ziyâde ve πıdâsı dem-i sevdâvî olur ve πıdâsı maðsem-i πıdâdan cânib-i ¡ulve 
olup ve ba¡îd olur ve ona vâ§ıl olan πıdâdan ðarîben ve ba¡îden ta√allül eden 
eczâ-i sinne bedel √â§ıl olmaz.
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ve şebb bir cüz™ veyâ«ûd remâd-ı †arfâ ve mil√ mütesâviyeten a«≠ olunur 
veyâ«ûd ðarn-ı iyyel ve ¡asel ile ma¡cûn olan mil√-i mu√rað her birinden 
onar cüz™, mürr ve za¡ferân, ma§†akî, [296b] sünbül her birinden ikişer cüz™, 
se≠âb-ı yâbis, summâð, cüllenâr her birinden üçer cüz™. Bu me≠kûrlardan 
senûn ve le§ûð itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik ðavâbı∂a §abır ve ðulðu†âr ve 
ıðlîmiyâ karıştırılıp ma«lû†undan senûn ve le§ûð itti«â≠ olunur.

~ıfat-ı senûn: Bizim va§f edeceğimiz senûn bu bâbda §âli√ devâ olur, o 
senûn budur: su¡d, sünbül-i †îb, verd, mil√-i enderânî, kezmâzek, ðarn-i iy-
yel-i mu√rað eczâ-i mütesâviyât a«≠ olunup senûn itti«â≠ olunur. Ve √are-
ket-i sinnin sebebi la√m-ı ¡umûrun noð§ânı olur ise şebb-i Yemânî, ¡ûd-ı 
mu√rað, su¡d, summâð, cüllenâr a«≠ ve nâ¡imen sa√ð olunduktan sonra is-
ti¡mâl olunur.

Sekizinci Fa§l Esnânın ¿u…besi ve Te™ekkülü Beyânındadır

Bu âfetin küllîsi esnâna ru†ûbet-i rediyye nüfû≠ edip ta¡affün eylediğin-
den √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: Te™ekküle mu¡âleceden πara∂-ı ma†lûb te™ekkülü tezâyüd-
den men¡dir276 ve o mu¡âlece sinnden te™ekkül i√dâ& eden cevher-i fâsidi 
tenðıye ile ve sinne mû≠î olan mevâddı ta√lîl ile √â§ıl olur. Eger istifrâπa 
√âcet olur ise mevâdd istifrâπ olunmakla esnâna mevâddın in§ıbâbı men¡ ve 
§arf ve ke≠âlik mevâddın esnâna müteveccih ve mun§abbe olanlarını esnân 
ðabûlden men¡ olunur. Ve te™ekkülden esnânı men¡ eden edviye müceffifât 
devâlar olur.

Eger te™ekkül ðavî olursa mu¡âlecede müsa««in-i şedîd vce müceffif-i 
ðavî isti¡mâline √âcet olur. Ve eger te™ekkül ∂a¡îf ise âs ve √avlân ve nârdîn 
mi&lli ðab∂ ve tecfîfi olanlar kifâyet eder.

Ve te™ekkül edviyelerini isti¡mâl, ≠ikr olunan †uruð-ı isti¡mâlin her biriy-
le olur ya¡nî †ılâ ve le†û« ve ma∂ma∂a olunmakla ve onların ne₣âyirleri is-
ti¡mâl olunur. Velâkin ek&er-i √âlde müceffifât-ı me≠kûrenin te™ekkül mu¡â-
lecâtında isti¡mâli √aşv †arîði ile olur ya¡nî &uðbe-i te™ekküle ve &ülmesine277 
o edviye doldurulmakla isti¡mâl olunur: 

276 Ammâ te™ekkülü il√âm ve itmâm eylemek mümkin değildir.
277 “¿ülme” gedik ve fürce ma¡nâsınadır.
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Cümle-i mu¡âlecâtından biri budur ki &ülme-i te™ekküle sükk ve su¡d 
√aşv kılınır veyâ«ûd sükk-i mümessek278 yalnız id«âl olunur, zîrâ bu 
vech ile olan i√tişâ te™ekkülü men¡ eder ve veca¡ı teskîn eder veyâ«ûd 
o te™ekküle ma§†akî ve su¡d √aşv kılınır veyâ«ûd mürr ve mey¡a ve ¡af§ 
ma¡a-√u∂a∂; bu me≠kûrların biri veyâ«ûd mey¡a ve afyûn veyâ«ûd ðın-
ne, kibrît-i a§fer, √u∂a∂ veyâ«ûd ¡ilk-i bu†m, fûtenec veyâ«ûd «all ile 
ve ¡asel ile ma¡cûn kılınan şûnîz-i medðûð √aşv kılınır. Ve kibrît dahi 
√aşven ve †ılâen isti¡mâl olunur. Ve «all ve ¡asel ile ma†bû« olan zen-
cebîl isti¡mâlinin nef¡i πâyete bâliπa olur. Ve √ıltît ma¡a-ða†rân ve √ıltît 
ve şî√ veyâ«ûd yalnız √ıltît isti¡mâl olunur. Ve √ıltît ta√allül eylemesin 
için mûm ile iπlâ279 olunur ve veca¡ı teskînde nef¡i şedîd olur veyâ«ûd 
te™ekkülün ¡ilâcı yalnız ðîr ile veyâ«ûd ma¡a-sâiri’l-edviye ðîr ile olur 
veyâ«ûd √avlân ve zâcla olur. Kâfûr √aşv kılınmakla tecribe olundu, 
te™ekkülü tezâyüdden men¡ ve veca¡ı teskîn √aððında nef¡-i bâliπi dahi 
müte√aððað oldu. Ve veca¡-ı esnân bâbında ≠ikri mürûr edenler ile dahi 
isti¡ânet olunmað vâcib olur.

Ve ba¡∂ı kerre edviye ve a†liye dahi isti¡mâl olunur, cünd-i bîdester, 
¡âðırðar√â ve afyûn ve ðınne mütesâviyetü‘l-eczâ a«≠ ve isti¡mâl olunur 
veyâ«ûd fülfül, ðâðule ¡asel ile yâhûd ¡âðırðar√â, mürr ¡asel ile ve √ab-
betü’l-«a∂râ ¡asel ile veyâ«ûd türâb-ı †îb üzere kaynar sirke §abb olunup 
isti¡mâl olunur yâhûd ¡a₣âye demekle ma¡rûf olan √ayvân-ı vezaπînin ke-
bidini isti¡mâl dahi nâfi¡dir yâhûd kibrît-i √ayy iki mi&li √avlânla veyâ«ûd 
fülfül leben-i yetû¡la yâhûd bûrað ¡âðırðar√â yâhûd bezr-i benc ðınne yâhûd 
mey¡a ve afyûn isti¡mâl olunur.

Devâ-i ceyyid: Bûrað, benc ikişer cüz™, ¡âðırðar√â, fülfül birer cüz™ ve 
afyûn üç cüz™. Bu edviyeler a«≠ ve cem¡ olunup mev∂i¡-i te™ekküle va∂¡ 
olunur.

Â«er: ¢am¡atu’r-rummân, fülfül, übhül her birinden birer cüz™, mevîzec 
ve encüre bezri ve afyûn her birinden yarımşar cüz™ a«≠ olunup isti¡mâl 
olunur.

278 “Sükk-i mümessek”, misk ile ma¡mûl olan sükk demektir.
279 “İπlâ” kaynatmak ma¡nâsınadır.
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Ba¡∂ı kerre &uðbe-i te™ekküle i√tişâ ve sinne †ılâ eylemek cem¡ olunur 
ve ba¡∂ı kerre dahi mev∂i¡ üzere ðalðadîðûn-ı280 ðavî veyâ«ûd sûrincân 
veyâ«ûd nûre bu me≠kûrlardan hangisi a«≠ olunur ise ondan bir cüz™, nüşâ-
dur, şebb, mürr, ¡af§, aðâðıyâ, îresâ her birinden birer cüz™ a«≠ olunup is-
ti¡mâl olunur veyâ«ûd sa¡ter-i mu√rað, zebedü’l-ba√r ve ba¡∂ı kerre dahi 
ona ðınne ziyâde olunup isti¡mâl olunur.

Ve femde imsâk olunacak ma∂ma∂aların ba¡∂ı kerre nef¡i ¡a₣îm olur, 
me&elâ u§ûl-i keber «all ile «allin nı§fı bâðî kalınca ðadar †ab« olunup 
†abî«i femde imsâk olunur.

Ve ða†ûrât dahi nefs-i te™ekkülde isti¡mâl olunur; zeyt içinde mü≠âb olu-
nup zeyt ile †ab« olunan zernî« te™ekkül mev∂i¡ine tað†îr olunur. Ve yine 
nâfi¡ olan devâlardan olur sinn-i me™kûlenin cânibinde dühn tað†îr olunmak.

Dokuzuncu Fa§l Esnânın Tefettütü ve Tekessürü 
Ya¡nî Dağılması ve Kırılması Beyânındadır

Esnânın tefettüt ve tekessürüne ek&er-i √âlde sebeb mizâc-ı sinnin 
ru†ûbete isti√âlesi olur ve ba¡∂ı kerre sinne mizâcı yübs-i şedîd ile yâbis 
oldukta dahi tekessür ve tefettüt ¡ârı∂ olur. Ve aralarında farð budur ki 
tekessür ve tefettüt eden diş semîn olur ise tekessüre ve tefettüte ru†ûbet 
sebeb olduğuna delâlet eder ve eger sinn-i müfettet ∂âmir ise yübûset 
sebeb-i tefettüt olduğuna delâlet eder. Eger sinn-i müfettette min cihe-
ti’l-levn taπayyür olur ise veyâ«ûd o sinnde te™ekkül olur ise mâddî olan 
mizâc-ı ra†be delâlet eder.

¢ısm-ı evvelin ¡ilâcı ya¡nî ru†ûbet sebebiyle olan tefettüt ve tekessü-
rün ¡ilâcı mâddeyi men¡ ve ≠ikri teðaddüm eden ðavâbı∂-ı ðaviyye ile es-
nânı taðviye olur. Ve bu bâbda şebb ðaviyyü’t-te™&îr olur. Ve eger sinn-i 
mütekessir müsa««an ise ona «arbað-ı esved ¡asel ile ma¡cûn kılınıp is-
ti¡mâl olunmaktan fâideli bir devâ olmaz. Ve eger tefettüt-i sinne sebeb 
mizâc-ı sinnin yübs-i şedîdi olur ise onun ¡ilâcı yübûsetin ≠ikr olunan 
¡ilâcı olur.

280 Nüs«a: Feldefiyûn.
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Onuncu Fa§l [Elvân-ı Esnânın Taπayyürü Beyânındadır]

Elvân-ı esnânın taπayyürü ba¡∂ı kerre üzerinde olan †ılâvenin281 taπay-
yürü √asebiyle olur ve o taπayyürden ona ðala√282 √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre 
u§ûl-i esnânda müteπayyirü’l-levn olan †ılâve ta√accür edip ðal¡ı ¡asîr olur. 
Ve ba¡∂ı kerre levn-i sinnin taπayyürü mâdde-i rediyyenin cevher-i sinne 
nüfû≠uyla olur, zîrâ mâdde-i nâfi≠e cevher-i sinnde müteπayyire olmakla 
levn-i sinni ifsâd edip bâ≠incâniyyet levnini ve em&âlini i√dâ& eder, her ne 
ðadar üzerinde ðala√ olmaz ise.

el-Mu¡âlecât: Taπayyür-i levn ðala√ olur ise ya¡nî dişler üzerine §ufret 
¡ârı∂a olup bâ†ında fesâd olmaz ise onun ¡ilâcı câlî ve münaððî edviye 
isti¡mâli ile olur, me&elâ zebedü’l-ba√r, mil√, «azef-i mes√ûð, remâd-ı 
§adef, a§lu’l-ða§ab ve zerâvend-i müda√rec, sa¡ter-i mu√rað, mil√-i derânî 
mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ ve isti¡mâl olunur. Ve eger sen murâd edersen 
bu terkîb üzere mu√rað olan √alezûn §adefini ziyâde edersin veyâ«ûd 
ðayşûr-ı mu√rað bir cüz™, fülfül bir cüz™ ve √amâmâ üç cüz™, şâdenec iki 
cüz™, ca§§-ı mu√rað on cüz™ a«≠ ve daðð olunup ve isti¡mâl olunur. Eger 
levn-i sinnin taπayyürü ve ðala√ın ifrâ†ı olur ise zencâr ¡asel ile isti¡mâl 
olunur.

Ve esnânın levn-i fâsidini izâle edip fi’l-√âl tebyî∂ eden edviyeden olur 
πa∂âyir-i §înînin283 se√îðı ve zücâcın se√îðı ve mes√uðûniyâ ve sinbâ≠ec284 
ve √acer-i elmâs. Bunların isti¡mâli levn-i fâsidi serî¡an izâle eder.

Ammâ levn-i sinnin taπayyürünün §ınf-ı &ânîsi ya¡nî mevâdd-ı fâside-
nin cevher-i sinne nüfû≠undan √âdi& olan levn-i sinnin taπayyürü mâdde-i 
nâfi≠e ta√lîl ve i«râc ve cevher-i sinni câlî olan edviye ile olur, fülfül ve 
fûtenec ve ðus† ve zerâvend-i müda√rec ve √ıltît mi&lli edviye ðarîben 
≠ikri mürûr eden edviye-i câliye ile «al† olunup isti¡mâl olunur. Ve bundan 
aðdem ≠ikr olunan senûn mi&lli ceyyid olan senûn olur. Bu maðâmda ≠ikr 
edeceğimiz senûn dahi nâfi¡dir: [297a]

281 “‰ılâve” bir nesneye revnað veren mâiyyet.
282 “Ve “ðala√” sinnin §ufretidir.
אرة 283 ِ زب ا ا כא אرة ا ا َ .âmûs¢ ا
284 Sinbâre ve sımpara dedikleri taş ki ta¡rîb edip sinbâ≠ec derler. Bu kelâm lüπat-ı 

◊alîmî’nin ta¡bîridir; İbn Kütbî’de taf§îli me≠kûrdur.
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Senûn-ı ceyyid: A§lu‘z-zerâvend bir cüz™, ðarn-ı iyyel-i mu√rað iki cüz™, 
ma§†akî üç cüz™, dühn-i verd beş cüz™. Bu edviyeler sa√ð olunup isti¡mâl 
olunur.

Â«er: ¢ayşûr, mil√-i meşvî, şûnîz her birinden dört cüz™, su¡d beş cüz™, 
sünbül bir, fülfül altı.

Â«er: Mil√ cemre mi&âlinde olunca ðadar i√râð olunup ondan ve şâde-
nec iki cüz™, sünbülden dahi bir cüz™ a«≠ olunup isti¡mâl olunur.

Â«er: ~adefin remâdı dört cüz™, verd-i yâbis beş cüz™, su¡d üç cüz™, 
fiðâ√u’l-id«ir bir cüz™.

On Birinci Fa§l Dişlerin Sühûlet İle Bitmesi Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre §ıbyâna dişlerin nebâtında ¡usret ¡ârı∂a olur ve ona nebât-ı 
sinn elem verir. Ve ba¡∂ı kerre ona isti†lâð-ı ba†n müşârik olur, yüreği sürer, 
o zamân ta¡dîle √âcet olur ba†nına †ılâ etmekle ve ¡u§ârâttan şiyâf itti«â≠ 
edip imsâk ve i√timâl etmekle ve kitâb-ı küllîde yazılan şiyâfât ile †ılâ olun-
mağa i√tiyâc olur.

Ve nebât-ı esnânı teshîl eden devâlardan olur menbit-i esnânı şu√ûmla 
ve edmiπa ile ve tavşanı pişirdikten sonra i«râc olunan dimâπ ile delk eyle-
mek veyâ«ûd √ınnâ ve semn ve dühn-i sûsen ile delk olunur.

Ve ba¡∂ılar dediler ki kelbenin sütünün nebât-ı sinnde menfa¡ati şedîde 
olur. Ve eger o vaðtte veca¡ müştedd olur ise ¡inebü’&-&a¡leb ¡u§âresiyle 
dühn-i verd mezc olunup müsa««anen isti¡mâl olunur.

Ve ðıvâmı ve katılığı olan nesneleri çiynemekten nebât-ı sinn zamânın-
da §ıbyân men¡ olunur belki vâcib olan mür∂i¡a parmağını §ıbyânın ağzına 
id«âl eyleye, veca¡-ı sinn ibtidâsında parmağı ile li&ât ve derâdirini285ya¡nî 
etlerini şedîden delk eyleye, li&e †arafından ru†ûbeti seyelân eylesin için ve 
ba¡dehu ≠ikr olunan edviye ile diş etlerine mes√ eyleye.

Ve kaçan dişler ðalîlen ₣uhûr eylese vâcib olur ki bir miðdâr §ûf dühne 
πams olunup §abînin başına ve boynuna ve fekklerine ∂ımâd oluna ve ku-
lağına dahi dühn tað†îr oluna. Ve biz kitâb-ı evvelde bu bâba müte¡allið bir 
nev¡ mesâil ≠ikr eyledik.

285 “Derâdir” “dürdür”un cem¡idir, maπriz-i esnân ma¡nâsına.



516 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

On İkinci Fa§l ¢al¡-ı Esnân Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre müştekî olan dişlerin âfeti bir √âle bâliπ olur ki elbette ¡ilâc 
ðabûl eylemez olur ve mu¡âlece ile teskîn olunsa zamân-ı ðalîlde yine ¡av-
det eder. Ve esnân-ı §a√î√ayı dahi mücâveret √asebiyle ı∂râr edip âfeti es-
nân-ı §a√î√aya sârî olur, onu istı§lâ√a †uruð-ı edviyeden bir †arîð olmaz, 
onun ancak ¡ilâcı ðal¡ ve i«râc olur.

Ve onun ðal¡ı ba¡∂ı kerre kelbeteyn286 ile olur. Evvelâ u§ûl-i esnân üzere 
olan lu√ûm keş† olunup ba¡dehu sinn-i müştekî kelbeteyn ile a«≠ olunur.

Ve vâcib olur ki sinni i«râc eylemezden muðaddem te™emmül olunup 
¡illet sinnde yâhûd â«er ma√allde midir ta¡arrüf oluna. Sinnde ise ðal¡ olu-
nup li&ede ise veyâ«ûd ¡a§abda ise elbette ðal¡ terk oluna, zîrâ bu §ûretlerde 
sinni ðal¡ her ne ðadar veca¡ı ðalîlen ta«fîf eder ise velâkin külliyyen def¡ 
eylemez belki yine ¡avdet eder. Ağrının bir miðdâr «iffeti mevâddın ðal¡ ile 
ta√allülünden olur. Ve ðal¡da edviye isti¡mâl olundu ise o edviyenin li&eye 
ve ¡a§aba vu§ûlünden olur, ðal¡ın fâidesi olmaz.

Ve sinn-i müştekî πayr-i müte√arrik olur ise onu ðal¡ ile evðât-ı ke&îrede 
«a†ar √â§ıl olur ve ba¡∂ı kerre fekki keşf eder ve cevheri müte¡affin olur 
ve veca¡-ı şedîdi tehyîc eder ve ba¡∂ı kerre dahi veca¡-ı ¡aynı ve √ummâyı 
tehyîc ve ta√rîk eder.

Ve eger sen bilirsen ki bu sinnin ðal¡ı ¡asîr olup ¡alîlin ona ta√ammülü 
olmaz, o mi&lli sinni şiddet üzere ta√rîk eylemek emr-i §avâb değildir, 
zîrâ o mi&lli √areket veca¡ı ziyâde eder. Lâkin ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i 
veca¡ sinnin kendide olmaz velâkin sinn ðal¡ olunsa sinnin √areket-i şe-
dîdesi √asebiyle sinnin ta√tında olan mevâdd ta√allül eder ve veca¡ sâkin 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi esnânın ðal¡ı edviye isti¡mâliyle olur ve onda 
kelbeteyn isti¡mâl olunmaz. Velâkin vâcib ve lâyıð olur ki sinn-i marî∂in 
√avâlîsi mişra† ile şar† oluna ve üzerine devâ¡-i ðâli¡ va∂¡ oluna. Ve o ed-
viyeden ba¡∂ıdır tût a§lının ðuşûru ve ¡âðırðar√â a«≠ olunup şemste «all-i 
&iððîf ile bal gibi olunca ðadar sa√ð olunup sinnin kökü onunla günde üç 
kerre †ılâ olunur veyâ«ûd ¡âðırðar√â sa√ð olunup güneşte kırk gün mið-
dârı sirke içine va∂¡ olunduktan sonra terk olunur ve sinn-i meşrû† üze-
re o devâ tað†îr olunur ve civârında olan esnâna mûmdan dir¡ giydirilip 

אم 286 כ ا .Nefîsî כ آ  



Tahbîzü’l-Mathûn 517

mu√âfa₣a olunur ve ba¡dehu sinn-i müştekî ce≠b olundukta münðali¡ olur 
veyâ«ûd ¡âðırðar√â bedeline ðı&&âu‘l-√ımâr a§lı va∂¡ olunur veyâ«ûd «all 
ile mürebbâ zernî«le †ılâ olunur, o †ılâ sinni ir«â eder veyâ«ûd encüre 
bezri ðınne ya¡nî ða§nı ile mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunur veyâ«ûd en-
cüre bezri ve onun iki katı kündür a«≠ olunur ve ∂ırsın a§lı üzere va∂¡ 
olunur. Ve incîr yaprağı ba¡∂ı kerre †ab« olunup †ılâ olunur ve o †ılâ sinni 
ir«â edip sühûlet ile ðal¡ olunur. Ve dürdiyy-i «allin kendisinin bu bâbda 
nef¡i ¡acîb olur veyâ«ûd ðuşûr-ı tût ve ðuşûr-ı keber ve zernî«-i a§fer ve 
¡âðırðar√â ve ¡urûð-ı §ufr ve u§ûl-i √an₣al ve şübrüm a«≠ olunup mâ-ı 
şibt veyâ«ûd «all-i &iððîf içinde üç gün miðdârı terk olunup ba¡dehu †ılâ 
olunur veyâ«ûd ¡urûð-ı §ufr ve ðuşûr-ı tût her birinden birer cüz™, zernî«-i 
a§fer iki cüz™ a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ve ∂ırsın e†râfına va∂¡ 
olunup bir müddet terk olunur, o ∂ırsı bi-i≠nillâhi ta¡âlâ ðal¡ eder veyâ«ûd 
ðaysûmun kökü ve leben-i yetû¡ her birinden birer cüz™, a§l-ı yetû¡ iki cüz™ 
a«≠ olunup sinn üzere va∂¡ olunur. Eger sinn ∂a¡îf ise şem¡i güneşe bal ile 
va∂¡ edip i≠âbe eyle ba¡dehu üzerine zeyt tað†îr edip dişi ağrıyan kimseye 
emr eyle ki onu ma∂π eyleye.

On Üçüncü Fa§l Sinn-i Müte™ekkileyi Teftît Beyânındadır

Sinni teftît ðal¡ gibidir lâkin veca¡ı olmaz. Teftîtin sebeb-i fâ¡ilîsi budur 
ki daðîð leben-i yetû¡la yoğurulur ve sinn üzerine o ¡acîn va∂¡ olunup birkaç 
sâ¡at terk olunur ve dişi o devâ dağıtır. Ve vâcib olur ki teftîti ða§d olunan 
dişin üzerine leblâb-ı √âdd-ı kenîrin yaprağı ve ∂ıfdı¡-ı şecerînin şa√mı va∂¡ 
oluna. Ve şa√m-ı ∂ıfdı¡-ı şecerînin ðâ†ı¡ ve müfettit olduğu ma¡lûmdur. ∞ıf-
dı¡-ı şecerî yeşil olan ∂ıfdı¡dır ki onun me™vâsı nebât arasında ve şecerler 
arasında olur, bir ağaçtan bir ağaca sıçrar ve bu ∂ıfdı¡ ðâ†ı¡ ve müfettittir.

On Dördüncü Fa§l Dûd-ı Esnân Beyânındadır

Bezr-i benc, bezr-i kürrâ& her birinden dört cüz™, bezr-i ba§al iki buçuk 
cüz™ a«≠ ve daðð olunup keçi şa√mı ile ¡acîn olunup √abb yapılır, her bir 
√abbın vezni bir dirhem kılınır; o √abbın biri teb«îr olunup ðam¡ ile bu«ârı 
dişe î§âl olunur ve başı dahi setr olunur.



518 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

On Beşinci Fa§l ~arîr-i Esnân Beyânındadır

Nevmde dişlerin §arîri ya¡nî biri birine sürünüp ı§†ıkâk eylemekten ₣âhir 
olan [§avtı] iki fekkin ¡a∂alleri ∂a¡fından olur. Ve esnâna o âfet teşennüc 
gibidir. Ve âfet-i §arîr çok kerre §abîlere ¡ârı∂ olur ve idrâkleri zamânında 
zâil olur.

Ve kaçan bir kimsenin nevmi vaðtinde esnânının §arîr ve §arîfi çok olsa 
ona sekte veyâ«ûd §ar¡ veyâ«ûd teşennüc ¡ârı∂ olacağını in≠âr eder. Ve ba¡∂ı 
kerre ba†nda dîdân √asebiyle ¡ârı∂ olursa o §arîrde feterât olur, o feterât ile 
dîdândan olan §arîr sekteyi ve na₣îrlerini in≠âr eden §arîrden farð olunur.

Ve bu âfete mübtelâ olan kimseye vâcib olur ki başını tenðıye ve boynu-
nu ðuvve-i ðâbı∂ası ve ¡ı†riyyeti olan edhân-ı √ârre ile tedhîn ede.

On Altıncı Fa§l Uzayıp ¢adr-i ‰abî¡îden ‰avîl Olan 
Dişler Beyânındadır

Ve uzayan diş iki i§ba¡ ile veyâ«ûd âlet-i ðâbı∂a ile a«≠ olunup [297b}] 
mibred ile törpülenir √add-i i¡tidâle bâliπa olunca ðadar ba¡dehu √abb-ı πâr 
ve şebb ve zerâvend-i †avîl a«≠ olunup senûn itti«â≠ olunur ve onunla o diş 
istinân olunur.

On Yedinci Fa§l ∞ares Beyânındadır

∞ares esnâna ¡ârı∂ olan bir nev¡ «adere ve uyuşukluğa ı†lâð olunur. Ve 
onun sebebi mu«aşşin olan nesnelerdir. Ve «uşûnet-i sinn ðâbı∂ veyâ«ûd 
¡afı§ olan eşyâdan ¡ârı∂ olur. Ve o sebeb ba¡∂ı kerre sinne «âricden vârid 
olur veyâ«ûd ðay™ ile vârid olur. Ve ba¡∂ı kerre o sebeb mi¡deden tesa¡¡ud 
eder, mi¡dede «ıl†-ı √âmi∂ olur ise dişleri mu«aşşin nesneler o zamân esnâ-
na §u¡ûd eder. Ve ba¡∂ı kerre â«er kimsenin cidden √âmi∂i istirsâl †arîðiy-
le ða∂m eylediğini müşâhede eden kimselere o √âmi∂i ta§avvur vehmiyle 
ta§avvurdan dahi ∂ares √âdi& olur.

el-Mu¡âlecât: Esnâna «ader ¡ârı∂ olan kimselere baðlatu‘l-√amðâ ma∂πı 
ziyâde nâfi¡ olur yâhûd √avk veyâ«ûd baðlatu’l-√amðânın bezri daðð olunup 
su ile meblûl kılındıktan sonra isti¡mâli veyâ«ûd ¡ilkü’l-enbâ† veyâ«ûd levz 
veyâ«ûd cevz-i melikî «u§û§an nârecîl veyâ«ûd bunduð isti¡mâli dahi nâfi¡-
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dir. Ve ke≠âlik zeyt-i ünfâðla esnânı delk etmek ve bakır kap içine konulup 
şemste veyâ«ûd âteşte taπlî₣ olunan zeytin ¡akeriyle esnânı delk veyâ«ûd 
eşek sütüyle ve dühn-i müftir ile ma∂ma∂a veyâ«ûd müzeffet şarâb küpü-
nün ðîri ya¡nî zifti veyâ«ûd √abb-ı πâr ve zerâvend-i †avîl veyâ«ûd √ıltît ve 
leben-i yetû¡ ve ¡un§ul ve mil√. İşbu edviyeden biriyle ma∂ma∂a nâfi¡dir, 
√umû∂ata bunlar ∂ıdd olmakla ∂ares âfetine cidden nâfi¡ olur.

On Sekizinci Fa§l Mâ-ı Esnânın Zâil Olması Beyânındadır

Bu âfet ≠ehâb-ı mâu’l-esnân demekle ma¡rûftur. Bu âfetin §â√ibinin sinni 
√arâret ve bürûdet ve §alâbetten bir nesneyi ta√ammül eylemez. Ve bu âfetin 
sebeb-i ek&erîsi bürûdet olur ve bu âfet muðaddime-i veca¡-ı esnândır.

el-Mu¡âlecât: Eger bu âfetin sebebi berd ise eyâric-i feyðarâ ile delk 
olunur. O dahi nâfi¡ olmaz ise tiryâð ve dühn-i «ardal cidden nâfi¡dir. Ve 
ða†rân-ı müsa««an ile mirâren dişlere mes√ olunsa cidden nâfi¡ olur.

Ve eger bu âfete sebeb mizâc-ı √ârr olur ise o sebebden bu âfetin √udû&u 
her ne ðadar nâdirü’l-vuðû¡ ise ¡alâmâtından ya¡nî levn-i li&eden ve li&enin 
melmesinden ve melmes-i esnândan vuðû¡u ta√aððuðunda vâcib olur ki 
dühn-i verd içine kâfûr «urdeleri katılıp o dühn ile ve §andal ile li&e ve 
esnân temrî«ine müdâvemet olunur ve üzerine bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı mâ-ı 
verd ile isti¡mâl olunur. Ve baðlatu’l-√amðâ ve «â§§aten baðlatu’l-√amðâ-
nın bezri ma∂π olunur.

On Dokuzuncu Fa§l ∞a¡fu’l-Esnân Beyânındadır

∞a¡f-ı esnâna bundan aðdem ≠ikr olunan ðavâbı∂ ve «all ile mu†fâ olan 
ya¡nî söndürülen ¡af§-ı mu√rað ve √abbu’l-âsın ebya∂ı kavrulup «all ile 
i†fâ olunan mil√-i enderânî ve râmik ve sâir senûnât-ı fâ∂ıla isti¡mâlleri ile 
mu¡âlece olunur.

Senûn-ı ceyyid: Su¡d üç dirhem, menzû¡u’n-nevât ihlîlec-i a§fer beş dir-
hem, ðırfe on dirhem, dâr-ı §înî üç dirhem, şebb iki dirhem, ¡âðırðar√â yedi 
dirhem, nûşâdur bir dirhem, dâr-ı fülfül bir dirhem, sükk bir dirhem, za¡-
ferân bir dirhem, mil√ beş dirhem, summâðu’d-debbâπîn iki dirhem, &eme-
retü’†-†arfâ üç ¡aded, ðâðule dört ¡aded, zürünbâd on altı dirhem, cüllenâr 
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dört dirhem. Bu edviyeler cemî¡an sa√ð olunup cem¡ olunur ve senûn-ı cey-
yid olur.

Senûn-ı ceyyid-i â«er: ~andal-ı a√mer, kebâbe, fûfel her birinden beş 
dirhem, dâr-ı §înî iki dirhem, baððam dört dirhem. Bu me≠kûrlar √ın†adan 
ma§nû¡ neşâstec ile ma¡cûn kılınır.

Bu şâna ceyyid senûn: Keşk-i şa¡îr a«≠ olunup ra∂∂ olunur ya¡nî ezilir 
ve miðdâr-ı ðalîl ða†rân-ı Şâmî ile lett olunup ður§ kılınır ve dir¡ gibi bir 
ðır†âs içine konulup âcürr ile mefrûş olan kızmış tennûrun içine ve âcürre-i 
mefrûşe üzerine va∂¡ olunur. Kaçan levni esved olsa tennûrdan i«râc olunup 
ondan bir cüz™ ve ¡ûd «urdelerinden ve cüllenâr ve su¡d ve ðışru’r-rummân 
ve mil√ her birinden birer cüz™ a«≠ olunup sa√ð olunur ve mecmû¡undan 
senûn itti«â≠ olunur.

Ve ba¡∂ı kerre ðarîben ≠ikr eylediğimiz şa¡îr-i mu√raðtan yirmi cüz™ a«≠ 
olunup su¡d, fûfel, kezmâzek her birinden dörder cüz™, zencebîl bir cüz™ 
a«≠ olunup senûn itti«â≠ olunur, o senûn bu şâna müfîd ceyyid senûn olur. 
Temme’l-fennü’s-sâbi¡u bi-√avlin minallâhi ve ðuvvetin. Ve’l-√amdü lillâ-
hi ¡alâ-âlâihi ve lehü’l-minnetü. Ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-resûli kâffe-
ti’l-enâmi.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ ¿ÂMİN 
EMRÂ∞-I Lİ¿E VE ŞEFETEYN VE MU¡ÂLECÂTLARI 

BEYÂNINDA OLAN KELÂM-I MÜCMELDİR. 
BU FENN DAHİ BİR MA¢ÂLE ÜZERE KILINIP 

FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR 

Evvelki Fa§l Emrâ∂-ı Li&e Beyânındadır

Li&e ya¡nî dişleri mu√î† olan etlere mu√î† olan verem ¡ârı∂ oldukta o 
verem ek&er-i √âlde baştan nüzûl eden mevâddın sebebiyle olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi li&eye verem mi¡de müşâreketi ile olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ibti-
dâ-i istisðâda ve sû™-i ðunye ¡ârı∂ oldukta li&eye dahi verem ¡ârı∂ olur, zîrâ 
o √âletlerde li&eye eb«ıre-i fâside te§â¡ud edip li&âtı tevrîm eder.

Ve elvân-ı li&evât ile ve melmes ile mâddenin hangi cins idiğine istidlâl 
olunur. Ve li&e veremlerinin ba¡∂ıları ðarîbü’l-¡ahd olur ve veremi ₣âhir ve 
âşikâr olur ve o mi&lli olan evrâm-ı li&âtın ¡ilâcı ðabûlü serî¡ olur. Ve ba¡∂ısı 
verem-i πâir olur ve ¡ahdi ba¡îd olur, onun mu¡âlecâtı ðabûlü ba†î™ olur ve 
ona ba¡∂ı kerre dahi √ummâ ¡ârı∂ olur.

el-Mu¡âlecât: Eger mâdde-i verem fa∂l-ı √ârr olur ise mu¡âlecâtında is-
tifrâπ-ı mevâdd ve fa§d-ı çehârek isti¡mâl olunur. Ve edviye ile mu¡âle-
câtında evvelâ o ma∂ma∂a isti¡mâl olunur ki müberrid ola ve eczâsında 
ðab∂ı olan devâ ola, me&elâ mâ-ı verd ve leben-i √âmi∂ ve mâ-ı âs ve ðâbı∂ 
olan evrâðtan müsta«rec miyâh ve cüllenâr sülâðası ve mâ-ı lisânu’l-√amel 
ve naðî¡-i bellû† ve baðlatu’l-√amðâ ¡u§âresi mi&lliler ile ma∂ma∂a olunur. 
Ve bunlardan sonra zeyt-i ünfâð ve şeceretü’s-sünbül dühnü ile ve dühn-i 
âsla bunların her ûðıyyesine üçer dirhem ma§†akî katıp ma∂ma∂a olunur 
veyâ«ûd dühn-i verd içinde sünbül ve verd-i yâbis ve ma§†akî kaynatılıp 
ma∂ma∂a olunur. Ve şecere-i ma§†akîden isti«râc olunan dühn için evrâm-ı 
li&e veca¡ını teskînde ðuvvet-i şedîde vardır, ¡ale’l-«u§û§ zamân-ı √udû&u 
ðarîb olan veremlerin teskîninde ðuvveti derece-i πâyete bâliπadır, veremi 
ðam¡ eder [298a] ve «uşûnet i√dâ& eylemez. Ve o dühn vaðt-i veca¡da is-
ti¡mâl olunur ise nef¡i olur, cüll-i menfa¡ati o vaðtte isti¡mâle a«a§§ olur. Ve 
bundan sonra îresâ-i ra†bın ¡u§âresi isti¡mâl olunur ve o ¡u§âre demi isâle ve 
izâ√a eder ve mâddenin zevâliyle verem «iffet bulur veyâ«ûd varað-ı zey-



522 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

tûn ¡u§âresi veyâ«ûd «amrın ¡akeriyle yâhûd ¡u§âre-i se≠âb veyâ«ûd su için-
de kaynatılan √abbetü’l-√a∂râ dühnü ve √abbetü’l-√a∂râ varaðı veyâ«ûd 
zerâvend sülâðası isti¡mâl olunur.

Eger verem-i li&ât πâir ve ¡amîð olur ise o verem edviye ile ta√allül ey-
lemez belki teðayyu√ eder ve o vereme bârûlîs tesmiye olunur. Ba¡∂ı kerre 
o verem √adîd ile ¡ilâca mu√tâc olur. Ve ba¡∂ı kerre onun cevheri la√m-ı 
cedîd inbâtına mü™eddî olur.

Ve kaçan verem-i πâir teðayyu√ eylese sen onun üzerine zencâr ve ¡af§ 
isti¡mâl eyle veyâ«ûd ðuşûr-ı nu√âsı «all ile sa√ð edip biraz eyyâm isti¡mâl 
eyle yâhûd sûrî-i mu√raðı ¡af§ ile isti¡mâl eyle.

Ve kaçan li&e intifâ«tan «âlî olmasa vaðt vaðt teverrüm edip bür™-i tâmm 
bulunmasa keyy olunmağa mu√tâc olur. Ve li&âtı keyyin ecvedi budur ki 
bir mîl üzerine bir ðı†¡a §ûfe leff olunup kaynar zeyt içine πams olunduktan 
sonra verem üzerine onunla mes√ olunur ve o verem ∂âmir olup mev∂i¡i 
ebya∂ olunca ðadar keyye müdâvemet olunur.

Ve eger o verem ru†ûbet-i fa∂liyyeden √âdi& oldu ise o veremin zamân-ı 
ibtidâsında edhân-ı √ârre ve ¡asel ve zeyt ve rubb ile ma∂ma∂a eylemek ge-
rektir. Ba¡∂ı nüs«ada “rubb” bedeline “şarâb” vâ…i¡ olmuştur; ₣âhir olan 
“rubb” ta√rîftir. Ve zamân-ı ibtidâdan sonra bundan aðdem ≠ikr olunan 
mu√allilât-ı ðaviyye isti¡mâl olunur.

İkinci Fa§l Li&e-i Dâmiye Beyânındadır

Diş etlerinden dâimâ kan «urûc eylese onun mu¡âlecesinde şebb-i mu√-
rað sirke ile söndürülüp ve ∂ı¡fı mil√-i †a¡âm ve bir buçuk mi&li sûrî ile «al† 
olunup li&e-i dâmiye üzerine ekilir veyâ«ûd semek-i †ırrî«-i memlû√ cemre 
gibi olunca ðadar i√râð olunup remâdından bir cüz™ ve verd-i yâbis iki cüz™ 
a«≠ olunur veyâ«ûd âs ve ¡ades-i mu√rað her birinden birer cüz™, summâð ve 
sûrîden iki cüz™ ve fiðâ√-ı id«ir iki cüz™ a«≠ olunup «al† ve isti¡mâl olunur.

Üçüncü Fa§l Şu…û…-ı Li&e Beyânındadır

Diş etlerinin [yarıklarının] ¡ilâcı şefeh yarıklarının ¡ilâcı gibidir ve o 
mu¡âleceler emrâ∂-ı şefeh bâbında ≠ikr olunur.
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Dördüncü Fa§l Li&e ¢ur√aları ve Te™ekkülü ve 
Nevâ§îri Beyânındadır

Li&e ður√ası ba¡∂ı kerre sâ≠ece olur ya¡nî te™ekkül ve ta¡affünden «âlî olur 
ve ba¡∂ı kerre ta¡affüne başlamış olur ve ba¡∂ı kerre te™ekkülü dahi a«≠ olur.

el-Mu¡âlecât: Li&e ður√asından sâ≠ec ður√anın ¡ilâcı ðulâ¡ ¡ilâcıdır.
Ammâ o ðurû√un ta¡affününe bed™ edenlerin ¡ilâcı übhül ve √asek ile 

olur. Eger onlardan intifâ¡ olunmaz ise ¡af§ bir cüz™ ve mürr nı§f cüz™ a«≠ 
olunup dühn-i verd ile cem¡ olunduktan sonra isti¡mâl olunur. Ve ona nâfi¡a 
olan ma∂ma∂âttan olur «all-i ¡un§ul veyâ«ûd elbân-ı ütün ya¡nî eşek sütü ile 
ma∂ma∂a eylemek. Ve ke≠âlik zeytûn yaprağı sülâðası ile veyâ«ûd verd ve 
¡ades ve ¡af§ ve aðmâ¡-ı rummân sülâðasıyla ma∂ma∂a eylemek.

Ammâ ðurû√-ı li&eden te™ekkülde im¡ânı Ve ba¡dehu ¡ahdi olan ður√a-
larda o ðalðandîðûn isti¡mâl olunur ki te™ekküle ma«§û§ ve ðarâbâdînde 
me≠kûr olur. Ve ke≠âlik li&e nevâ§îrinde dahi ðalðandîðûn isti¡mâl olunur. 
Ve bundan sonra o ður√anın üzerine edviye-i ðâbı∂a ne&r olunur. Ve edviye-i 
ðâbı∂a ne&ri katında isti¡mâli mücerreb olan devâlardan olur †arfâ &emeresi 
ve ¡âðırðar√â her birinden üçer dirhem, mâmîrân bir dirhem, ihlîlec-i a§fer 
iki dirhem, verd-i yâbis iki dirhem, ðâðule, nüşâdur, kebâbe, zebedü’l-ba√r 
her birinden nı§f dirhem, cüllenâr, za¡ferân her birinden birer dirhem, kâfûr 
rubu¡ dirhem; bu edviyelerden senûn itti«â≠ olunur. Veyâ«ûd o senûnât is-
ti¡mâl olunur ki onun terkîbinde zerâvend ve ðulðu†âr ve tûbâlât ve zerânî« 
vâði¡ olmuş ola.

Ve te™ekkül-i li&ede im¡ânı olmayıp mütevassı†a olanlarının mu¡âlece-
sinde ¡âðırðar√â ve a§l-ı sûsen her birinden birer cüz™ ve cüllenâr ve πayr-i 
me&ðûb ¡af§ ve summâð ve şebb her birinden ikişer dirhem. Bu eczâlar 
sa√ð olunup ondan senûn itti«â≠ olunur ve te™ekkül ve nâ§ûrdan mütevas-
sı†u’l-√âl olanlarda isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik cüllenâr ve «abe&-i √adîd li&eye kebs olunur ba¡dehu «all-i ¡un§ul 
veyâ«ûd içinde varað-ı zeytûn †ab« olunan sirke ile ma∂ma∂a olunur veyâ«ûd 
felûniyâ mev∂i¡-i te™ekkülde isti¡mâl olunur ve ona devâ-i ceyyid olur.

Ve ke≠âlik devâ-i fûtenecî ve ¡ufûnete mâni¡ ve mevcûd olan ¡ufûneti 
mu√allil edviyeler dahi isti¡mâl olunur. O mâni¡ ve mu√allil edviyelerden 
olur ma¡™ûn-ı √armelî. Ve o ma¡cûn nâfi¡ olmaz ise ðalðandîðûn isti¡mâl 
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olunur. Ve menfa¡atte bunlara ðarîb olur şebb ve nûre ve ¡af§ ve zernî«ân 
a«≠ ve şedîden sa√ð olunduktan sonra mecmû¡-ı mes√ûðtan bir dânıð ile 
mev∂i¡-i âfet delk-i ceyyid ile delk olunur ve ba¡de’d-delk bir sâ¡at §abr olu-
nup ba¡dehu dühn-i verd ile ma∂ma∂a olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun terkîbine 
aðâðıyâ dahi id«âl olunur ve o devâdan aðrâ§ itti«â≠ olunup tecfîf olunur 
ve vaðt-i √âcette isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre yalnız iki zernî« ve nûre ve 
aðâðıyâ ile iktifâ olunup ondan ður§ itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bundan 
aðdem ≠ikr olunan keyy nâfi¡ olur ve o keyy te™ekkülü isðâ† eder ve la√m-ı 
§a√î√ inbât eder. Ve bundan sonra ¡af§ a«≠ olunur, &ülü&ü miðdârı mürr ile 
cem¡ olunup senûn itti«â≠ olunur ve o senûnu isti¡mâl la√m-ı §a√î√ inbât 
eder ve li&eyi şedd eder. Ve bu te™ekküle fa§d-ı çehârek cidden nâfi¡ olur.

Beşinci Fa§l Netn-i Li&e Beyânındadır

Bu netnin mu¡âlecesi bâbu’l-be«arda me≠kûrdur.

Altıncı Fa§l Li&enin No…§ânı ve ∞umûru Beyânındadır

Erkek günlük ve zerâvend-i müda√rec ve dem-i a«aveyn ve daðîð-ı kir-
senne ve a§l-ı sûsen mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup ba¡de’s-sa√ð ¡asel ve 
«all-i ¡un§ul ile ma¡cûn kılınıp delûken isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre bur-
çak unu on dirhem miðdârı a«≠ olunup ¡asel ile ¡acîn ve ður§ olunduktan 
[sonra] bir âcürre veyâ«ûd bir «azefe üzere va∂¡ olunur ki o âcürre ve «aze-
fe ta√t-ı tennûrda kızdırılmış ola veyâ«ûd o ður§ «ubz mi&âlinde tennûra 
id«âl olunup münse√ıð ve i√tirâða ðarîb olunca ðadar tennûrda terk olunur 
ve ba¡dehu sa√ð olunup üzerine dem-i a«aveyn dört dirhem ve bir mi&li 
kündür-i ≠eker ve zerâvend-i müda√rec ve îresâ her birinden iki dirhem bu 
edviyeler id«âl ve «al† olunup vech-i me≠kûr üzere istinân olunur.

Yedinci Fa§l İstir«â-i Li&e Beyânındadır

Eger li&eye ¡ârı∂ olan istir«â yesîr ve ∂a¡îf olur ise bi-√asebi’l-mizâc 
ðavâbı∂-ı √ârre isti¡mâli veyâ«ûd ðavâbı∂ ile ma†bû« su ile ma∂ma∂a onun 
mu¡âlecesinde kifâyet eder. Ve o istir«â-i ∂a¡îfe şedîdü’n-nef¡ olan ma∂-
ma∂alardan olur «all ile şebbden mütte√a≠e ma†bû«. Ve eger li&enin istir«â-
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sı ðavî ve ek&er olur ise onun mu¡âlece[sinde] §avâb olan budur ki mişra† ile 
li&e-i müster«iye şar† olunup demi tükürüle ve dem ða†¡ olunduktan sonra 
sülâða-i ðavâbı∂ ile vech-i me≠kûr üzere ma∂ma∂a oluna. Ve ona muvâfıð 
sülâðalardan olur medðûð olan &emere-i †arfâ üç dirhem, varað-ı √ınnâ iki 
dirhem, zerâvend iki dirhem a«≠ olunup teftîr oluna ve ba¡dehu isti¡mâl 
oluna veyâ«ûd cüllenâr ve ðuşûr-ı rummân her birinden altışar dirhem ve 
iki §ınıf zernî« ve şebb-i Yemânî her birinden üçer dirhem ve verd ve sum-
mâð-ı Baπdâdî her birinden sekizer dirhem ve sünbül-i †îb ve fiðâ√-ı id«ir 
her birinden onar dirhem. Bu edviye a«≠ olunup le†û« ve lâ§ıð itti«â≠ olu-
nur. Ve çehârek diye ma¡rûf olan damardan fa§d cidden nâfi¡dir.

~ıfat-ı [298b] le§ûð-ı §âli√: Verd aðmâ¡ıyla ma¡an ve fülfül her birinden 
yedişer, cüft-i bellû† ve cüllenâr ve √abbu’l-âsu’l-a√∂ar her birinden dör-
der, «arnûb-i Neba†î, summâð-ı münaððâ, ermâl her birinden beşer yâhûd 
ermâl bedeline âs sekiz. Bu eczâlardan le§ûð itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
eyâric-i §aπîr ile te√annük edip «all-i ¡un§ul ile ve √all-i √an₣al ile ma∂-
ma∂a dahi nâfi¡ olur ve senûnât-ı ðaviyye dahi isti¡mâl olunur.

Sekizinci Fa§l Li&ede Nâbit olan La√m-ı Zâid Beyânındadır

O la√m üzerine ðalðand ile mürr va∂¡ olunur ve la√m-ı zâidi külliyyen 
ifnâ eder, mücerrebdir.

Dokuzuncu Fa§l İki Dudakların ve Emrâ∂larının Beyânındadır

İki dudakların menfa¡atleri budur ki ağıza ve dişlere πı†â ya¡nî sitr olur 
ve lu¡âb-ı femi √abs eder ve nâsa kelâmda mu¡în olur ve cemâlini ziyâde 
eder. Ve dudaklar la√mla ¡a§abdan mürekkebdir ve onun ¡a§abları ¡a∂ali 
mu√î† olan şe₣âyâlar olur.

Onuncu Fa§l Dudaklarda Olan Şu…û…u Bildirir

Şuðûð-ı şefeh mu¡âlecâtında o edviyeler isti¡mâl olunur ki onda ðab∂ 
ve tecfîf telyîn ile cem¡ ola. Ve şuðûð-ı şefehte nâfi¡ olan edviyeler ke&îre 
olur. Kaçan femde ke&îren imsâk ve lisânla ke&îren ðalb ve bir ma√allden 
ma√all-i â«ere ta√vîl olunsa şuðûða nâfi¡ tedbîr olur. Sürreyi ve mað¡adeyi 
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tedhîn eylemek ve iki ðı&&â ðı†¡alarını biri biriyle delk edip ve √âdi& olan 
köpüğünü a«≠ edip onunla şuðûð-ı şefeh üzere †ılâ eylemek dahi nâfi¡ olur 
veyâ«ûd mâ-ı sebistân ve mâ-ı şa¡îr ve lu¡âb-ı bezr-i ða†ûnâ, işbu üç edviye-
nin biriyle şuðûða †ılâ nâfi¡dir. Ve düsûmâttan zübd ve mu«« ile ve şu√ûm-
dan buzağı ve kaz şa√mları balla «al† olunup †ılâ olunur veyâ«ûd √abbe-
tü’l-«a∂râ dühnü veyâ«ûd dühn-i verd ile †ılâ olunur ve o dühne beyâ∂-ı 
bey∂ ve daðîð ¡ale’l-«u§û§ daðîð-i kirsenne karıştırılır. Ve ke≠âlik dühn-i 
verd ile ðayrû†î itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre ona mürdâ-
senc dahi id«âl olunur.

Şuðûð-ı şefeye edviye-i nâfi¡a vü mücerrebeden olur isfîdâc, re§â§la 
sa√ð olunan ¡af§, neşâ, ke&îrâ şa√m-ı decâcla isti¡mâl olunur ise. Ve ke≠âlik 
¡af§-ı mes√ûð ile «all yâhûd ma§†akî, ¡ilk-i bu†m, zûfâ, ¡asel, bu eczâlardan 
merhem itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik mürdâsenc ve şâ≠enec ve ¡urûð-ı kürküm 
her birinden nı§f cüz™, dehenec bir cüz™, keçi tırnağı, za¡ferân her birinden 
&ülü& cüz™, kâfûr südüs cüz™. Bu mecmû¡ altı cüz™ şem¡ ve on altı cüz™ dühn-i 
verd ile ve dühn-i belesân ve dühn-i bân ve dühn-i ütrücc işbu dühnden bi-
riyle ¡anber-i mü≠âb bu edviyelerin mecmû¡u ðayrû†î kılınıp isti¡mâl olunur 
ve onun πıdâsı ekâri¡ ve bey∂-i nîm-birişt kılınır.

On Birinci Fa§l Dudakların Evrâmı ve ¢urû√u Beyânındadır

Onların mu¡âlecâtında vâcib olur ki «ıl†-ı πâlibi istifrâπla bed™ oluna ba¡-
dehu edviye-i mev∂i¡iyye isti¡mâl oluna.

Ammâ şefeteyn evrâmı li&e evrâmına a√kâmda ðarîb olur ve li&e evrâ-
mında isti¡mâl olunan edviyenin ðalîlen aðvâları şefeh evrâmında isti¡mâl 
olunur.

Ammâ şefeh ðurû√unun edviye-i mev∂i¡iyyeleri ðavâbı∂dan itti«â≠ 
olunur, helîlec, √u∂a∂, bezrü’l-verd, cevzü’s-serv ve u§ûl-i kürküm gibi 
devâlar itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre onlara dehenec ve a₣lâf-ı ma¡z-i 
mu√rað ve sa¡ter-i mu√rað ve cem¡ olunmuş du«ân ve üşne id«âl olu-
nur ve ammâ onda isti¡mâl olunan edhân dühn-i mişmiş ve dühnü’l-cev-
zü’l-Hindî olur.
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On İkinci Fa§l Bevâsîr-i Şefeh Beyânındadır

Dudaklarda olan bevâsîre bu edviyeler nâfi¡dir: «abe&-i √adîd ve mürdâ-
senc ve isfîdâc ve za¡ferân ve şebb veznleri berâber a«≠ olunup şem¡le ve 
cevz-i Hindî ile veyâ«ûd dühn-i levz ile merhem itti«â≠ olunur.

On Üçüncü Fa§l İ«tilâc-ı Şefeh Beyânındadır

Ek&er-i √âlde dudaklara seğrimek mi¡de müşâreketiyle ¡ârı∂ olur, ¡ale’l-
«u§û§ πa&eyâna ve ðay™a muðârin olan i«tilâc-ı şefeh mi¡de müşâreketiy-
le olduğu ziyâde ₣âhir olur ve ¡ale’l-«u§û§ emrâ∂-ı √âddede ve evðât-ı 
be√ârînde senin bildiğin üzere mi¡de müşâreketiyle şefehlere i«tilâc ziyâde 
¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre i«tilâc-ı şefeh o ¡a§aba müşâreket ile ¡ârı∂ olur 
ki o ¡a§ab şefeye dimâπdan veyâ«ûd nu«â¡dan gelir ve o ¡a§ablar dimâπa 
müşârik olurlar. Ve senin üzerine vâcib olur ki o i«tilâcın esbâbını tefa««u§ 
eyleyesin ve hangi sebebden √âdi& oldu ise ðânûn-ı sâbıð üzere ¡amel edip 
ona münâsib mu¡âlece eyleyesin.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ TÂSİ¡ EMRÂ∞-I 
◊AL¢ VE MU¡ÂLECÂTI BEYÂNINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMEL OLUP FU~ÛLÜ MÜŞTEMİL 
MA¢ÂLE-İ VÂ◊İDE ÜZERE KILINDI 

Evvelki Fa§l A¡∂â-i ◊al…ın Ya¡nî Boğazın Teşrî√i Beyânındadır

◊alð o fe∂â ve boş ma√alldir ki iki mecrâyı câmi¡dir ya¡nî nefesin mec-
râsı ve πıdânın mecrâsı o fe∂âda olur ve onun biraz zevâidi vardır lehât287 
ve levzetân288 ve πal§ame289 gibi, onlar dahi a¡∂â-i √alðtan ma¡dûdedir. Ve 
sen merînin ve √ancerenin290 teşrî√ini külliyyâtta bildin.

Ammâ lehât bir cevher-i la√mîdir ki √icâb ve perde gibi √ancerenin a¡lâ-
sına a§ılmıştır. Menfa¡ati budur ki «âricden vârid olan havâyı √abs ve ta¡dîl 
edip ða§abe-i riyede olan mecrâsına havâyı mu¡addilen irsâl eder. Vech-i 
me≠kûr üzere havâ tedrîc ve ta¡dîl olunmayıp bürûdet-i «âriciyyesi üzere 
riyeye vâ§ıl olsa lâ-ma√âle onun berdi riyeye nikâye ider.

Ve lehâtın â«er menfa¡ati du«ânı ve πubârı riyeden men¡ eder. Ve lehât 
§avta muðra¡ olup §avt ona i¡timâd ile ðuvvet bulup ¡a₣îm olur, ke-enne 
lehât ma«rec-i §avta miðdârınca bâb-ı mu™§ad u muπlað olur, onun için lehât 
emrâ∂ √asebiyle ða†¡-ı §avta mu∂ırr olur ve berd-i «âricî riyeye bilâ-ta¡ad-
dül vâ§ıl olmakla riyeye müte™e≠≠î olur ve riye berdi ðabû eylemek ile su¡â-
le mü™eddî olur.

Ammâ levzetân o iki la√mdır ki a§l-ı lisânda olup fevð cânibine irtifâ¡ı 
olur, ke-ennehümâ iki ü≠ün-i §aπîre gibidir ve onlar iki la√m-ı ¡a§abî gibidir 
ve πudde gibi §ulb olurlar ve ü≠ünlere o πuddeler a§l gibidir. Ve merîye 
†arîð o iki πudde arasından mürûr eder. Ve onların menfa¡atleri budur ki 
havâyı re™s-i ða§abe katında √ıf₣ ve viðâye edip ona «azîne gibi olur. Ve 

287 “Lehât” bir cevher-i la√mdır ki √ancerenin a¡lâsında asılmıştır, ¡avâmm-ı nâs ona 
küçük dil derler.

288 “Levzetân” a§l-ı lisânda fevð cânibine mürtefi¡ πudde mi&âlinde ¡a§abânî la√miy-
yettir, ke-enne ü≠ün-i §aπîr mi&âlindedir, merîye †arîð onların arasından mürûr 
eder.

289 “∏al§ame” bir la√m-ı §ıfâðîdir, lehâtın ta√tında √aneke mülâ§ıð olur ve tedellî 
edip re™s-i ða§abeye mun†abıð olur.

290 “◊ancere” ða§abe-i riyenin fevðinde bir ¡u∂v-ı πu∂rûfîdir ve merî ile ða§abeye 
meşdûdedir.
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ðalb havâyı istinşâð eyledikte o levzetân ðalbe ðalbin ta√ammülü miðdârı 
havâyı irsâl eder, zîrâ istinşâð ile havâ def¡aten ðalbe vârid olsa √ayvânda 
şerað i√dâ& eder ya¡nî √ayvân boğulur, ke&ret-i havâ √asebiyle.

Ammâ πal§ame bir la√m-ı §ıfâðîdir ki lehâtın altından √aneke mutta§ıl 
ve mütedellî olup sarkar ve re™s-i ða§abeye mun†abıð olur.

Ve πal§ame üzerinde fâið291 demekle ma¡rûf bir ¡a₣m vardır ki onun dört 
∂ıl¡ı vardır, ikisi fevðte ve ikisi ta√tta olur. Ammâ ða§abenin ve merînin 
teşrî√lerini bundan sonra biz ≠ikr eyleriz.

İkinci Fa§l ◊al…ta Olan A¡∂âların Emrâ∂ı Beyânındadır

Boğazda olan a¡∂âlardan her birine emrâ∂-ı mizâc ve evrâm ve in√ilâl-i 
ferd ¡ârı∂lar olup o emrâ∂ın §â√ibi †a¡âmı izdirâda yutmağa [299a] ðâdir 
olmaz ve πu§§a i√dâ& eder. Ve πu§§a i√dâ&ında bu emrâ∂ gibidir √acmi 
olan bir nesne boğaza nüşûb edip yapışmak. Ve onun ¡ilâcında vâcib olur 
ki ibtidâ o boğazında şey™-i nâşib olan kimsenin ya¡nî boğazına ve iki ketifi 
arasına ∂arb oluna ve o ∂arbenin vâ√iden ba¡de vâ√idin tekrârı müfîd ol-
mayıp πu§§ası zâile olmaz ise ðay™ ile i¡ânet olunur velâkin onda «a†ar olur.

Üçüncü Fa§l Boğazda Eğlenen Diken ve Onun Mecrâsına Cârî Olan 
Nesneler Beyânındadır

Eger boğazda diken veyâ«ûd ağaç ve kemik şa₣iyyeleri ve o mi&lli nes-
neler kalır ise ona tedbîrde vâcib olur ki o şey™-i vâðıfa na₣ar oluna. Ona 
parmak ile cess mümkin ise veyâ«ûd rîşe veyâ«ûd âs-ı berrî kökünün filizi 
veyâ«ûd iki kat kılınmış yay kirişi ile o şey™-i vâðıfa erişip onların biriyle 
esfele o şey™-i vâðıf def¡ olunur veyâ«ûd yukarı ce≠b olunup ağzından i«râc 
olunur. Ve o vâðıfe şevk için ma§nû¡ olan âlet-i nâðışe ya¡nî minðâş vâ§ıl 
olur ise §avâb olan onunla i«râc olunmaktır. Ve bizim gelecekte va§f ede-
ceğimiz üzere i«râc olunur ise cümleden enfa¡ olur.

Ve bu vücûh ile i«râc mümkin olmaz ise vâcib olur ki a√sâ-i müzliða 
isti¡mâliyle o nesneyi izlâð eyleyeler.

291 “Fâið” πal§amanın fevðinde bir ¡a₣m vardır ki onun dört a∂lâ¡ı vardır, ikisi fevðte 
ve ikisi ta√tta olur.
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Ve o dahi müfîd olmaz ise i§ba¡ ve rîşe ve veyâ«ûd edviye ile füvâð 
ve ðay™dan biri ta√rîk olunnur. Ve bu bâbda mücerreb olan devâlardan 
olur küllü yevmin √urf-i mes√ûð mâ-ı √ârr ile şürb olunup ðay™ olunmak, 
zîrâ bu vech ile ðay™ ile [nâşib olan}] nesne ða≠f olunur. Ve evlâ olab 
budur ki mi¡desini †a¡âmla mümteli™e edip ba¡dehu üzerine bu ðay™ 
isti¡mâl oluna.

Ve ba¡∂ı kerre bir ðı†¡a şer√ olunmuş la√ma bir ðı†¡a «ay†-ı ðavî bağlanıp 
bel¡ olunduktan sonra ce≠b olunur ve o nâşib la√mla «urûc eder. Ve ke≠â-
lik kuru inciri «ay†-ı ðavî-i me≠kûr ile mu√kem şedd olunup ðalîlen ma∂π 
olunduktan sonra bel¡ ve ce≠b olunmakla dahi i«râc olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi rubb-ı ¡inebde tîn †ab« olunup †abî«i ile πarπara olunur, o πarπara nâ-
şibi mev∂i¡inden ibâne edip ayırır.

Ve ba¡∂ı kerre dahi in∂âcı ve rıfð ile teftî√i olan edviye ile √alða «âric-
den ∂ımâd olunur, şey™-i nâşibin mev∂i¡i tefettu√ etmekle nâşib «âric olur. 
Ve o ∂ımâdın mi&âli zety ve mâ-ı fâtir ile arpa unundan mütte«a≠ olan 
∂ımâd olur.

Dördüncü Fa§l ¡Ala…-ı Nâşib Beyânındadır

Bi-√asebi’l-ittifâð ba¡∂ı miyâhta §aπîr ve «afî ¡alað ya¡nî kurt tevel-
lüd edip «afâsı √asebiyle ondan ta√arrüz olunmaktan zühûl olunur. Ve o 
suyun şâribi suyu içtikte ¡alaðı dahi bel¡ edip ba¡∂ı kerre o ¡alað boğazın 
₣âhirine ve ba¡∂ı kerre merînin bâ†ınına ta¡alluð eder ve ba¡∂ı kerre dahi 
mi¡dede olur ve ba¡∂ı kerre dahi o ¡alaðın «afâsı ve §ıπarı bir ðadre bâliπ 
olur ki müte™emmil olan kimse dahi i√sâs eylemez. Ve kaçan o dûd-ı «afî 
√alða teşebbü& ve mürûr-ı vaðt ile dem imti§â§ etmekle büyür ve √acm ve
cü&&esi ₣âhir olur:292

el-¡Alâmât: Nüşûb-ı ¡alað sebebiyle ya¡nî boğazına sülük yapışmakla o 
kimseye πamm ve kerb ve nef&-i dem ¡ârı∂ olur. Ve e§ı√√âdan her kimde 
nef&-i dem veyâ«ûd ðay™-ı dem a√yânen vâði¡ olur ise onun √alðında sen 
te™emmül eyle, zîrâ i√timâl vardır ki onun √alðında ¡alað vardır.

292 ◊alðın ₣âhirine teşebbü& bu vechle olur ki o su ile dûd √ancereye dâ«il olmaz. 
◊ancereye vâ§ıl oldukta sudan müfâraðat edip √alðın ₣âhirine teşebbü& eder.
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el-Mu¡âlecât: Eger ¡alað-ı nâşib görünüp ba§ar ile idrâk ve i√sâs olunur 
ise bizim va§f edeceğimiz üzere onun ¡alaðı a«≠ ve nez¡ olunur.

Ve ba¡∂ı kerre boğaza ðarîb ma√allde ise πarâπır ve ba«ûrât ile mu¡âlece 
olunur. Ve ona se¡û†ât dahi nâfi¡ olur eger ¡alað-ı nâşib enfe ðarîb ise.

Ve eger ¡alað derinde ve mi¡dede ise mi¡dede mütevellid olan kurtları 
kusturucu ve ishâl edici muðayyi™ât ve müshilât isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre bu me≠kûrlardan mâ-¡adâ √iyel-i u«râ ile dahi ¡alað isðâ† 
olunur, o √îleden biri budur ki ¡alaðı nâşibi olan kimse sarmısak yiyip mâ-ı 
√ârr içine girer veyâ«ûd √ammâm-ı √ârra ðu¡ûd eder, vaðt vaðt ağzına mâ-ı 
me&lûc doldurur, ¡alað sâðı†a olunca ðadar bu √âl üzere olur. Ve bu √âle 
πaşy gelince ðadar §abr ederse onun §abrı emr-i §avâb olur, zîrâ ¡alað şid-
det-i √arâretten müte™e≠≠î olur. Ve ağzında olan mâ-ı me&lûcdan ona e&er-i 
berd vardıkta √arâretten fem cânibine kaçar ve bürûdet semtine √areket et-
mekle mev∂i¡-i nüşûbundan munfa§ıl olur ve i«râc-ı ¡alaðta bu tedbîr cey-
yid olur.

Ve çok kerre olur ki sarmısak ekl edip mâ-ı me&lûc √i≠âsında şemste 
ağzı açık oturmak o ¡alaðı i«râcda kifâyet eder.

Ve nâstan ba¡∂ıları §â√ib-i ¡alaða fesâfis saðy ederler. Fesâfis bir nev¡ 
baððtır ki cildi πâyet raðîð olan ðurâda müşâbih olup kırmızı ve demevî 
olur, ona her ne ðadar rıfð ile yapışılsa ve el ile mess olunsa münfesi« olup 
ezilir. Ve fesâfisi «all ile veyâ«ûd şarâbla saðy ederler veyâ«ûd ðam¡ ile 
√alða teb«îr ederler. Ve ₣ann olunur ki o va§f olunan fesfese bizim diyârı-
mızda293 “eb«al” diye ma¡rûf olan √ayvân ola.

Ve ba¡∂ı kerre yalnız sirkeden √asv itti«â≠ olunup isti¡mâl olunsa ¡alaðı 
i«râc eder «u§û§an sirkeye mil√ dahi katılırsa fi¡li ðavî olur. Ammâ i«râc-ı 
¡alaða nâfi¡ olan πarâπır «all-i √ıltît ile yalnız veyâ«ûd mil√ ile ma«lû†an 
πarπaradır. Ve ke≠âlik «ardal iki mi&li bûrað ile veyâ«ûd «ardal bir mi√li 
nûşâdur ile veyâ«ûd şî√ nı§f vezni kibrît ile yâhûd pelin bir mi&li şûnîz ile 
yâhûd «all-i «amr ki içinde &ûm, şî√, türmüs, √an₣al, sera«s †ab« †ab« olun-
muş ola. Pes o ma†bû«la yâhûd iki ûðıyye miðdârı «all-i «amrın içine üç 

293 “Bizim diyârımızda” dediğinden murâd Şey«‘in diyârıdır. I§fahân’da Sul†ân 
Ma√mûd-ı ∏aznevî’nin oğlu Sul†ân Mes¡ûd’a vezîr olmuştur, Hemedân’da vefât 
etmiştir.
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dirhem bûrað ve iki diş &ûm id«âl edip πarπara olunur. Ve bu πarπaraların 
her birisi isðâ†-ı ¡alaðta isti¡mâl olunur.

Ve ¡alaðı i«râcda kavak yaprağı ¡a§îri ile πarπaranın «â§§ıyyeti vardır. 
»all-i √ıltît ile veyâ«ûd su ve ðulðu†âr ile πarπaranın menfa¡ati vardır.

Ammâ o ¡alað mi¡dede √â§ıl olur ise ya¡nî mâ-ı ¡âlıð-ı meşrûbla ¡alað-ı 
§aπîr mi¡deye vâ§ıl olup onda büyüdü ise ona bu devâ saðy olunur, devâ-i 
nâfi¡: Şî√, ðaysûm, efsentîn, şûnîz, türmüs, ðus†, ebrenc-i Kâbülînin294 cevfi 
ya¡nî lübbü ve içi, sera«s. Bu me≠kûrların her birinden ikişer dirhem a«≠ 
olunup su ile memzûc sirke ile isti¡mâl olunur. Veyâ«ûd o kimseye &ûm 
veyâ«ûd ba§al veyâ«ûd kerneb veyâ«ûd fûtenec-i nehrînin tâzesi ve mu†ay-
yeb «ardal i†¡âm olunur.

Ve √âdd ve √ırrîf olan nesnelerin küllîsini tenâvül edip ba¡dehu ðay™ 
eylemek. Eger ðay™ ona sehl olursa nâfi¡ olur. Ve o kimsenin ðay™ı sühûlet 
üzere √â§ıl olmaz ise onun taðyi™esi şey™-i mâli√-i √âdd ile olur.

Ve eger ¡alaðın ta¡alluð ve nüşûbu enfe olur ise onda se¡û† isti¡mâl olu-
nur. Ve e√abb-ı se¡û†âtı «all ve şûnîz ve ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi ve «arbað 
olur.

Ve kaçan o ¡alað-ı nâşibe inðı†â¡ ¡ârı∂ olup pârelense onun §â√ibi §ıyâ√-
tan ve kelâmdan √a≠er üzere olmak gerektir.

Eger demin seyelânı veyâ«ûd ða≠fi veyâ«ûd ishâli olur ise her birinin 
bâbında ≠ikr olunan senin bildiğin mu¡âlecâtla ¡ilâc olunur. Ve o ¡avârı∂ı 
def¡de sûrincânın «â§§ıyyeti vardır.

Ve ¡alaðı ðâlıb ile ya¡nî âlet ile a«≠ın †arîði budur ki ¡alað-ı nâşibin §â√ibi 
güneşte iðâme olunup ağzı fet√ olunur ve miπrefe mi&âlinde ma§nû¡ olan 
mîlin †arafı ile lisân esfel cânibine πamz olunup basılır. Kaçan ¡alaða ₣âhir 
olup görünse o ðâlıb ¡alaðın a§l-ı ¡unuðuna va∂¡ olunup a«≠ olunur, ¡alað 
munða†ı¡ olmasın için ðâlıb ancak a§l-ı ¡unuða va∂¡ olunur ve o ðâlıb bi-¡ay-
nihi bâsûr a«≠ olunan ðâlıbdır.

294 “Ebrenc-i Kâbülî” biring-i Kâbülî demektir.
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Beşinci Fa§l »avânî… ve ±eb« Beyânındadır

İ«tinâð, nefesin riyeye ve ðalbe nüfû≠unun imtinâ¡ıdır.295 Ve i«tinâð es-
bâb-ı ke&îreden ¡ârı∂ olur; edviye-i «ânıða ve edviye-i semmiyyeden dahi 
¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre a√şâda demin cümûdundan dahi ¡ârı∂ olur. Lâkin 
el-ân bu maðâmda meb√û&umuz ancak o i«tinâðtır ki √ancereye ðarîb olan 
âlet-i nefeste √âdi& olan sebeb ile ¡ârı∂ olur. [299b] O sebeb verem veyâ«ûd 
in†ıbâð veyâ«ûd âlât-ı istinşâðı ta√rîkten ðuvvetin ¡aczi mi&lli nesneler olur.

Ve senin ma¡lûmundur ki verem veyâ«ûd ¡u∂v-ı mücâvirin ∂aπ†ı cârrının 
menâfi≠ini sedd eder. Ve ke≠âlik senin ma¡lûmundur ki o ¡a∂alât ki onun 
a¡∂âyı ta√rîki √asebiyle havâ «âricden münce≠ib olur; o ¡a∂alât, √ancerenin 
¡a∂alâtı olur. Ve √ancere ¡a∂alinin havâyı ce≠bi keyfiyyeti ne vech üzere ol-
duğunu bâbu’t-teneffüste biz beyân eyleriz ki dâ«il-i √ancerede ve √avâlî-
sinde olan ¡a∂allere ba¡∂ı kerre yübs istîlâ eder. Ve yübs ve cefâf √asebiyle 
o ¡a∂aller a¡∂â-i teneffüste fi¡lini icrâdan ve ¡u∂v-ı mücâvirini ta√rîkten ve 
¡u∂v dahi havâyı ce≠binden ¡âciz olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi o ¡a∂alâta istir[«â] veyâ«ûd teşennüc veyâ«ûd âfet-i 
â«er ¡ârı∂ olup mecrâ her ne miðdâr mesdûd olmasa dahi √ayvân teneffüs 
etmeğe ðâdir olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi i«tinâð ¡u∂v-ı mücâvirin a¡∂â-i teneffüsü ∂aπ† edip 
o ¡u∂v-ı teneffüs mun†abıð olmakla olur. Ve bu vechle i«tinâð ve in†ıbâð 
a§l-ı ¡unuðta olan fe…ârâtın bâ†ın ve dâ«il cihetine zevâliyle √â§ıl olur. Ve o 
zevâlin sebebi ∂arbe ve sað†adan biri olur ve ona ¡ilâc olunmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi feðârın zevâli «arezâtın ¡a∂allerinin ve râbı†asının 
teverrümü ile ve ke≠âlik merî ¡a∂alinin ve râbı†asının teverrümü √asebiyle 
olur. Ve o «arezenin dâ«ile inci≠âbı müşâreket ile olur veyâ«ûd «arezâta 

295 Ma¡lûm buyurula ki ¢ânûn’un isti¡mâlâtından fehm olunan budur ki «unâk 
ve ≠eb√a bir ma¡nâya ola, lâkin Mu¡âlecât-ı Buðrâ†iyye’de A√med-i ‰aberî 
min-beyni a§nâfi‘l-«unâð mistaðil bir bâbda îrâd eyledi ve “el-Bâbu’t-Tâsi¡ ve’l-
Erba¡ûne Fî-Veca¡i’l-◊al«i’l-Ma¡rûfi bi’≠-±eb√i” ¡unvânı ile mu¡anven eyledi ve 
dedi ki “◊ulðûmun iki cânibinde iki ¡a∂ale vardır ki onunla ve merî cildesi ile 
izdirâd tamâm olur. Ve merî ve √ulðûm ağızlarında dahi bir ¡a∂ale vardır ki ona 
†arcehâriyye derler ve re™s-i mizmâr dahi derler. Ve ba¡∂ı kerre πalî₣ ve fâsid ve 
√âddü’l-keyfiyyet ve sü«ûnâtı o ¡a∂allerden birine mun§abb olup onlarda verem-i 
√ârr i√dâ& eder ve «âricden o ma√allin üzerinde kulaktan kulağa hilâliyyü’ş-şekl 
√umret ₣âhir olur ve bu veremde «a†ar-ı şedîd olur. İntehâ.



Tahbîzü’l-Mathûn 535

esbâbdan bir sebeb ¡ârı∂ olmakla o sebeb «arezâtı bâ†ına ce≠b eder veyâ«ûd 
«arezeye teşennüc ¡ârı∂ olmakla bâ†ına münce≠ibe olup i«tinâð-ı nefesi 
îcâb eder.

Bu i«tinâðın erde™i yübûsetten olan i«tinâð olur. Ve ¡a§aba i§âbet edip 
yübûsete ¡a§abı müsta¡idd eden âfât-ı sâire dahi erde™ olur.

Ve i«tinâðın §ıbyâna ¡urû∂u ke&îrü’l-vuðû¡ olur, §ıbyânın erbi†ası leyyin 
olmak √asebiyle.

Ve i«tinâðın ziyâde «a†arlısı fe…ârât-ı ¡unuðtan fıðra-i &âniyenin ve 
fevðinde olan fıðranın zevâli √asebiyle olan i«tinâð olur. Ve eger fıðra-i 
&âniye ta√tında olan fıðralardan birinin zevâli ile √âdi& olur ise o i«tinâð 
eslem olur. Ve fıðra-i ûlâ zevâlinden olan i«tinâð eşedd ve e√add olur.

Ve mücâveret √asebiyle olan i«tinâð ðabîlinden olur dîdân √asebiyle 
olan i«tinâð ve biz onu ¡usr-i izdirâd bâbında ≠ikr eyledik

Ve evrâm a¡∂â-i müteverrime i¡tibârı ile dört ðısma münðasım olur, zîrâ 
i«tinâðı îcâb eden verem ba¡∂ı kerre √ancerenin «âricinde olup ðuddâm câ-
nibine veyâ«ûd esfele mâile olan ¡a∂alâtın birinde olur bir vech ile ki vere-
min √umreti muðaddem-i ¡unuðta veyâ«ûd §adrda veyâ«ûd ðassta296 ₣âhir 
olur ve veremin kendi dahi ₣âhir olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi verem √ancerenin «âricinde olur velâkin «alfe mâil 
olur. Ve verem ¡a∂alât-ı merîde dahi olur √attâ verem ve veremin √umreti 
ve levni dâ«il-i femde ₣âhir olur.

Ve ba¡∂ı kerre verem ve veremin levni bi‘l-müşâreke feðâra ve nu«â¡a 
te™eddî eder veyâ«ûd verem merînin ¡a∂alât-ı bâ†ınesinde ve merîyi vely 
eden a¡∂â ¡a∂alâtlarında olur, bi’l-cümle nefesi ta∂yîð eder ve o verem √isse 
₣âhir olmaz.

Veyâ«ûd verem √ancerenin ¡a∂alât-ı bâ†ınesinde olur ve √ancerenin 
πışâ-i müsteb†ınında olur. Ve bu ðısmdan ¡ârı∂ olan veremin i«tinâðı sâir 
i«tinâðtan şerrli olur ve √isse bu dahi ₣âhir olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre i«tinâðın sebebi ≠ikr olunan evrâm-ı erba¡adan iki §ınıf 
veyâ«ûd üç §ınıf veremlerin ictimâ¡ından √âdi& olup sebeb-i verem terkîb-i 
&ünâî yâhûd terkîb-i &ülâ&î ile mürekkeb olur. Ve ≠ikr olunan evrâmın sebe-
bi evrâm-ı sâirenin sebebleri gibidir.

296 “¢ass” sîn ile ve §âd ile lüπattir, §adrın vasa†ında a∂lâ¡ın mülteðâsıdır.
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Ve ba¡∂ı aπdiye vardır ki onu tenâvül edenlerin ≠ikr olunan a¡∂âlarında 
o aπdiye evrâm-ı erba¡adan birini i√dâ& eder, √andeðûðâ gibi. Ve ba¡∂ılar 
dediler ki √andeðûðânın, «ass ve hindebâdan biri tiryâðı gibidir.

Ve bu evrâm ba¡∂ı kerre cemî¡an bedende imtilâ yok iken ve beden naðî 
iken mücerred a¡∂â-i nefes ve √alð civârında imtilâ olmak ile ≠ikr olunan 
veremlerin biri √âdi& olur.

Ve ba¡∂ı kerre i«tinâða mü™eddî olan evrâm vech-i â«er ile taðsîm olunur 
ve denilir ki √alðta olan evrâmın ba¡∂ısı «âricde √isse ₣âhir olur. Ve ba¡∂ı 
â«eri te™emmül ve tefekkür olundukta bâ†ın-ı √alðta ve dâ«ilde verem ol-
duğu √isse ₣âhir olur ve ba¡∂ısı √isse ₣âhir olmaz. Ve √isse ₣âhir olmayan 
verem merîde olur veyâ«ûd dâ«il-i √ancerede olur. Ve onlara ı††ılâ¡ ağzını 
fet√ ve lisânını del¡ ve i«râc edip lisân üzere cânib-i esfele şiddet ve ðuvvet 
ile πamz etmek ile √â§ıl olur.

Ve bu evrâmın mâddesi ba¡∂ı kerre dem ve ba¡∂ı kerre mirre-i §afrâ ve 
ba¡∂ı kerre balπam olur.

Ve i«tinâðın ek&er-i √âlde sebeb-i fâ¡ilîsi ir«â √asebiyle ¡a∂alin in†ıbâðı 
ve mecrâ-yı nefesi seddi olur. Balπamdan olan, selîm ve bür™ü sehl ve serî¡ 
olur. Ba¡∂ı kerre kırk gün miðdârı mütemâdî olur. Ve balπamî i«tinâðın 
kimisi balπam-ı lezic-i πalî₣-i bârid ile tevellüd eder. Ve ba¡∂ı balπamî dahi 
balπam-ı la†îf-i √ârrdan tevellüd eder.

Ve i«tinâðı mûcib olan verem ba¡∂ı kerre √ancerenin ¡ulyâsında olan 
¡a∂alâtta olur. ¡A∂alât-ı ¡ulyâ veremi balπamdan dahi tevellüd eder.

Ve ba¡∂ı kerre verem süflânî olan ¡a∂alât-ı √ancerede olur ve o veremin 
mâddesi §afrâ-i laîf olur, zîrâ balπam-ı πalî₣ ¡a∂alât-ı süflânîye re™sten ba¡îd 
ve dimâπdan dûr olmakla o ma√alle vâ§ıl olmaz ancak √ârr ve la†îf olan 
mirre-i §afrâ tevrîm eder ve süflânî ¡a∂alâtı sevdâ lâ-ma√âle tevrîm eylemez 
ve ¡ulyâyı tevrîmi dahi nâdir olur.

Ba¡∂ılar derler ki sevdâdan i«tinâð ¡ârı∂ olmak mümteni¡ olur, zîrâ sev-
dâ bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere def¡aten mun§abb olmaz. ~â√ib-i ¢ânûn der ki 
ba¡îd değildir ki her ne ðadar nâdirü’l-vuðû¡ ise ba¡∂ı kerre mâdde-i sevdâ-
viyye bir ¡u∂vdan ¡u∂v-ı â«ere def¡aten nüzûl eyleye veyâ«ûd ðalîlen ðalî-
len nüzûl edip i«tinâða mü™eddî tevrîm eyleye. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡a∂alât-ı 
me≠kûrede olan verem sevdâvî verem-i √ârrdan intiðâl †arîðiyle olur ya¡nî 
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evvelâ ¡a∂alâta mirre-i §afrâ mun§abbe olup verem √âdi& olduğundan mâd-
de-i veremin la†îfi mu√terið olup verem √ârr-ı sevdâvî olan vereme intiðâl 
eyler. Pes o sevdâvî evrâm cemî¡an erde™ olur.

Ve verem-i «unâðî «âlî değildir ki yâ ma«nûðu ðatl eder veyâ«ûd mâd-
desi intiðâl eder veyâ«ûd dâ«il-i ða§abede teðayyu√ ve tecemmu¡ eder.

Ve ba¡∂ı kerre dâ«il-i ða§abede verem √âdi& olur velâkin o verem «anıð 
eylemek mertebesine vâ§ıl olmaz.

Ammâ o «unâð ki πâyette redî olup ¡ale’d-devâm ağzını açıp ve lisânını 
del¡ ve i«râca mu√tâc ola, o âfete «unâð-ı kelbî derler.

Ve a§nâf-ı «unâðtan dâ«il-i √ancere ¡a∂alinden √âdi& olan ve dâ«il ve 
«âricde olan veremlerin «unâðına ve feðârın zevâlinden olan i«tinâða dahi 
«unâð-ı kelbî tesmiye olunur.

Ve ba¡∂ı kerre «unâðın mâddesi riyeye intiðâl [edip] ≠âtü’r-riye i√dâ& 
eder ve ba¡∂ı kerre dahi mâdde-i «unâð ¡a§aba intiðâl edip ¡a§abda teşennüc 
i√dâ& eder ve ba¡∂ı kerre mâdde nevâ√î-i ðalbe intiðâl edip ðâtil olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi mâdde-i «unâð mi¡deye intiðâl eder.

Ve «unâðtan helâk olan kimselerde evvelâ teşennüc ¡ârı∂ olup ba¡de-
hu helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre «unâð-ı kelbî yevm-i evvel ile yevm-i râbi¡ 
arasında ðatl eder. Ve rebî¡-i şitevîde ba¡∂ı kerre «unâð mi&lli emrâ∂ ke&î-
rü’l-vuðû¡ olur.

Ve kaçan «unâð müştedd olsa nefes mun«urî olur ya¡nî burun deliklerin-
den «urûc eder ve rev&e ya¡nî ernebe ve ¡arteme dedikleri burnun ucuyla o 
nefese i¡ânet olunur, zîrâ o nefes rev&eyi ve §adrı ta√rîke ziyâde mu√tâc olur 
ve ke≠âlik ziyâde sür¡ate ve tevâtüre mu√tâc olur. Eger ðuvvet ðaviyye ise 
lâ-ma√âle nefeste sür¡at ve tevâtür olur ve nefeste nef«a olmaz.

Ve «unâð √ummayât-ı [300a] mu†bıðada olan «unâð cüderîyi in≠âr eder. 
Ve √ummayât-ı mu†bıðada ¡ârı∂ olan boğaz ağrısı dahi cüderîyi in≠âr eder, 
o ağrı her ne ðadar «unâð sebebiyle değil ise.

◊ummayât-ı √âddede ¡ârı∂ olan i«tinâð cidden redî olur, zîrâ teneffüse 
i√tiyâc o «unâðta cidden şedîd olur. Ve o «unâð yevm-i bu√rânda √âdi& olur 
ise me«ûf ve ðâtil olur; evrâm-ı «unâðiyye ile bu√rân lâ-ma√âle ðâtildir.

el-¡Alâmât: Bi’l-cümle a§nâf-ı «unâða ¡âmm ve şâmil olan ¡avârı∂dan 
olur ∂îð-ı nefes ve fem meftû√an bâðî kalmak.
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Ve bir nesneyi bel¡in §u¡ûbet ve imtinâ¡ı ve bel¡in §u¡ûbeti ba¡∂ı kerre o 
rütbeye bâliπ olur ki ma«nûð olan kimse şürb edeceği suyu ibtilâ¡ eyledikte 
boğazından su geçmeyip mun«urlarından «ârice «urûc eder. Ve yine ¡avâ-
rı∂-ı ¡âmmdan olur ¡aynın cu√û₣ ve irtifâ¡ı. Ve «unâðın şedîd olanlarında 
lisânın del¡i ya¡nî taşra çıkması ve lisânın ∂a¡f-ı √areketi. Ve ba¡∂ı kerre bu 
√âlet dâim olup mun«ureynden tekellüm edenlerin kelâmına o ma«nûðun 
kelâmı müşâbih olur. Ve fi’l-√aðîða o mi&lli ma«nûðun mun«ureyni mes-
dûdlardır ve kelâmı mun«urdan tekellüm eylemek onlar √aððında muta§av-
ver değildir velâkin kelâm-ı mun«urîye onların kelâmları müşâbih olur.,

Ammâ balπamî ve §ulb olan «unâðta veca¡ ziyâde şedîd olmaz ve «unâð-ı 
√ârrede veca¡ ziyâde olur.

Ve kaçan veca¡ şedîd olsa ba¡∂ı kerre raðabenin küllîsi müntefi«a olup 
şişer ve vech dahi ke≠âlik müntefi« olur ve lisân tedellî eder ya¡nî esfele 
sâðı† olur.

Ve ≠eb√anın eslemi ≠eb√ası olan kimsenin nefesinde ¡usret ve §u¡ûbet 
olmayanlar olur. A§√âb-ı «unâðın nab∂ı zamân-ı ibtidâda mütevâtir ve 
mu«telif olup sonra §aπîr ve mütefâvit olur.

Ve verem √asebiyle olan «unâðın cemî¡an a§nâfı bu ¡alâmetlerde müşte-
rek olur ki onların merîleri ve √ancereleri câsiye297 ya¡nî §ulbe ve mütemed-
dide i√sâs olunur ve √issi ba§ar veyâ«ûd lems ile olur ve ke-enne «unâðın 
§â√ibi ðay™ı iştihâ eder gibi olur.

Ammâ a§nâf-ı «unâðın zevâl-i fıðra √asebiyle olanlarının ¡alâmeti o 
ma«nûðun raðabesi dâ«ile münce≠ibe olur ve mev∂i¡-i zevâl teða§§u¡ eder 
ya¡nî ða§¡a ve kâse gibi çukurlanır. Ve o mev∂i¡e lems olunsa veca¡ √âdi& 
olur ve ðafâsı üzere istilðâ eylese bir nesneyi yutmağa ve ibtilâ¡a ðâdir ol-
maz.

Ve ≠eb√a ile ≠âtü’r-riyenin her birinden ∂îð-ı nefes √âdi& olur. Ve ikisin-
den her birinin farðı budur ki ≠âtü’r-riye def¡aten «ânıð olmaz, i«tinâð onda 
tedrîcle ¡ârı∂ olur, ammâ ≠eb√ada i«tinâðın ¡urû∂u ba¡∂ı kerre def¡aten olur.

Ve √ancere vereminden √âdi& olan i«tinâð ile merî vereminden √âdi& 
olan i«tinâð dahi biri birlerinden bu vechle farð olunur ki √ancere vere-
minde bel¡ ve bir nesneyi yutmak mümkin olur ve nefes ¡usretli olur, ammâ 

297 “Câsiye” §ulbe ma¡nâsınadır.
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merî vereminde ¡aksi üzere bel¡ mümteni¡ ve teneffüs bilâ-¡usret mümkin 
olur. Ve ba¡∂ı kerre √ancere veremi büyüyüp bel¡e dahi imtinâ¡ gelir. Ve 
merî veremi dahi büyüyüp teneffüste dahi ¡usret ve imtinâ¡ olur.

Ve merî veremlerinden ∂îð-ı nefes i√dâ& eden verem merînin a¡lâsında 
olan veremdir ve esfelinde olan verem ile ∂îð-ı nefes ¡ârı∂ olmaz, zîrâ ne-
fesin mecrâsı ða§abe-i riye olur. Ve merînin fevðte ve a¡lâda olan ¡a∂alâtı 
teverrüm eyledikte o verem ða§abe-i riye tecvîfini ta∂yîð edip ∂îð-ı nefes 
i√dâ& eder. Ammâ esfel-i merîde olan ¡a∂alât veremleri ða§abe-i riyeyi sedd 
eylemez ve ondan ∂îð-ı nefes cidden ¡ârı∂ olmaz; min vechin ∂îð ve ¡usret 
bulunur ise teneffüs ondan mertebe-i imtinâ¡a varmaz.

Ve kaçan verem merînin ¡a∂alât-ı dâ«iliyyesinde olur ise o verem √isse 
₣âhir olmaz ve belki lisân √anek-i esfele şedîden la†y ve teseffül eder.

Ve ba¡∂ı verem redî olup ondan bür™ recâ olunmaz ve ba¡∂ı â«erde 
redâ™et o miðdâr olmaz ve ondan bür™ recâ olunur. Ve redâ™eti ðalîl olan 
ðısm-ı &ânî ¡a∂alât-ı merînin â«irde ve esfelde olan ¡a∂alinde olup √isse 
₣âhir olmayan verem olur. Pes bu veremlerin arasında emr-i fârıð budur ki 
ðalîlü’r-redâ™et olan veremde ∂îð-ı nefes ancak zamân-ı bel¡de olur, ammâ 
redî olan verem √ancerenin dâ«ilinde olup o dahi √isse ₣âhir olmaz, «âric-
den i√sâs olunmaz ve ma«nûðun √alðı te™emmül olunsa dâ«ilde verem ol-
duğu dahi bilinmez belki o verem πavrda olur, «âricden veyâ«ûd dâ«ilden 
ona ı††ılâ¡ ve i√sâs mümkin olmaz ve bu verem πâyet-i redâ™ette olur. Ve 
«âricden i√sâs olunup dâ«ilden i√sâs olunmayan veremin redâ™eti ondan 
dûn ve noð§ân olur. Ve «unâð-ı redîde men¡-i nefes serî¡an ve ¡aceleten ¡ârı∂ 
olur; o redî «unâðın §â√ibi istilðâ eylese nefesi a§lâ ve külliyyen müntefî 
olur ve istilðâ eylemese nefesinde ¡usret olur lâkin külliyyen imtinâ¡ olmaz.

Ve redî veremin ¡alâmet-i u«râsı budur ki o verem §â√ibi boynunu dâimâ 
temdîd eder ve boynunu uzatmak ve temelmül etmek ya¡nî bir †araftan 
†araf-ı â«ere ta√avvül ve teðallüb etmek ile teneffüse i√tiyâl eder ve ona 
inti§âb ve dik durmak vâcib ve ∂arûrî olur, ı∂†ıcâ¡a ðâdir olmaz.

Ve kaçan ma«nûðun ∂îð-ı nefesi ve eb«ıre-i du«âniyyeyi i«râca √âceti 
ðuvve-i müteneffisenin √âl-i teneffüste ru†ûbâtı «ârice iz¡âc ve ¡unf ile i«râc 
eylemesi mertebesine bâliπ olup ¡unf ve iz¡âc olunan ru†ûbette zebediyyet 
₣âhir olur ise o ma«nûðtan bür™ü recâ olunmaz ve ona mu¡âlece olunmak 
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vâcib olmaz belki ba¡∂ı kerre ma«nûðun nef&inde zebediyyet a√yânen bu-
lunup ≠ikri mürûr eden vech üzere olmaz ise o ma«nûða berâ™et ¡ârı∂ olmak 
recâ olunur onun için o ma«nûð-ı müzbidde ðuvvet ve †a¡âma şehvet mev-
cûde olur ve ondan ¡âfiyet me™mûl olur. Ammâ o ma«nûðun yüzüne «u∂ret 
ve me√âcir-i ¡aynlarına sevâd ¡ârı∂ olsa o ma«nûð meyyittir ya¡nî helâke 
müşriftir.

Ve ke≠âlik ma«nûðun nab∂ı §aπîr ve e†râfı bâride ve lisânı πalî₣ ve es-
ved olsa bu ¡alâmetler dahi ¡alâmât-ı rediyye olur.

Ve «avânîðte √ummâ-ı şedîde ¡ârı∂a olsa mevt ¡âcil ve müsri¡ olur, zîrâ 
√ummâ nefes-i ke&îre mu√tâc olur ve ma«nûðun nefesi ðalîl veyâ«ûd ¡adîm 
olmakla mevt mübâderet ve müsâra¡at eder.

Ve ba¡∂ılar ma«nûða mevtin serî¡an teveccüh eylediğinin ¡alâmâtını 
beyân edip dediler ki bir kimsede «avânîð olup mu™a««ar-ı ¡unuðunun lev-
ni √umret-i mu¡tâdesinden beyâ∂a veyâ«ûd √u∂rete müteπayyir olup ib†le-
rinde ve ürbiyyelerinde ¡arað bâdir olsa o ma«nûð iki günün birinde ya¡nî 
yevm-i evvelde veyâ«ûd yevm-i &ânîde meyyittir, te™«îr olunmaz.

Ammâ ma«nûðun recâ-i bür™üne ve §ı√√atine ¡alâmet budur ki onun 
√umreti «ârice «urûc eder ve «âricde √umretin ₣uhûru ¡alâmet-i ma√mûde 
olur. Ve çok olur ki √umret «âricde ₣uhûr eylediği gibi ma«nûð gözünü 
açar ve ifâðat gelir. Ve ke≠âlik ma«nûðun nefesi müteπayyir olup nefes-i 
§aπîr ü ða§îr ile nefes almağa bed™ eylese o dahi ¡alâmet-i ma√mûde olur, 
zîrâ ma«nûð √âl-i şiddetinde nefesi ta†vîl eder ve †ûl-i müddet teneffüste 
ðalîlen ðalîlen havâyı ce≠b eder. Ve kaçan nefes ða§îr olmağa başlasa delâ-
let eder ki «unâðın şiddeti zâile oldu, nefes-i ða§îr ü ∂a¡îf ona e§ı√√â gibi 
kifâyet eyledi, pes bu delâlet ile ¡alâmet-i ma√mûde √â§ıl oldu. Ve ke≠âlik 
«unâð cânibinin cânib-i «ilâfında verem √âdi& olsa o dahi senin bildiğin 
vech ile «unâðın in√ilâline delâlet eder.

Ve mâdde-i i«tinâðın intiðâli ¡alâmâtı budur ki «unâðın vereminde in-
ficâr yok iken istirâ√ata mü™eddî ∂umûr ve in√ilâl müşâhede olunur ve bu 
vech ile veremi müşâhede eyledikten sonra vâcib olur ki nab∂da te™emmül 
oluna, nab∂ mevcî ve ¡a₣îm olup ¡alîlde su¡âl dahi var ise delâlet eder ki o 
«unâð ≠âtü’r-riyeye intiðâl eder ve eger nab∂ müteşennic ise o «unâð te-
şennüce intiðâl eder ve eger nab∂ cidden ∂a¡îf ve §aπîr ise ve tefâvütü dahi 
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var ise ve «afaðân dahi [300b] hâyice ve πarîziyyede in√ilâl ve πaşy dahi 
√âdi& olur ise delâlet eder ki mâdde nâ√iye-i ðalbe mun§abbe olmuştur. Ve 
eger mi¡dede veca¡ ve πa&eyân √âdi& ise o mâdde mi¡deye intiðâl eylemiş-
tir. Ammâ «unâðın veremi cem¡-i mâdde eylediyse ona dört günden sonra 
vereme lînet ¡urû∂u delâlet eder.

Ve ba¡∂ı «unâðta evvelâ ¡unuðta ve nâ√iye-i §adrda √umret ¡ârı∂a oldu-
ğundan sonra o √umret-i ₣âhir πâyibe olup batar ve o √umretin πaybeti iki 
vech üzere olur: Vech-i evvel o mâddenin bâ†ına rücû¡undan olur ve vech-i 
&ânî mâddenin istifrâπından olur. İstifrâπ mâddeden nâşî √umret-i me≠kûra 
πaybet eder ise ondan bür™ recâ olunur. Ve bâ†ına mâddenin inci≠âbı √ase-
biyle olan √umretin πaybeti ¡alâmet-i rediyyedir.

Ve «unâð-ı demevînin ¡alâmeti senin bildiğin dem ¡alâmetleridir; lisân 
ve vech ve gözlerin √umretidir ve ağızda dem †a¡mı olmaktır, ağzında dem 
√alâveti olmakla veyâ«ûd şarâb-ı şedîd †a¡mı olmakla. Ve yine dem ¡alâme-
tinden olur ma«nûðta veca¡ temeddüdünün şiddeti ve şedîden nefeste ∂îð 
olmak.

Ve i«tinâð-ı §afrâvînin ¡alâmâtı √arâret ve iltihâb ve πamm-ı şedîd ve 
¡a†aş-ı şedîd ve cidden şedîd olan veca¡-ı le≠≠â¡ ve merâret-i fem ve yübs 
ve seher olur. Ve §afrâvîde dahi ∂îð-ı nefes bulunur lâkin demevînin ∂îðı 
müballiπaten bâliπa olmaz. Ve ba¡∂ı kerre «unâðın §afrâvî olduğuna lisâ-
nın levni ve mev∂i¡-i veremin √urðat ve √iddeti delâlet eder, o mev∂i¡-
de ke-enne bir şey™-i lâ≠i¡ vardır diye i√sâs olunur. Ve §afrâvînin veca¡ı 
demevînin veca¡ından eðall olur. Ve balπamî «unâðın mâddesi balπam-ı 
mâli√ ve balπam-ı bûraðî vü lezic olur ve √arâreti olur, binâen ¡aleyh ağ-
zında o keyfiyyette †u¡ûm bulunur. Ve ba¡∂ı kerre ona lisânın ve vechin 
levni beyâ∂ olmak ve ¡a†aşı ve iltihâbı ðalîl olmak delâlet eder. Ve ona 
¡alîlin lisânına istit«â olmakla del¡-i lisân dahi ¡ârı∂ olur. Ve ðalîlen onun 
πuddelerine verem ya¡nî √alðında olan πuddelere şişler ¡ârı∂ olur ve o 
şişin veca¡ı ðalîl veyâ«ûd ¡adîm olur ve √ummâsı olmaz ve müddeti kırk 
gün miðdârı mütemâdî olur. Ve bu balπamî «unâðın §â√ibi taπaddî edip 
loðmayı ibtilâ¡ murâd eyledikte ona cidd ve ihtimâm eder ise bu nev¡ 
«unâðta ictihâd ile loðmayı isâπa mümkin olur, zîrâ balπamı rı«v olmakla 
tenfî≠-i loðmayı ðâbil olur.
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Ve «unâð-ı sevdâvînin ¡alâmeti budur ki veremi §alâbetli ve ağzında 
√umû∂at ve ¡ufû§at olur. Ve o «unâðın ¡urû∂u def¡î olmaz, tedrîcle ðalîlen 
ðalîlen ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre «unâð-ı sevdâvî verem-i √ârrdan intiðâl 
†arîðiyle olur.

Ve a¡∂â-i teneffüsün yübsünden ¡ârı∂ olan «unâðın ¡alâmeti ağzında 
ru†ûbetin ðılleti ve mâ-ı √ârr ile vaðt-i isti¡mâlde intifâ¡ı olur. Mâ-ı √ârrın 
ter†îb ve ir«âsı olmakla onunla yâbise olan a¡∂â-i nefes intifâ¡ eder.

Ve bundan sonra ma¡lûm buyurula ki ba¡∂ı kimsenin boğazında veca¡ 
√âdi& olup bir sene ve iki sene o veca¡ mütemâdî olur ve o veca¡-ı mü-
temâdî delâlet eder ki o kimsenin nevâ√î-i √alðında fa∂l ve mâdde ta√ac-
cür eylemiştir. Ve lâyıð olur ki onun emri ve tedârükü ihmâl olunmaya ve 
mu¡âlecesinin ¡usretinden ve o âfetin §alâ√ı ðabûlü ba†î™ olduğundan ta∂ac-
cur eylemeyip mu¡âlecesinde muvâ₣abet oluna. Ve ¡alîle dahi vâcib olur ki 
†abîbin fi¡line tâbi¡ ola.

Altıncı Fa§l Nevâ√î-i ◊al…ta ¡Ârı∂ Olan Evrâm-ı ◊al… ve 
◊ancerede ve ◊ancereyi Mu†îf ve Mu√î† Olan ∏udedde ve 

Lehât ve ∏al§ame ve Levzeteynde ¡Ârız Olan Verem Mu¡âlecelerinde 
Tekellüm Eylediğimiz Kelâm-ı Küllî Beyânındadır

Bu evrâmı fâ¡il olan fa∂lın ¡u∂va evvelâ mun§abb olanları fa§d ve ishâlle 
istifrâπ olunmak vâcib olur. Ve yine vâcib olur ki mâdde cânib-i mu«âlife 
ce≠b oluna her ne ðadar o ce≠b mev∂i¡-i veremden ba¡îd olup mev∂i¡-i vere-
me muðâbil olan ma√alle va∂¡-ı me√âcim ile olur ise. Ve e†râfı dahi rab†-ı 
mûlim ile rab† olunur. Ve edviye-i ðâbı∂a ile bed™ olunup veremin üzerine 
ðâbı∂ edviyeye ¡asel gibi ðalîlen cilâsı olan devâ mezc olunur. Ve o ðâbı∂ 
edviyenin ef∂ali cevzin ðuşûru ve tûtun rubbu olur.

Ve bundan sonra ma¡lûm ola ki kaçan veca¡-ı lehât ve «unâð ₣uhûr eyle-
se evvel-i ₣uhûrunda «all ile πarπara mâddeyi in§ıbâbdan men¡ ve red¡ eder 
ve ru†ûbet-i ke&îreyi celb ve ce≠b eder ya¡nî «ârice i«râc ve istifrâπ eder. 
Ve bu πarπara e&nâsında i√dâ&-ı ru†ûbet eden nesnelerden imtinâ¡ ve i√tirâz 
olunur.
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Ve yine isti¡mâli menfa¡atli olan edviye-i ðâbı∂adan olur şebb, ¡af§, 
cüllenâr ve teherrî edince ðadar ma†bû« √ulv ve √âmi∂ iki nev¡ rummân. 
Bu me≠kûrlar le¡ûð itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ke≠âlik nâfi¡ olan devâ-
lardandır ¡alîlin yâfû«unu √alð edip aðâðıyâ ¡u§âresi ile o ma√alle †ılâ et-
mek. Bu edviyeler ile ibtidâen mu¡âlece olunur ba¡dehu tedrîcle mün∂icât 
isti¡mâl olunur ve ba¡dehu müfetti√ât-ı ðaviyye isti¡mâl olunur √attâ istidrâc 
olunarak ðuvvette nüşâdur ve ¡âðırðar√â mertebesine bâliπ olanlar dahi is-
ti¡mâl olunur.

Ve bu bâbda ≠ikr olunur ki √alða nâfi¡ olan edviyedendir ðus†, kündüs, 
varað-ı diflâ, merzencûş mi&llilerden ¡a†ûs itti«â≠ olunup isti¡mâl olunmak.

»avânîð ve lehât ve levzeteyn evrâmlarında bi’l-«â§§a menfa¡ati mü-
cerreb olan devâlardan olur ve bi’l-cümle a¡∂â-i √alða nef¡-i ¡a₣îmi olur 
biraz «uyû† ¡ale’l-«u§û§ urcuvân-ı ba√rî ile ma§bûπa olan «uyû† a«≠ olu-
nup onun ile ef¡î «anıð oluna ba¡dehu o «ay† ≠ikr olunan evrâm §â√ibi-
nin boynuna ta†vîð oluna. Ve bu vech üzere olan †avðın bu evrâma nef¡-i 
ceyyid-i ¡a₣îmi olup me™mûl ve mütevaðða¡dan ziyâde olur. Bu evrâmın 
cemî¡an evðâtında süt eşref-i edviyeden olur, red¡i ve telyîni ve veca¡ı 
teskîni olduğundan.

Ve vâcib olur ki ðab∂ ve ta√lîl ve in∂âcı olan edviyelerden birini is-
ti¡mâl murâd olundukta te™emmül olunup bedenin √âline na₣ar oluna 
ve lîn ve §alâbetine bakıla. Eger beden §ulb ise isti¡mâl olunan edviye 
taðviye oluna ve eger beden mülâyim ve leyyin ise edviye dahi telyîn ve 
ta∂¡îf oluna. Ke≠âlik ¡alîlin sinnine ve mizâcına ve zamâna ve ¡âdete dahi 
mürâ¡ât oluna.

Ve lehât ve levzetân veremlerine ve istir«âlarına «â§§aten ða†¡la dahi 
mu¡âlece olunur. Ve ða†¡ ile olan mu¡âlecelerine biz bir bâb ifrâd ve ifrâz 
eyleriz. Ve bu âfetlere olan vücûh-ı mu¡âleceden olur onun ma√allini πamz 
eylemek. Ve onun üç ma√alli ve mev∂i¡i vardır: Evvelki ma√alli feðârın 
zâil olduğu ma√alldir. İkincisi lehât ve levzetânda olan ma√all-i verem-
dir, zîrâ ba¡∂ı kerre lehât sâðı†a olup πamz ile fevð cânibine işâle ve terfî¡ 
olunur. Ve üçüncüsü ¡unuðtur, zîrâ evrâm-ı balπamîde ba¡∂ı kerre iki men-
fe≠ ya¡nî ða§abe ve merî tecvîfleri ma¡an te∂ayyuð eder. Ve o menfe≠leri 
tenðıye ve tel†îfte ¡unuða πamz ile isti¡ânet olunur.
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Yedinci Fa§l ±eb√ ve »avânî… ve Sâir Esbâbdan Bir Sebeb ile 
◊âdi& Olan İ«tinâ… Mu¡âlecelerinin Beyânındadır

Ammâ bu emrâ∂lardan «unâð-ı √ârr mu¡âlecesinde vâcib olur ki ona 
fa§d ile ibtidâ oluna ve def¡aten dem ke&îren i«râc olunmaya, ¡ale’l-«u§û§ 
ðuvvet ∂a¡fı a«≠ eylese dem-i ke&îr i«râcından i√tirâz ziyâde vâcib olur ve o 
vaðt-i ∂a¡fta ¡aşreten ¡aşreten ya¡nî defe¡âtle fa§d olunup her bir fa§dda onar 
ða†re dem i«râc olunur. Eger ðuvvet ∂a¡fa bed™ etmedi ise dem i«râc olun-
maktan münfekk olunmaz, πaşye ðarîb olunca ðadar ðavî olan kimselerden 
dem i«râc olunur.

Ve yine vâcib olur ki fa§dı tefrîð ve defe¡âtle eyledikte √ıf₣-ı ðuvvete 
ve def¡-i πaşye mü™eddî olur vech üzere tebdîd ve tefrîð eyleye, zîrâ o fa§d-
lardan ma«nûða πaşy ¡ârı∂ olsa o πaşy ðuvveti isðâ† edip ma«nûðta suðû†-ı 
ðuvvet ve ¡usr-i teneffüs cem¡ olur ve o kimse i«tiyâren veyâ«ûd ∂arûreten 
taðlîl-i πıdâyı dahi a«≠ eder ve bu √âletlerin ictimâ¡ından lâ-ma√âle «a†ar 
mütevaðði¡ olur «u§û§an ki o ¡alîlde √ummâ dahi ola, «a†arı ¡a₣îm olur.

Ve bunlardan mâ-¡adâ emr-i fa§dda şey™-i â«ere mürâ¡ât olunmak 
[301a] dahi vâcib olur, onun beyânı budur ki emrâ∂-ı «unâðıyyede demin 
πâlib olup «unâða mü™eddî olduğunun sebebi dem-i √ay∂ ve dem-i bâsûr-
dan birinin i√tibâsı olur. O mi&lli «unâð mu¡âlecesinde vâcib olur ki bir 
ma√allden fa§d oluna ki o fa§d ile dem mu√tebes olduğu cânibe münce≠ib 
ola, me&elâ dem-i √ay∂ ve dem-i bâsûr i√tibâsından √âdi& olan «unâð 
mu¡âlecesinde §âfin fa§d olunur ve iki sâðtan √acâmet olunur. Ve kaçan 
o fa§d ve √acâmet ile dem-i ke&îr i«râc olunsa sâ¡atince ¡ârı∂a-i «unâð 
sâkine ve zâile olur.298 Ve ba¡∂ı kerre o fa§d ve √acâmeti ertesi gün dahi 
i¡âdeye  mu√tâc  olunur.299 

◊aðîðat-i kelâm budur ki ¡alîlin √âlinin fa§dı zamân-ı nu∂ca ðadar te™«î-
re ta√ammülü olur ise fa§dı müdâfa¡a ve te™«îr eylemek evlâ olur, bedende 
ðuvvet bâðıye kalıp ve istifrâπ mâdde-i mara∂ın kendiden olsun için. Lâ-

298 Zîrâ dem-i √ay∂ ve dem-i bâsûr esfelden mu√tebes ve a¡lâya münce≠ib olmakla 
«unâð ¡ârı∂ olmuş idi, §âfini fa§d dem-i §â¡idi mev∂i¡-i lâyıðı olan esfel cânibine 
ce≠b etmekle mâdde-i «unâð ma√all-i veremden tenðıye olunmakla ¡ârı∂a-i 
«unâð külliyyeten zâil oldu.

299 Ya¡nî ba¡∂ı kerre fa§d-ı vâ√id kifâyet eder ve ba¡∂ı kerre dahi tekrâr fa§da √âcet 
olur, dem ke&reti ve sebeb-i i√tibâsın ðuvvet ve ∂a¡fı √asebiyle.
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kin zamân-ı nu∂ca mümkin oldukça te™«îr lâzım olan fa§d fa§d-ı küllîdir, 
zîrâ «unâðta ðable’n-nu∂c irsâlât demekle ma¡rûf olan fa§da mürâ¡ât olunur 
ya¡nî evâil-i eyyâmda mütevâliyen ve mirâren fa§d olunur ve her birinde 
demden ða†arât-ı ma¡dûde irsâl ve i«râc olunur.300 Ve zamân-ı nu∂ca ge-
lince i«râc olunan dem cemî¡an vezn olunsa mâdde-i verem olan demin 
¡öşrüne veyâ«ûd «umusuna bâliπ olup ziyâde i«râc olunmamak vâcib olur. 
Ve ðable’n-nu∂c olan irsâlâtla teneffüste sühûlet √â§ıl olur.

Ve ke≠âlik «unâðta imtilâ olur ise ve πarâπır ile elem ¡ârı∂ olur ise o 
πarâπır dahi te™«îr olunur, zîrâ o √âlde πarâπır isti¡mâl olunsa mâdde-i im-
tilâyı mev∂i¡-i vereme ce≠bden «avf olunur ve lâzım olur ki πarâπır dahi 
ba¡de’t-tenðıye isti¡mâl oluna.

Ve ≠eb√ten bir â«er §ınf dahi vardır ki verem onda πal§amenin að§âsında 
olur. Ve kaçan o veremden ðable’l-in√ı†â† fa§d olunsa ma«neða ve boğula-
cak ma√alle ≠eb√ ¡illeti mün√a††a olur ya¡nî o fa§d bâ¡i&-i helâk olur.

Ve verem-i sâire gibi «unâðın evðâtı dört vaðte mün√a§ıre olur: zamân-ı 
ibtidâ ve zamân-ı tezeyyüd ve zamân-ı intihâ ve zamân-ı in√ı†â†tır. İşbu 
«unâðın ezmine-i erba¡asından her biri ek&eriyyâ a√vâl-i izdirâd ile ma¡lûm 
olur. ¡Usr-i izdirâdın evvel-i ₣uhûru zamân-ı ibtidâ ve ¡usrun tezeyyüdü 
zamân-ı tezeyyüd ve ¡usrun bir ðarâr üzere vuðûfu zamân-ı intihâ ve ¡us-
run tenâðu§u zamân-ı in√ı†â†tır. Ve «unâð mâdâm ki zamân-ı tezeyyüdde 
olup ve fa§d-ı bâliπa ∂arûret mess eylemezse ≠ikr olunan irsâlât ile iktifâ 
olunur ve fa§d-ı bâliπ nu∂cdan sonraya te™«îr olunur. Ve «unâðın √udû&u 
nâ√iye-i √alðta fa∂la olduğundan olup cemî¡an bedende imtilâ yok ise ve 
bedenden nâ√iye-i √alða meded gelmekten «avf olunmaz ise fa§dı terk ey-
lemek câiz olur ve belki o ma«nûðun bedeninden esbâb-ı ta√allül külliyyen 
men¡ olunur, zîrâ ke&ret-i ta√allül bedel mâ-yete√alleli ta√§îli için ke&ret-i 
taπaddîye mu√tâc olur. Ve ma«nûð ise πıdâdan men¡ olunur onun için ki 
beden taπaddî için ru†ûbete mu√tâc oldukta mevcûd olan ru†ûbeti isti¡mâl 
etmekle mâdde-i verem olan ru†ûbeti taðlîl eder ve verem olmağa §âli√ olan 
mevâddı cihet-i veremden §arf eder, ke-enne †a¡âm tenâvülü terk olundukta 
bedene πıdâ olmağa §âli√ olan dem ðalîl olmakla mâdde-i veremi beden 

300 ¢able’n-nu∂c i«râc olunan dem mâdde-i verem demi değildir belki o dem-i «âric 
dem-i â«erdir lâkin onda dahi «urûcu ile ke&ret def¡ olup bir miðdâr «iffet gelir.
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πa§b eder ve ba¡dehu in∂âc ve ı§lâ√ edip bedenin πıdâsını tek&îr eder. Bu 
vech ile mevâdd πa§b olundukta lâ-ma√âle vereme «iffet gelir.

Ve kaçan fa§da mübâderet olunsa ba¡∂ı kerre fa§d ta√ammül olunmaz 
ve bedel mâ-yete√allel ta√§îli için πıdâ isti¡mâline √âcet olur ve πıdâyı is-
ti¡mâli ma«nûða elem verir «u§û§an πıdâyı isâπa müte¡a≠≠ir ola ve loðma 
boğazdan geçmeye, o vaðt πıdânın ¡a≠âbı ve elemi ziyâde olur. Lâkin vâcib 
olur ki ta√t-ı lisândan fa§da mübâderet olunup te™«îr olunmaya, her ne ða-
dar yevm-i evvelde olur ise dahi o fa§d işlene.Ve ke≠âlik ≠ikri müteðaddim 
olan fa§dât-ı mütefârıða ve irsâlât e&nâsında dahi ta√t-ı lisândan fa§d oluna, 
¡ale’l-«u§û§ ta√t-ı lisânda olan damarda temeddüd olur ise o damarı fa§d 
ziyâde nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre vidâco ya¡nî şâh damar dedikleri damarı 
dahi fa§da √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi lisânın kendini şar†a ve sâðları 
√acâmete mu√tâc olur, zîrâ şar† ve √acâmet ziyâde nâfi¡ olur. Ve «avânîð 
¡urû∂u mu¡tâdı olan kimseye vâcib olur ki kendide imtilâ i√sâs eylediği gibi 
«unâð ¡ârı∂ olmazdan muðaddem fa§da müsâra¡at eyleye ve fa§l-ı rebî¡de 
dahi fa§d eyleye.

Ve şedîdü’n-nef¡ olan mu¡âlecâttan olur cidden ðaviyye olan √uðne 
isti¡mâline mübâderet eylemek lâkin o kimsede √ummâ olur ise √uðne-i 
leyyine isti¡mâline iðti§âr olunur, √uðne-i ðaviyye isti¡mâl olunmaz. Ve 
ma√mûm olmayan ma«nûða √uðun-ı ðaviyye isti¡mâlinin ve şiyâfât is-
ti¡mâlinin menfa¡at-i ðaviyyesi olur.

Ve vâcib olur ki ma«nûð kimsenin e†râfı ten†îl oluna ve §ûf ile ¡unuðu 
ta†vîð oluna «u§û§an zûfâ-i ra†b demekle ma¡rûf §ûfla ta†vîð olunmak ziyâ-
de nâfi¡dir. Ve hangi §ûfla ta†vîð olunur ise gerektir ki o §ûfe zeyte veyâ«ûd 
babadya yağına πams oluna, zîrâ bu dühnler müleyyin ve veca¡ı müsekkin-
dir. Ve â«ir-i demde bu devâlar nef¡ vermediği vaðtte o dühnlere cevâ≠ib 
dahi «al† olunur. Ve o «al† olunacak cevâ≠ib bûrað ve «ardal ve ðus† ve 
cünd-i bîdester ve kibrît ve merâhim-i ðaviyye-i mu√ammire gibi nesne-
lerdir. Ve ke≠âlik ¡asel-i belâdır ve müneffi† olan devâlar dahi «al† olunur.

Ve vâcib olur ki «unâðı olan kimse yevm-i &âli&e ðadar πıdâsını sikence-
bîn veyâ«ûd şarâb-ı ¡asele ða§r eyleye, üç günden sonra ba¡∂ı eşribe-i le≠î≠e 
ile mâ-ı şa¡îre tederrüc oluna ba¡dehu yumurta sarısına tederrüc oluna. Ve 
kaçan sühûlet ile ibtilâ¡ ve izdirâd mümkin oldukta «anderûs ile a√sâ ey-



Tahbîzü’l-Mathûn 547

lemek muvâfıð olur ve â«irinde a√sâyı mün∂ıcâttan ba¡dehu mu√allilâttan 
itti«â≠ eylemek evfað olur.

Ve eger bel¡ ve izdirâd ¡usretli olur ise «arezât-ı raðabeden «areze-i &âni-
ye üzere ma§§ ile veyâ«ûd nâr ile olan me√âcim va∂¡ olunur, ðalîlen ðalîlen 
menfe≠ genişip aπdiyeden tecerru¡ olunan e†¡ime sâyiπa olsun için.

Ve me√âcim izâle olunmak murâd olundukta ma§§ ile va∂¡ olunan me√â-
cim rıfð ile izâle olunur, ammâ nâr ile va∂¡ olunan me√âcim bi-nefsihâ sâðı† 
olur, yed ile izâleye √âcet olmaz. Ve mi√ceme şar† olunup o mev∂i¡den ve 
ke≠âlik a«de¡ayndan301 dem i«râc olunmakta be™s yoktur. Ve ke≠âlik bun-
lardan sonra mâdde munða†ı¡a oldukta baş üzere dahi, mi√ceme-i vâ√ide 
va∂¡ında ve ta√t-ı √alðta ≠eðan üzere mi√ceme va∂¡ında dahi be™s yoktur, 
zîrâ bu mev∂i¡lerde me√âcim va∂¡ı mevâddı cânib-i «ilâfa ce≠b eder ve 
mevâddı hem taðlîl eder. Ve ke≠âlik evvel-i emrde mi√ceme ta√t-ı &edye ve 
kâhil üzere dahi va∂¡ olunur.

Ve yine be™s yoktur ki «ayzurân ya¡nî âs-ı berrî mi&lli nesne ðu†n ile mel-
fûfen √alða id«âl olunmakla √alð tevsî¡ ve tenðıye olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
≠eheb ve fı∂∂anın birinden ða§abe mi&lli bir nesne itti«â≠ olunup boğaza 
id«âl olunur ve onun teneffüse i¡âneti olur. Ve ke≠âlik ∂îð müştedd oldukta 
raðabe üzere me√âcim va∂¡ından lâbüdd olur. Ve bel¡i teshîl ve nefesi tev-
sî¡de ektâfı ya¡nî omuz başlarını ðuvvet ve şiddet ile oğmak nâfi¡dir

Ammâ «unâðın zamân-ı ibtidâsında ðavâbı∂ isti¡mâli nâfi¡dir «u§û§an 
mevâddı olan «unâðta ðavâbı∂ın nef¡i ziyâde olur. Ve ðavâbı∂ın ef∂ali o 
ðâbı∂dır ki onda keyfiyyet-i ðab∂dan mâ-¡adâ bir cevher-i la†îf olur ki o 
cevher keyfiyyet-i ðab∂ı bâ†ına tenfî≠ eder. Ve tecribe ile olan isti«râc olu-
nan ðavânîndendir ki ma«lû† ve mürekkeb olan ðavâbı∂ müfred-i basî† olan 
ðavâbı∂dan enfa¡dır. Ve ba¡∂ı kerre evvel-i emrde [301b] ve ibtidâ-i √âlde 
veca¡ şedîd olur ve o zamân ðavâbı∂a veca¡ı teskîn ve telyîn eder devâlar 
«al† olunur ve benefşe şerbeti ve fânî≠ leben-i √ârr ve bezr-i kettân lu¡âbı ve 
meypu«tec lu¡âbı gibi evcâ¡ı müsekkin ve müleyyin nesneler «al† olunur. 
Ve ba¡∂ı kerre dahi in§ıbâb-ı mevâdd ek&er olur ve binâen ¡aleyh o ðavâbı∂a 
mu√allilât «al† olunmağa √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre mevâddın in§ıbâbında 
ke&ret olmaz ve dahi ðuvvet olmaz, o mi&lli verem mu¡âlecesinde bed™ olu-

א  ا 301 אن   ا אن  .Risâle-i Ebü’l-Fa∂l ا
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nup ¡af§ ve nüşâdur isti¡mâl olunur, zîrâ o devâlar mevâdd-ı mütevecciheyi 
in§ıbâbbdan ðuvvet ile men¡ eder ve mun§abb olanları ðuvvet ile ta√lîl eder.

Ve «unâð-ı §afrâvîde vâcib olur ki ona tedâvî ile ða§d tebrîdine ve tað-
bî∂ine ola. Ve o §afrâvî «unâð mu¡âlecesinde le†û«ât isti¡mâl olunur. Ve 
yine §afrâvîde ve her «unâð-ı √ârrda πarπarât dahi isti¡mâl olunur ve menâ-
fi« ile nefû«ât nef«i ve ne&ûrât ne&ri isti¡mâl olunur. Ve πarπarât-ı nâfi¡a-
dan olur sikencebîn ve mâ ve «all ile πarπara eylemek, zîrâ bu πarπara-
nın √ârr veyâ«ûd bârid olan «unâðın evvelinde menfa¡ati olur ve rubb-ı tût 
ile «u§û§an tût-ı berrî ve rubbu ile πarπara dahi nâfi¡dir. Ve bu πarπaralar 
zamân-ı evvelde bilâ-sükker ve bilâ-¡asel isti¡mâl olunup ve onun terkîbine 
¡u§âre-i summâð-ı müceffife ve ¡u§âre-i √ı§rım-ı müceffife ve kimâmları 
ya¡nî ikisinin dahi çiçekleri ve cüllenâr id«âl ve taðviye olunduktan son-
ra ve ke≠âlik bu muðavviyât ile taðviye olunmaksız §ırfen dahi ≠ikr olu-
nan πarπara isti¡mâl olunur. Bu mi&lli πarπaraya ¡asel «al†ı tenðıye ða§d 
olundukta olur ve taðviye için ¡asel «al† olunmaz. Ve ke≠âlik ðasb ve ¡asel 
†abî«i ile summâð ve ¡aðîd-i ¡ineb †abî«iyle dahi πarπara olunur. Ve bundan 
aðvâ [olur] cevz-i ra†b ¡u§âresi ve bu ¡u§âre evrâm-ı «unâðın ef∂al-i edvi-
yesinden olur. Ve tâze gül ¡u§âresi ve «aş«âş rubbu ðavâbı∂ ile «al† olunsa 
ibtidâ-i «unâðta nef¡i şedîd olur. Ve bundan dahi aðvâ olur âs ve bellû† ve 
summâð †abî«leri. Ve mâ-ı küzbere ve mâ-ı summâð ve mâ-ı ðuşûru’l-cevz 
ve mâu‘l-¡âs ve o su ki onun içinde cidden ¡ades ve sefercel-i ðâbı∂ †ab« 
olmuş ola. Ve bu bâbda zu¡rûr ve şebb-i Yemânî için dahi «â§§ıyyet vardır. 
Ve ke≠âlik ma«nûðun √alðına bu nefû« nef« olunur, o nefû« budur: Bezr-i 
verd ve summâð, cüllenâr veznleri berâber, kâfûrdan şey™-i ðalîl ile a«≠ 
olunup onlardan nefû« itti«â≠ olunur. Ve §afrâvî «unâð için buðûl-i bâride 
¡u§âresine ðalîlen ðab∂ı olan devâ «al† olunup isti¡mâl olunur ve ¡a§a’r-râ¡î 
ve ¡inebü’&-&a¡leb ve ðu∂bânu’l-kerm ¡u§âreleri dahi isti¡mâl olunur.

Ve §afrâvî ve demevî «unâðlar arasında müşterek olan edviyelerden olur 
bezr-i verd ve bezr-i baðlatu’l-√amðâ ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve neşâ ve 
†abâşîr ve summâð ve ke&îrâ ve kâfûr. Bu edviyeler a«≠ olunup onlardan 
√abblar itti«â≠ olunur ve ta√t-ı lisâna va∂¡ olunur.

Ve kaçan mevâddın ta√allübü munða†ı¡ olsa vâcib olur ki rubb-ı tûta 
mürr ve za¡ferân «al† oluna, zîrâ mürr ðuvvet-i ðab∂ı ve ta√lîli √asebiy-
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le bâ†ına πav§ eder. Ve za¡ferân dahi πav§ edip in∂âc üzere bâ†ında cem¡ 
olurlar ve itti√âd üzere in∂âc ederler. Evrâm-ı «unâðıyyenin §alâbete meyli 
rü™yet olunur ise tûta bûraðtan bir şey™ «al† olunur.

Ve zamân-ı intihâya verem ðarîb veyâ«ûd vâ§ıl olsa yine vâcib olur ki 
telyîni ve teskîni olan edviye o √âlde dahi «unâðta isti¡mâl oluna, içinde 
fülûs-ı «ıyârşenber √all olunan leben-i √alîb ve zift √all olunan rubb-ı tût ve 
√ulbe ile tîn †abî«i ve meypu«tec ile rubb-ı âs ve kerneb ¡a§îri ¡asel veyâ«ûd 
meypu«tec ile veyâ«ûd rubb-ı ¡ineb ile ma√lûl olan muðl-i ¡Arabî işbu edvi-
yelerin her biri cidden nâfi¡ olur. Ve içinde zebîb †ab« olunan mâu’l-u§ûl ve 
√ulbe ve tîn ve mürr ve za¡ferân ve dâr-ı §înî sikencebîn ile yâhûd mâ-ı ¡asel 
ile o edviyelerden πarπara itti«â≠ olunur. Ve ke≠âlik mevâdd-ı «unâðı in∂âc 
için şâhterec ∂ımâdı mi&lli a∂mide dahi isti¡mâl olunur. Ve ma«nûðun ü≠ü-
nüne bâdem yağı tað†îri dahi nâfi¡ olur ve sâ¡at-i tað†îrde nef¡i ₣âhir olur.

Ve sen mevâdd-ı «unâðın ¡adem-i nu∂cunu i√sâs edip veremde §alâbet 
rü™yet eylesen sana vâcib olur ki onun edviyesinde kerneb isti¡mâl eyleyesin.

Ve kaçan veremde nu∂c √â§ıl olsa gerektir ki ictihâd olunup tefcîr ve 
telyîni câmi¡ πarâπır ile tefcîr oluna. İçinde edviye-i √âdde olan leben ile 
πarπara telyîn ve tefcîri câmi¡ olur.

Ve eger «unâðın veremi ₣âhirde olup ¡ahdi ba¡îd ve müte†âvil ise ve †ûl-i 
müddette münfecir dahi olmadı ise onda √adîd isti¡mâl olunmakta be™s ol-
maz, ≠ikri âtî devâ edviye-i mu¡tediledendir ve ma¡a-i¡tidâlihi veremi sür¡at 
ile tefcîr eder, o devâ budur: ◊ulbe ile tînin ve temrin †abî«i ve ke≠âlik 
¡ades ve verd ve rubbu’s-sûs ve bezrü’l-merv. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada 
“bezr-i merv” yerine “bezr-i verd” vâ…i¡ olmuştur. Pes bu devâların †abî«i 
telyîn ve tefcîri cem¡ eder. Ve bunlar isti¡mâl olunduktan sonra bunlardan 
aðvâ olan edviyeler tedrîcle isti¡mâl olunur, rubb-ı tûta bûrað ve mürr-i 
ke&îr «al† olunup isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik bezrü’l-merv keçi sütü ile √all 
olunup isti¡mâl olunur ve edhân-ı müsa««ine ve «u§û§an ¡asel ve sükker 
ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik mâ-ı ¡asel içine tîn ve fûtenec ve merzen-
cûş veyâ«ûd şibt ve na¡nâ¡ ve nemmâm †ab« olunup mecmû¡aten ve müte-
ferriðaten isti¡mâl olunur. Ve bu bâbda ðus†un ¡ale’l-«u§û§ ðus†-ı ba√rînin 
menfa¡at-i ¡a₣îmesi vardır, ≠ikr olunan vaðtte ya¡nî müddetin bu¡dunda ve 
intihâ-i √aðîðide cilâ-i tâmm ða§d ve †aleb olunur ise. Ve o verem na†rûn 
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ve bûrað ve √ıltît ve mürr ve fülfül ve cünd-i bîdester ve ≠erð-ı «a†â†îf ve 
«ur™u’d-dîk mi&lli devâlar ile tefcîr olunur ve o devâlar rubb-ı tût ile isti¡mâl 
olunur ve belki nüşâdur ve ¡âðırðar√â ve bezr-i √armel ve «ardal ve su ile 
bezr-i fücl ve ke≠âlik sikencebîn ile bezr-i fücl bu me≠kûrlardan nefû«ât 
itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve nüşâdur ile nef« olunmak mürî√tir ya¡nî o 
nef« ile istirâ√at √â§ıl olur. Ve kaçan ¡illet mün√a††a olsa şarâb ve √ammâm 
ve ten†îl isti¡mâl olunur.

~ıfatu ◊abbi’n-Nâfi¡i Fi’l-İntihâ: A§l-ı sûstan dört cüz™, √ıltît nı§f cüz™, 
bunlar kerneb ¡u§âresi veyâ«ûd ¡aðîd-i ¡ineb ile √abb kılınır.

Ammâ «unâð-ı balπamînin ¡ilâcı budur ki ma¡hûn302 ve mu¡vecc bir 
ða∂îb a«≠ olunup üzerine bir «ırða sarılır. O ða∂îb-i melfûf ile verem la†y 
ve tesfîl olunur ve veremin ru†ûbeti onunla tenðıye olunur. Ve balπamî 
«unâðın ¡atîðine √ıltît ve dâr-ı §înî ile mu¡âlece olunur veyâ«ûd ðûðıyâ ve 
eyâric ve o mi&lli müshilâtla ishâl olunur ve cidden ðaviyye olan √uðun-ı 
√âdde ile i√tiðân olunur.

Ammâ sevdâvî olan «unâða enfa¡ edviye devâ-i √armeli πarπaraten ve 
dâ«il ve «âricden le†û«an isti¡mâl olur. Ammâ o edviye ki onun bi’l-«â§§a 
«unâða nef¡i olup küllü vaðtin evfað ve devâiyyeti olanlardan olur: eb-
ya∂u’l-levn kelb ve ebya∂u’l-levn ≠i™b tecvî¡ olunup ona cû¡-ı tâmm √u§û-
lünden sonra yalnız kemik i†¡âm olunur ve vech-i me≠kûr üzere kelb ve ≠i™b 
yalnız ¡i₣âm i†¡âmına müdâvemet olunur ilðâ eylediği «ur™u ebya∂u’l-levn 
olunca ðadar ve onun ebya∂u’l-levn ve ðalîlü’n-netn olan «ur™u a«≠ olunup 
isti¡mâl olunur. Ve menfa¡atte bu «ur™lar mi&lli olur insânın zibli ve ¡ale’l-
«u§û§ §abînin menfa¡at-i zibli ziyâde olur.

Ve zibl-i insânı isti¡mâl eden kimseye vâcib olur ki zibli a«≠ oluna-
cak insânın πıdâsını ha∂m edeceği miðdâr kıla. Ve onun ef∂ali πıdâsını 
miðdâr-ı ðalîl «ubz-ı türmüs eyleye. Ve ba¡∂ı nüs«ada “«ubz ve türmüs” 
vâv-ı ¡â†ıfe ile vâ…i¡ olmuştur. Pes «ubz ve türmüs ile taπaddîden sonra üze-
rine şarâb-ı ¡atîð saðy eyleye. Ve ondan √â§ıl olunan [302a] berâzı a«≠ edip 
tecfîf eyleye, zîrâ netn ve râyi√a-i kerîhesi ðalîl olup isti¡mâlinde beşâ¡at 

302 “¡Âhin” şol «urmâ budağıdır ki «urmâ göbeğine ðarîb yerde bite ve bu ehl-i ◊icâz 
lüπatidir. Ve ehl-i Necd ≠ikr olunan budaklara «avâfî derler, ke≠â fî-tercemeti’§-
Sı√â√. Pes “ma¡hûn ve mu¡vecc ða∂îb” demek budaklı ve eğri dal demektir.
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olmaz. Ve eger o insân «ubz-ı me≠kûr ile şey™-i â«eri dahi iştihâ ederse 
ona muvâfıð olup ceyyidetü’l-ha∂m ve √asenetü’l-keymûs ve bi-i¡tidâl √âr-
rü’l-mizâc olan lu√ûm-ı dücüc ü √acel ve e†râf-ı mâ¡iz gibi aπdiye ile taπ-
diye olunur, zîrâ bu πıdâların ha∂mında cevdet olduğundan mâ-¡adâ i«râc 
eylediği &üflde netn-i râyi√a ðalîl olur.

Ve bu «unâðın bi’l-«â§§a nâfi¡ olan edviyesinden olur «u††âf-ı mu√rað. 
Ve onun †arîði budur ki «u††âf ya¡nî kırlangıç ≠eb√ olunup demi kanatlarına 
isâle olunur ve üzerine mil√ saçılır ve †înden mütte«a≠ bir kûze içinde ko-
nulup kûzenin ağzı †în ile sıvanıp şedd olunur ve tennûra va∂¡ olunup mu√-
terið olunca ðadar terk olunur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki benim katımda içine 
«u††âf ilðâ olunan zücâc †în-i √ikmet ile ta†yîn olunup tennûra va∂¡ olunmak 
ziyâde §avâb olur. Ve «a†â†îfin «ur™unu i√râð edip isti¡mâl eylemek «a†â†îf-i 
mu√raðın kendi gibi nâfi¡dir.

Ve «unâð §â√ibine ba¡∂ı kerre bu devâyı √anekine sürerler, devâ bu-
dur: mil√, ¡asel, «all-i zeyt. Ve evrâm-ı lehâtta dahi bu devâlar ile ta√nîk 
olunur.303 Ve ba¡∂ı kerre dahi merâre-i &evr ¡asel ile ve merâre-i süla√fât 
ve zehretü’n-nu√âs ve memlû√ olan semekler ru™ûsları ile dahi te√annük 
olunur «u§û§an evrâm-ı lehâtta bu te√annük ziyâde nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik sekencebîn ile bezr-i fücl ve ðulðu†âr ve ðalðadîs †ab«larıyla 
πarπara verem-i neπânıπa nâfi¡dir.

Ve edviye-i mürekkebeden devâ-i tût dahi bu bâbda nâfi¡dir, o devâ mürr 
ve za¡ferân ile isti¡mâl olunur. Ve yine mürekkebât-ı nâfi¡adandır devâ-i 
«a†â†îf ve devâ-i √armel ve devâ-i ðuşûrü’l-cevzü’†-†arî ve aðrâ§-ı enderûs. 
Ve bu §ıfat üzere olan devâ, nüs«a: Kelb-i ebya∂ın «ur™-ı mu√raðı veyâ«ûd 
πayr-i mu√rað olan «ur™u bir ûðıyye, fülfül iki dirhem, ¡af§-ı mu√rað ve 
ðuşûr-ı rummân ve li√a’l-«ınzîr ve kurt ve ∂abu¡ bu üç √ayvânın birinin 
li√âsı her birinden birer ûðıyye, mürr, ðus† her birinden nı§f ûðıyye. Bu 
me≠kûrlar cem¡ olunup boğaza nef« olunur veyâ«ûd ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
tel†î« olunur.

303 Ya¡nî ≠ikr olunan devâlar √aneke va∂¡ olunur. “◊anek”ten murâd femin içinde 
olan sa†√tır; o sa†√ın fevðte olan ma√alline √anek-i ¡ulyâ ve ta√tta olana √anek-i 
süflâ derler.
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Ve ke≠âlik «unâðın â«ir vaðtinde ve vaðt-i şiddetinde §abînin «ubz-ı tür-
müs tenâvülünden √âdi& olan ¡a≠iresi ve kelbin «ur™u ve «a†â†îf-i mu√raða 
ve nüşâdur her günde tekrâren isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre ma«nûðun lisânı dahi teverrüm eder ve onun mu¡âlecesi-
ne dahi ba¡∂ı kerre √âcet olur. Ve evrâm-ı lisânda biz bundan aðdem tekel-
lüm eyledik. Ve onların içinden bu maðâma «â§§ olan o kelâmımız budur 
ki onda ≠ikr olundu ki verem-i lisân için fa§d olunduktan sonra mevâddı 
esfele ce≠b için i√tiyâl oluna diye. Ve bu maðâma evfað olan ce≠b eyâric-i 
feyðarâ isti¡mâliyle olur, zîrâ o eyâric fem-i mi¡de e¡âlîsinde ve merîde ve 
√alðta olan a«lâ†ı bi’l-«â§§a «a†† ve inzâl ve esfele ce≠b eder. Ve eyâric 
isti¡mâl olunduktan sonra üzerine müberridât-ı râdi¡a isti¡mâl olunur ve 
¡u§âre-i «ass bu bâbda müberridât-ı râdi¡adan olduğu rü™yâ-i nâfi¡a ile bilin-
miştir ve bu ¡illette «â§§ıyyeti ziyâdedir. Ve bunlardan sonra ta√lîl-i la†îfe 
√âcet olur ise o dahi işlenir.

Ammâ feðârî olan «unâðın ¡ilâcı zâile olan fıðra mev∂i¡ini «alf cânibine 
πamz eylemek ile olur, bu vech ile πamz ona nâfi¡ tedbîrlerden olur. Ve 
ba¡∂ı kerre â«er nesneye √âcet kalmayıp bu √île ile fıðra-i zâile mev∂i¡-i 
a§lîsine müsteridde olur. Ve o πamz ba¡∂ı kerre i§ba¡ ile ve ba¡∂ı kerre dahi 
âlet ile olur ve ba¡∂ı kerre bu πamz √asebiyle ma«nûða râ√at gelir. Ve onun 
âleti licâm gibi bir şey™dir, √alða id«âl olunup dâ«il olan ma√alli «âric câni-
bine def¡ olunur. Ammâ evrâmda πamzın cidden ∂ararı olur.

Ve kaçan «unâð müştedd olup bu tedbîrler ona te™&îr eylemese ve helâk 
müteyaððın olsa onunla ta«lî§ me™mûl ve mercû olan tedbîr budur: ¢a§a-
be-i riye şaðð olunur ve o ða§abede πu∂rûftan man₣ûme ve mürettebe 
√alðalar olup o √alðalar biri birlerine ribâ†lar ile bağlı olmakla ða§abe-i riye 
şaððının †arîði budur ki o πu∂rûfî √alðaların kendi şaðð olunmaz ve bel-
ki her iki πu∂rûfun arasında olan bağlar ða†¡ olunmakla şaðð olunur ve 
ma«nûð o ma√allden teneffüs eylemek ile helâktan necât bulur. Ve ba¡dehu 
tedbîr-i verem mu¡âlecesinden ferâπ olundukta ma√all-i şaðð «ay† ile dikilir 
ve ilti√âmı için mu¡âlece olunur ve bi-i≠nillâhi’ş-şâfî bür™ ve §ı√√at √â§ıl 
olur. Ve o şaððın §ıfatı budur ki ma«nûðun başı «alf cânibine medd olunur 
ya¡nî ensesine kağrılıp imsâk olunur ve cilde-i ¡unuð a«≠ olunup şaðð olu-
nur. Ve a§veb olan budur ki cilde §ınnâre ile a«≠ olunup şaðð mev∂i¡inden 
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ib¡âd oluna. Ve ða§abenin üzeri keşf olundukta iki √alða arası vasa†tan ve 
şaðð-ı cilde √izâsından şaðð oluna. Ve verem bür™ünden sonra iplik ile diki-
lip üzerine ≠erûr-i a§fer ekile. Ve vâcib olur ki cild-i meşðûðun iki şefeleri 
bükülüp iğne πu∂rûflara ve aπşiyelere i§âbet eylemeksiz dikile. Bu me≠kûr-
lar bu şaððın √ükmü idi.

Ve ona πara∂ ta¡alluð etmeyip ≠ikr olunan erbı†anın kendide verem ve 
âfet olduğu ₣ann olunur ise ≠ikr olunan şaððı isti¡mâl vâcib olmaz. Eger 
¡alîle πaşy gelip i«tinâð-ı tâmm olur diye «avf olunur ise müsâra¡at ve mü-
bâderet olunup √uðun-ı ðaviyye isti¡mâl olunur ve ta√t-ı lisânda olan damar 
ve ke≠âlik ¡ırð-ı cebhe fa§d olunur ve bi-şar† ve bilâ-şar† ðafâ üzere ve ta√t-ı 
≠eðan üzere me√âcim ta¡lîð olunur.

Ve eger o ma«nûðun sebeb-i i«tinâð u πaşyı ru†ûbetin istiπrâð ve isti¡âbı 
olur ise o ¡alîl tenkîs olunur ya¡nî başı aşağı cânibe kılınır, ru†ûbâtı menâ-
fi≠inden seyelân eylesin için ve ba¡dehu ðuvveti ve ¡ı†riyyeti olan ba«ûrât 
ile tütsü verilir πaşyden ifâðat bulunca ðadar.

Ve «unâð-ı şedîdden müte«allı§ olan kimseye vâcib olur ki o kimse ba¡-
de’t-ta«allu§ fa§d eyleye ve birkaç gün no«ûd unundan itti«â≠ olunan √asv 
ile ve süt ile ve içinde «ubz idâfe olunan mâ-ı la√mla ve yumurta sarısı ile 
taπaddî eyleye.

Ve ma¡lûm ola ki boğazında ağrı olan kimseye vâcib olur ki kelâmı terk 
eyleye, o ağrı hangi ağrı olursa olsun.

Sekizinci304 Fa§l Lehât ve Levzeteyn Emrâ∂ı Beyânındadır

Bu iki ¡u∂va ya¡nî beyne’l-¡avâmm küçük dil dedikleri¡u∂v ve la√miyyet 
ile ðurbünde olan πuddeler gibi nâtî ve mürtefi¡ iki ¡aded la√m ðı†¡alarına 
nevâzil ¡ârı∂a olur ve o nevâzil o ¡u∂vları tevrîm eder √attâ o verem nefesi 
men¡ eder ve lehâtı müster«ıye eder. Ve onun ¡ilâcında onu ðab∂ ve tecfîf 
eden edviyelere √âcet olur gerekse nezlesi √ârre ve gerekse bâride olsun 
ikisinde dahi ðab∂ ve tecfîf nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre lehâtı ða†¡a dahi √âcet 
olur. Ve bu veremlerin mu¡âleceleri «unâð mu¡âlecelerine ðarîb olur. Ve 
ibtidâ-i √udû&unda ona le†û«ât ile ve rıfð üzere mess olunur ve le†û« rîşe 

304 Bu fasıl “sekizinci” fasl olması gerekirken yazmalarda “dokuzuncu” olmuş ve “on 
ikinci” fasla kadar bu sıralama bozulmuştur.
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ile mess olunur, zîrâ i§ba¡ ba¡∂ı kerre ¡unf ile mess eder. Ve rıfð eylediği 
§ûrette dahi o veremin ba¡∂ı vaðti olur ki her ne ðadar i§ba¡ ile ona mess rıfð 
üzere olur ise dahi mûci¡ ve mûlim olur.

Ve o veremlerin büyüklerinde iltihâb ðalîl olur ve onun üzerinde ¡af§a 
isti¡mâl olunur, ammâ mültehib olanlarının mu¡âlecesinde tebrîdi eşedd 
olan devâlar isti¡mâl olunur, ¡inebü’&-&a¡leb ve bezr-i verd ve verdin yap-
rağı mi&lliler isti¡mâl olunur, zîrâ o bâbda bunların fi¡li ve te™&îri ðavî olur.

Ve bu bâbda ðavî olan edviye olur §amπ-ı ¡Arabî ve πırâ ve ke&îrâ ve 
anzerût bu edviyeler besfâyec ile le†û« kılınır.

Ve ke≠âlik cüllenâr iki cüz™, şebb-i Yemânî bir cüz™ bu devâlar √arîr ile 
elenip re™si ¡ar∂an mað†û¡ olan bir mil¡aða ile isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre 
bu devâlara za¡ferân ve kâfûr dahi ziyâde olunur ve le†û«an isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik ¡af§-ı mes√ûð «all ile «al† olunup rîşe ile tel†î« olunur. Ve 
yine mâ-ı rummân-ı √âmi∂ ðavâbı∂ ile isti¡mâl olunur.

Ve yine şâ≠enec ve √acer-i ðurû√bûs-ı mu√rað ve a«râ†ûs tesmiye olunan 
√acer ve √acer-i efrû«î ve †abâşîr ve †în-i ma«tûm u Ermenî [302b] ve rubb-ı 
√ı§rım ve şevket-i Mı§riyye &emeresi ve şebb-i Yemânî ve bezrü’l-verd. İşbu 
eczâlardan evvelâ me≠kûr olan nüs«a gibi le†û« itti«â≠ olunur.

Ve şibtin çûbu ile teba««ur eylemek cidden lehâtı ðâbı∂ olan devâlardan 
olur.

Ve ke≠âlik rummân-ı √ulv ðışrı ile sa√ð olunup ma¡a-ðışrihi ¡a§r olunur 
ve me™«û≠ olan ¡u§âre südüsü miðdârı ¡asel ile ðıvâmlı ve &e«in ya¡nî koyu 
kılınıp isti¡mâl olunur, zîrâ ceyyid le†û«tur.

Ve ðavâbı∂ ile πarπara olundukta vâcib olur ki mâ-ı √ârr ile πarπaraya 
müdâvemet oluna, zîrâ mâ-ı √ârr ile πarπara femi ðavâbı∂ın fi¡lini ðabû-
le müsta¡idd eder ve femi telyîn eder ve ðavâbı∂ isti¡mâliyle feme §alâbet 
¡urû∂unu men¡ eder. Ve kaçan ðavâbı∂ isti¡mâlinden vereme §alâbet ve 
in¡i§âr-ı mûlim ¡ârı∂ olur ise onda lu¡âb ve §amπ ve ke&îrâ ve neşâ ve an-
zerût ve bezr-i «a†mî ve nu«âle ve şa¡îr suları isti¡mâl olunur ve e†râf ¡avsec 
¡u§âresi «umusu ðadar ¡asel ile taðvîm olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd o 
¡u§âre bir mi&li rubb305 ile veyâ«ûd verd ve summâð †ab«ları südüsü mið-
dârı ¡asel ile ðıvâm √â§ıl olunca ðadar †ab« olunup isti¡mâl olunur. ¢ab∂ ve 

305 “Rubb” bedeline “zeyt” nüs«adır.
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tecfîfi olan ¡af§ ve şebb-i Yemânî ve mil√ten mütte«a≠ olan devâ mi&lliler 
ile «âricden †ılâ olunur ve o mu¡âlece ziyâde nâfi¡ ve menfa¡ati sâir mu¡âle-
cât menfa¡atinden aðdem ve ef∂al olur.

Ve sevdâvî verem-i lehât u levzeteyne ¡af§-ı ficc bir cüz™, zâc-ı a√mer 
ve summâð her birinden üç cüz™ ve &ülü& cüz™, mil√-i meşvî yirmi cüz™, bu 
eczâlar cem¡ olunup isti¡mâl olunur.

Devâun Ceyyidün Fi’l-A√vâli ve’l-Evðâtı: Şebb-i Yemânî üç cüz™, 
bezr-i verd iki cüz™, ðus† bir cüz™. Bu edviyeler ile ∂ımâd olunup rîşe mi&lli 
ile yâhûd mirfa¡atü’l-lehât dedikleri âlet ile o devâ sürülür ve devâ-i ceyyid 
olur veyâ«ûd ma¡a’l-ðışr rummân ¡u§âresi a«≠ olunup «umusu miðdârı ¡asel 
ile ðıvâma getirilir ve onunla †ılâ olunur. Ve ke≠âlik şebb bir cüz™ ve nüşâ-
dur bir buçuk cüz™ ve nı§f cüz™, ¡af§-ı ficc bir cüz™ün &ülü&ânı, zâc üç cüz™, 
bu mecmû¡ isti¡mâl olunur.

Ve kaçan bu veremler müntehâya ðarîb olsa veyâ«ûd zamân-ı intihâda 
olsa mürr ve za¡ferân ve su¡d ve onlara müşâbih olan edviyeler ve dâr-ı 
şîşe¡ân «â§§aten ve fiðâ√-ı i≠«ir ve ¡îdânu’l-belesân ve üşne. Bu me≠kûrla-
rın kendileri le†û«an ve miyâhları πarπaraten isti¡mâl olunur, ¡ale’l-«u§û§ 
o miyâh πarπara olundukta a§l-ı sûsen ve bezr-i verd ma¡a’l-¡asel †abî«i 
ile ma¡an πarπara oluna, menfa¡ati ziyâde olur. Ve o ¡alîlin kulağına küllü 
vaðtin dühn-i levz tað†îr olunur, nâfi¡dir.

Eger levzetân evrâmı cem¡-i midde eylese bâb-ı «unâðta ≠ikr olunan 
sülâðât isti¡mâl olunur. Ve veca¡ dâim olup sâkin olmasa ishâl mu¡âvede 
olunur. Onunla dahi tamâm olmaz ise ta√lîli ðavî olan edviyeler isti¡mâl 
olunur; o edviyeler ðı&&â-i √ımâr, kibrît, ðan†uriyûn, na†rûn-ı a√mer yalnız 
¡asel ile ve bunlar gibi olan devâlardır.

Ve kaçan verem §ulb olup müddeti uzasa √ıltît gibi ona nâfi¡ bir devâ ol-
maz. Ammâ o verem bir mev∂i¡de ince ve bir mev∂i¡-i â«erde πalî₣ olmağa 
başlasa onu sen ða†¡ eyle. Ve o veremi nüşâdur ile delk ve ı∂mâr eylemek 
mümkin olur ise licâm mi&lli olan mil¡aða ile nüşâduru ona ref¡ eylemek 
evfað ve evlâ olur. Ve o ¡u∂v-ı müteverrim ða†¡ olunmaz ise onun a§lı ya¡nî 
dibi me≠bûl olmadıkça kaçan lehât ða†¡ olunmak murâd olunsa evvelâ ≠ikr 
olunan devâ ile a§l-ı lehât ≠übûl üzere kılınıp ba¡dehu ða†¡ olunur. A§l-ı 
lisân semîn ve ðavî iken ða†¡ olunmakta «a†ar-ı ¡a₣îm olur.
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~ıfatu ∏arπaratı Teceffüfi’l-Evrâm ve ¢urû√ı'n-Neπânıπı ve Tenaððîhâ: 
¡Ades, cüllenâr her birinden beşer cüz™, mâmî&â, za¡ferân, ðus† her birinden 
birer cüz™. Bu eczâlar suda †ab« olunup sülâðasından bir cüz™ a«≠ olunup o 
me™«û≠a nı§fı ðadar rubb-ı tût ve rubu¡u ðadar ¡asel mezc olunup πarπara 
olunur.

Dokuzuncu Fa§l Lehâtın Su…û†u Beyânındadır

Ve suðû†-ı lehât ba¡∂ı kerre √ummâ ile olur ve ba¡∂ı kerre dahi √ummâ-
sız olur. Suðû†-ı lehât ona derler ki beyne’n-nâs küçük dil dedikleri la√m 
va∂¡-ı †abî¡îsi üzere ðâim olmaz belki esfele nâzil olup bir dahi ma√alline 
varmaz ve loðma ve bel¡ ve izdirâd olundukta o la√m-ı sâðı† mâni¡ olur, 
parmakla dürtülmedikçe boğazdan o loðma geçmez.

el-Mu¡âlecât: Eger o mev∂i¡de √arâret ve √umret olur ise sen fa§d eyle ve 
ba¡dehu ebvâb-ı mâ∂iyede ≠ikr olunan πarπara ile ve mâ-ı verd ve sirke ile 
olan πarπara mi&llileri isti¡mâl eyle. Ba¡dehu sâðı† olan lehâtı verd ve cül-
lenâr ve §andal ve kâfûr ve rubb-ı tût isti¡mâliyle işâle edip mev∂i¡ine ref¡ 
eyle. Bu edviye ile ref¡ olundukta va∂¡-ı †abî¡îsi üzere ðarâr eder «u§û§an 
o işâle licâma müşâbih âlet ile olur ise ziyâde nâfi¡ olur. Ve ¡alâ-eyyi √âl 
vâcib olur ki işâle rıfð üzere ola. Ve eger o mev∂i¡de √arâret ve √umret yok 
ise sikencebîn ve hardal ve mürrî-i Neba†î ile πarπara isti¡mâl olunur ve ≠ikr 
olunan âlet ile la√m-ı sâðı† işâle olunur. Ve işâle bu devâlarla olur: ¡Af§-ı 
mes√ûð ve nüşâdur-ı mes√ûð ile olur.

Lehât-ı sâðı†a olan mu¡âlecâtın aðvâsı âlet ile lehât-ı sâðı† «âric cânibine 
medd olunduğu √âlde fevð cânibine kebs olunup ve medd ve kebs edviye-i 
ðâbı∂a ile mücerreden veyâ«ûd mu√allilât ile ma«lû†an isti¡mâl olunduğu 
√âlde olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi rubb-ı tût ve rubb-ı cevz ile parmaklar tel†î« 
olunup lehât-ı sâðı† o i§ba¡la işâle olunur.

Ve kebse ceyyid ve muvâfıð edviyeden olur cüllenâr ve şebb ve kâfûr. 
Ve ke≠âlik işâle-i lehâta ceyyid olur sükk yâhûd ¡af§ her hangisi olur ise, 
nüşâdur ile isti¡mâl olunur lâkin lehâtta ve √avâlîsinde verem ve imtilâ yok 
ise sükk ve nüşâdurdan el†af ve isti¡mâle evfað olur.

Ve kaçan lehât işâle olunup ve †abî¡î vuðûfu gibi vâðıf olup ðarâr eyle-
se o vaðt mâ-ı &elcle bi’d-defa¡ât πarπara olunur. Bu bâbda mücerrebâttan 
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olur bezrü’l-verd nı§f rı†l, li√yetü’t-teys ¡u§âresi üç ûðıyye. Bu iki devâlar 
¡asel veyâ«ûd †ılâ içinde †ab« olunup isti¡mâl olunur. Ve bu ma†bû« §ıbyâna 
aðvâ devâlardan olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡af§ sa√ð olunup «all ile isti¡mâl olunsa 
§ıbyânın lehâtını işâle eder, ¡ale‘l-«u§û§ bu devâ §ıbyânın yâfû«ları üzere 
†ılâ olunsa nef¡i ziyâde olur.

Onuncu Fa§l Müfreden ¢a†¡-ı Lehât ve Bett-i Levzeteyn 
Beyânındadır

Vâcib olur ki ða†¡-ı lehât ða§d olundukta lehâta na₣ar olunup diððat ve 
∂umûru tefa««u§, ¡ale’l-«u§û§ [lehâtın] a§lı ve esfeli tefa««u§ oluna. Eger 
lehâtın †arafı πalî₣ olup ondan irin gibi nesne tereşşu√ eder ise o vaðt ða†¡ın 
evvel vaðtidir, o vaðtte √adîd ile ða†¡ olunur veyâ«ûd edviye-i kâviye is-
ti¡mâl olunur. Ve i√tiyâ† olunup ða†¡dan muðaddem müshilât-ı la†îfe isti¡mâl 
olunmakla bedende demden ve πayrı a«lâ†tan imtilâ var ise o imtilâ nef∂ 
olunur, zîrâ imtilâ var iken lehâtı ða†¡da «a†ar olur. Ve eger lehât ≠eneb-i fâr 
gibi daðîð ve müsta†îl olup lisânın üzerine rükûb eyledi ise ve imtilâ [dahi] 
olmayıp o lehâtın levni dahi a√mer ve esved değil ise onun ða†¡ında «a†ar 
ðalîl olur.

Ve ¢a†¡-ı Lehâtın ~an¡atı Budur: Lisân cânib-i esfele kebs olunur ve 
ðâlıb ile lehâta temekkün ve teva§§ul olunup esfele cerr olunur. Ve ða†¡ 
olundukta külliyyen istî§âl ve istihlâk olunmayıp bir miðdârı terk olunur, 
zîrâ √aneke ðarîb mev∂i¡de ða†¡ olunsa ba¡∂ı kerre demini ða†¡ mümkin ol-
maz. Ve ke≠âlik lehâttan şey™-i ðalîl ða†¡ıyla iktifâ dahi câiz olmaz, zîrâ 
lehât ðalîlen ða†¡ olunup bâðî kalan mað†û¡dan ek&er olsa ða†¡ı mûcib olan 
âfet bâðî kalan miðdâr-ı ke&îrde ¡alâ-√âlihi mevcûd olur ve ða†¡ın fâidesi 
olmaz. Pes vâcib olan budur ki lehâtın ðadr-i †abî¡îden ziyâdesi ða†¡ olunup 
miðdâr-ı †abî¡îsi ¡alâ-√âlihi terk oluna.

Ve eger lehât √amrâ olup verem dahi olur ise onun ða†¡ında «a†ar var-
dır, zîrâ ba¡∂ı kerre √amrâ-i vârime olan lehât ða†¡ olundukta dem mün-
fecir [303a] olup reðû™âttan306 hangi reðû™ isti¡mâl olunsa o demi ða†¡ ey-
lemez.

306 “Reðû™ât” kanı dindirici edviyeye derler.
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Ve edviye isti¡mâliyle dahi lehât ða†¡ olunur ve edviye-i ðâ†ı¡adan olur: 
√ıltît ve şebb. ¡Ale’d-devâm o iki devâ lehâtın a§lına va∂¡ olunur ve ona 
müdâvemet ile lehât sâðı† olur. Ve √ıltît ile nüşâdur ve zâcât isti¡mâli dahi 
keyy eylemek ile lehâtı isðâ† eder. Ve vâcib olur ki bu edviyelere iðti§âr 
oluna, o edviye dahi âlet-i mev§ûfe ile isti¡mâl oluna. Ve o edviyeyi ağzın-
da bir sâ¡at miðdârı imsâk edip bel¡ eylemeye √attâ te™&îr eyleye ve bir sâ¡at 
sonra yine o edviyeyi tecdîd ve i¡âde eyleye ve bu minvâl üzre imsâk ve 
mu¡âvedeye müdâvemet eyleye, lehât kararıp sâðı† olunca ðadar. Ek&er-i 
√âlde ≠ikr olunan edviye-i kâviye ile üç günde sâðı† olur. Ve vâcib olur ki 
¡ilâc olunan kimse müttekî olup ağzı açık ola √attâ lu¡âbı ve ağzının suyu 
taşraya seyelân eyleye ve ağzında i√tibâs eylemeye.

Ammâ levzetân ða†¡ının †arîðı budur ki §ınnâre ile levzetân ta¡lîð olunup 
«ârice ce≠b olunur mümkin olduğu miðdâr ve o ce≠bde §ıfâð ve aπşiyenin 
ma¡an inci≠âbından tevaððî olunur. Ve o levzetândan her biri istidâre üzere 
a§lından ve dibinden yukarıdan ða†¡ olunur. Ve eger onlar nütû™-ı †abî¡î-
sinden meyl edip yatmış ise evvelâ †ûl-i ðadîmîsi üzere kılınıp ref¡ olunur 
ve ba¡dehu vech-i meşrû√ üzere levzetânın biri ða†¡ olunur ve ba¡dehu âlet 
taðlîb olunup â«eri ða†¡ olunur ve o iki levzeleri vâ√iden ba¡de vâ√idin ða†¡ 
şerâyı†-ı me≠kûreye ri¡âyetten sonra olur ya¡nî o ¡u∂vlarda √arâret ve √um-
retten biri olmayıp √acminde verem yok ise olur. Ve kaçan ða†¡ olunan 
cüz™ler sâðı† olsa ¡alâ-√âlihi terk olunur √attâ miðdâr-ı §âli√ seyelân ettirilir. 
Ve o kimse yüzü üzere mükibb olur ve kebbi √asebiyle o dem boğazına 
seyelân eylemez. Ve bundan sonra tebrîd olunmuş su ve sirke ile ma∂ma∂a 
eder ve kusar ve öksürür ba†nını tenðıye için. Ve ba¡dehu ma√all-i ða†¡ üze-
re ðulðu†âr ve şebb ve zâc va∂¡ eder ve ¡ulleyð307 ve varað-ı âs †abî«i ile 
müftiren πarπara ede.

On Birinci Fa§l Lehât ve Levzetân ¢a†¡ları Âfâtının Beyânındadır

Bu ¡u∂vları ða†¡ın âfâtı vardır: 
Evvelkisi §avta mu∂ırrdır.

307 “Ulleyð” şeceri gül ağacına ve mîvesi tû&e ya¡nî tû&-ı a√mere müşâbih olur ki 
ba¡∂ı diyârda böğürtlen derler.
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İkincisi riyeye √arr ve berd «âricden ziyâde vârid olur ve √arr u berd-i 
«âricîler §arâfeti üzere riyeye ta¡arru∂undan öksürük olur ve ¡a†aşa §abrı 
olmaz.

Üçüncüsü rî√ ve πubâr ve o mi&lli olan esbâb-ı bâdiye mi¡deye vârid 
olmakla mi¡deye sû™-i mizâc çoð ¡ârı∂ olur √attâ onlardan çok kimseler o 
sû™-i mizâc-ı mi¡de √asebiyle havâ-i mu¡tedili istibrâd ederler ya¡nî mu¡tedil 
havâ ona sovuk gelir ve onlardan çok kimselerde berd müsta√kem olup 
helâklarına mü™eddî olur.

Dördüncü âfet ba¡∂ı kerre onlara nezf-i dem ¡ârı∂ olup munða†ı¡ olmaz.
Lehât ve levzetânı ða†¡dan √âdi& olan nezf-i dem ¡ilâcını beyân eyleye-

lim: ±ikr olunan nezf-i dem mu¡âlecelerinde vâcib olur ki ¡unuð üzere ve 
&edyân üzere me√âcim va∂¡ oluna ve ¡urûð-ı sâfile-i müşârikeden ya¡nî ib†î 
mi&lli damarlardan mevâddı esfele ce≠b ða§dı ile fa§d oluna. Ammâ edvi-
ye-i müfredelerden demi √âbis olan devâlar ve √abs-i demde müsta¡mele 
olan le†û«ât zâc mi&lli nesnelerdir ki le†û«an ve ≠erûren isti¡mâl olunur veyâ 
bi’l-fi¡l müberridât-ı nâfi¡a &elc mi&llilerdir ve ¡u§ârât-ı ðâbı∂a vü bâride ve 
¡u§âre-i √ı§rım ve kerm ¡arâcîni308 ve rîbâs ve ¡inebü’&-&a¡leb ve ekşi ayva 
suyu mi&llilerdir. Ve bu bâbda «â§§ıyyeti olduğu mücerreb olan eşyâlar-
dan olup fi’l-√âl isti¡mâli vâcib ve Câlînûs’un nef¡ini müşâhede eyledikleri 
devâlardandır diyûcânes309 demekle ma¡rûf devâ ki ona kûhsârek dahi der-
ler. Ve yine nâfi¡ devâdır lisân-ı √amel ¡u§âresini isti¡mâl ve «u§û§an aðrâ§-ı 
kehrübâ ve †în-i ma«tûm ile isti¡mâl olunsa nef¡i ziyâde olur. Ve vâcib olur 
ki bu me≠kûrlardan hangisi isti¡mâl olunsa bâriden isti¡mâl olunup √ârren 
isti¡mâl olunmaya, zîrâ √arâret-i fi¡liyye ce≠bi √asebiyle devânın fi¡lini ib†âl 
eder.

Bu mev∂i¡de fenn-i tâsi¡ bi√amdillâhi’l-Meliki’l-Vâsi¡ «atm olunma-
ğın fenn-i ¡âşire şürû¡ olundu √amden &üme √amden.&ümme √amden ve 
§alavâtullallâhi ¡alâ-seyyidinâ ve mevlânâ Mu√ammedin ebedâ.

308 “¡Arâcîn” “¡urcûn”un cem¡idir, şimrâ« ma¡nâsınadır. Terceme-i ~ı√â√’ta der ki 
“¡Urcûn salkımın aslıdır ki hurmâ ağacında durduğu yerde eğilir ve kaçan hurmâ 
salkımı kat¡ olunsa ağaç başında kurur.” İntehâ. Bu maðâmda murâd teğek ışkını 
ve a«∂ar olan ma√alli olur.

309 “Diyûcânes” mu§a√√aftır, dîðûrcânes ve dîðûrces me≠kûr fi’l-Câmi¡, felyu†leb, 
ke≠â fi’l-hâmiş.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN FENN-İ ¡ÂŞİR A◊VÂL-İ 
~ADR VE RİYEDE OLAN KELÂM-I MÜCMELİMİZ 

OLUP BEŞ MA¢ÂLE ÜZERE KILINDI

MA¢ÂLE-İ ÛLÂ A~VÂT ve TENEFFÜS BEYÂNINDA 
OLUP FU~ÛLÜ MÜŞTEMİL KILINDI

Evvelki Fa§l ◊ancere ve ¢a§abe-i Riye Teşrî√leri ve 
Riyenin Dahi Kendi Teşrî√i Beyânındadır

◊alðın tecvîfi iki †abaðaya taðsîm olunmuştur, biri fevðânî ve â«eri 
ta√tânîdir. Fevðânî olan tecvîften riyeye havâ cereyân eder ve onu mu√î† 
olan ¡u∂va ða§abe-i riye310 tesmiye olunur. Ve süflânî tecvîfe merî derler, 
mi¡deye †a¡âm ve şarâb ondan sâlik olur. Ve kaçan teneffüs olunsa beyne-
hümâda olan √icâb süfle nâzil olup ða§abe †arîði açılır ve merî †arîði mes-
dûd olur ve kaçan †a¡âm ve şarâb tenâvül olunsa merî yolu açılıp ða§abe-i 
riye †arîði kapanır.

İ≠â ¡arifte hâ≠â §â√ib-i ¢ânûn evvelâ ða§abe teşrî√ine şürû¡ edip der ki 
ða§abe-i riye «arezât mi&âlinde biraz πa∂ârîften mü™elleftir. O πa∂ârîfin 
kimisi dâire-i tâmme hey™etinde olur ve kimisi dâire-i tâmme olmayıp 
ðavs-ı dâire hey™etinde olur ve nı§f-ı dâireye ðarîb olur. Ve o πa∂ârîf tertîb 
ve tan₣îm olunup ðavs-i dâire hey™etinde olanlar nı§f-ı dâireye ðarîb olup 

310 “◊alð”a bir vâv ziyâde olunmakla ða§abe-i riyeye √ulðûm ı†lâð olunur ve kütüb-i 
lüπatte dahi bu “√ulðûm”un mecrâ-yı nefes ve “merî”nin mecrâ-yı †a¡âm u şarâb 
olduğu mu§arra√tır ve teşrî√e muvâfıðtır lâkin kütüb-i fıðhiyyeden Hidâye ¡aks 
üzere ≠ikr eder ve ~adru’ş-şerî¡a onu sehve √aml eder. Ve Tâcü’ş-şerî¡a der ki 
§â√ib-i Hidâye bu ðavlde Mebsû†’larda ≠ikr olunan ðavle tâbi¡ oldu velâkin ₣âhir 
olan budur ki √ulðûm mecrâ-yı nefes ve merî †a¡âm ve şarâb mecrâsıdır, √attâ ِإَذا”
َم“ ــ ُ ْ ُ ْ ِ ا ــ َ َ َ  âyeti dahi onu iş¡âr eder. İntehâ. Ve sûre-i A«zâb’da ُب ُــ ُ ْ ِ ا ــ َ َ َ ”َو
“ َ ــ ِ َא َ ْ  .âyetini tefsîrde Bey∂âvî ve Keşşâf §â√ib-i Hidâye gibi tefsîr ederler ”ا
Ta¡accüb olunur ki bu âyette “√ulðûm”un mecrâ-yı nefes olduğuna delîl olmak 
vâ∂ı√tır, zîrâ ðalbin √ulðûmun med«ali olan √ancereye «urûcu √ulðûmun mec-
râ-yı nefes olmasını iðti∂â eder ve hem √ulðûm mecrâ-yı nefes olduğu müşâ-
hedâttan olur. Pes o fu∂alânın kelâmından teme√√ulât-ı ba¡îd irtikâb olunmağa 
√âcet olur. Ve Keşşâf’ın bir tema√√ulü dahi budur ki “√ulðûm”u “πal§ame” ile 
tefsîr eder, πal§ame ise a§l-ı lisândan √ancereye nüzûl eden lisân-ı mizmârın is-
midir.
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ða§abeden merîye mülâðî ve esfel olan ma√alle na₣m olunur. Ve ða†¡ı †arafı 
merî cânibine olup o nı§f-ı dâireye ðarîb olan πa∂ârîften nâbit ve «âric olan 
cism-i πışâî merîye mümâss olur ve πa∂ârîfin kendileri cihet-i ðuddâmda 
olur. Ve πa∂ârîfler ribâ†ât ile rab† ve te™lîf olunup üzerinden bir πışâ ile 
teclîl olunur. Ve cümle-i ða§abe iç †araftan dahi müsteb†ın ve emles ve 
yübûsete ve §alâbete emyel bir πışâ ile setr olunur ve ke≠âlik ða§abenin 
ağzı ve √ancereyi vely edip a¡lâsı olan †araf fevð cihetinden dahi bir πışâ-i 
mücellil ile setr olunur.

Ve ða§abenin cânib-i esfeli evvelâ iki ðısma münðasım olur ba¡dehu her 
bir ðısm aðsâm-ı ke&îreye münðasım olur. Ve o aðsâm-ı §ıπârdan her biri 
¡urûð-ı ∂âribe ve ¡urûð-ı sâkine şu¡belerinden birine mücâvir olup ma¡an ri-
yede cereyân ederler. Ve tevezzu¡unun intihâ eylediği ma√allerde ða§abe-i 
riye şu¡belerinde ∂ayyið füvvehât olur; ¡urûð-ı ∂âribe ve ¡urûð-ı sâkineler-
den mücâvir olanların füvvehâtı o miðdâr a∂yað olmaz.

Ve ða§abe πa∂ârîften «alð olunduğunda ma§la√at budur ki √âl-i tenef-
füste sühûlet ile münfeti√a olup mülâyemet √asebiyle ða§abe mun†abıða ol-
maz ve boynu ðuddâm cânibine meyl eyledikte o πa∂ârîf ða§abeyi in†ıbâð-
tan mu√âfa₣a eder. Ve πa∂ârîfte §alâbet olmakla §avtın √udû&una sebeb 
veyâ«ûd mu¡în [303b] olur. Ve ða§abede olan πa∂ârîf-i ke&îre aπşiye ile 
merbû†a olduğunda ma§la√at budur ki bu vech üzere olan ða§abenin is-
tinşâð-ı havâ ve teneffüs vaðtinde imtidâdı ve ictimâ¡ı mümkin olur ve 
mü§âdemât √âlinde ya¡nî fevð ve ta√ttan ða§abeye §adme ¡ârı∂a olsa ondan 
müte™ellim olmaz ve ona iki †araftan inci≠âb ¡ârı∂a olsa [dahi] ondan mü-
te™ellim olmaz ve o πa∂ârîften birine âfet i§âbet eylese ma∂arratı â«erlere 
sâriye olmaz. Ammâ ¡aded-i πa∂ârîf √âlâ mevcûd olan miðdârdan noð§ân 
olsa bu fâideler √â§ıl olmaz.

Ve o πa∂ârîf müstedîre olup eşkâl-i sâireden bir â«er şekl üzere olma-
dığında ma§la√at budur ki mu√î†-i dâirenin tecvîfi evsa¡ ve mu√â†ı sâir te-
câvîfin mu√â†ından ek&er olur ve §ademât katında şekl-i müstedîrin ∂ararı 
eşkâl-i sâirenin ∂ararından eðall olmakla şekl-i müstedîr eşkâl-i sâireden 
eslem olur.311

311 Zîrâ şey™-i §âdim şekl-i kürî üzere mümâss olur ise şekl-i müstedîre mümâssesi 
bir cüz™ ile olur, bâðîler dahi bu ðıyâs üzeredir.
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Ve o πa∂ârîften merîye mümâss ya¡nî mu√â≠î olanlar nı§f-ı dâireye 
ðarîb olup tedvîri nâðı§ ve πayr-i tâmm olduğunda ma§la√at budur ki ka-
çan †a¡âm tenâvül olunsa merîye nâfi≠e olan loðmanın müzâ√imi olma-
makla üzerinde olan √icâbı fevð cânibine def¡ eder ve merî si¡aya temed-
düd eder, o taðdîr üzere ða§abenin tecvîfi müste¡ân312 olup merî ondan 
isti¡ânet eder, zîrâ merî loðma memerrini tevsî¡ için münbası† olsa √icâb 
ya¡nî merînin sa†√-ı a¡lâsı ða§abenin tecvîfine münce≠ib olur ve ða§abe 
tecvîfinden bir miðdârı merî tecvîfine mun∂amm olmakla merîye vüs¡at 
gelip loðmanın nüfû≠u sühûletli olur.

Ve teneffüs ile izdirâd zamân-ı vâ√idde cem¡ olmaz, zîrâ izdirâd merî-
nin infitâ√ı ve ða§abenin intıbâðıyla olur ve teneffüs ða§abenin infitâ√ı 
ve merînin in†ıbâðıyla √â§ıl olur. Ve bu iki sebeb arasında mübâyenet ve 
mü∂âdde olmakla teneffüs ile izdirâdın ictimâ¡ı mümkin olmaz.

Ve nefes mecrâsı olan ða§abe-i riye †a¡âm ve şarâb mecrâsı olan merînin 
üzerinde «alð olundu onun için ki ¡aks üzere olup merî ða§abenin fevðinde 
olsa merîden mürûr eden †a¡âm ve şarâb ða§abeye nüfû≠ ve riyeyi î≠â eder. 
Ve ða§abe cihet-i fevðte olmakla riye me™mûnu’l-πâile olur.

Ve ða§abenin in†ıbâðı ve kapanması kitâb-ı evvelden √ancere πu∂rûf-
larını teşrî√ fa§lında taf§îl olunduğu üzere mikebbî ve lâ-isme leh demekle 
iki ¡aded πu∂rûfların mecrâ-yı nefes üzere kapanması ile olur. Ve kaçan 
kay™ ve izdirâddan biri vâði¡ olsa vech-i meşrû√ üzere mecrâ-yı nefes olan 
ða§abenin ağzı evvelâ kapanır ba¡dehu ðay™ ve izdirâd vâði¡ olur. Ve √âl-i 
teneffüste ðay™ ve izdirâd vâði¡ olmaz, zîrâ ðarîben beyân olunduğu üzere 
ðay™ ve izdirâd √ancerenin in†ıbâðına ve teneffüs onun infitâ√ına tevaððuf 
eder. İnfitâ√ ve inðıbâ∂ arasında mü∂âdde olmakla cem¡i mümkin olmaz.

Ve §avt √âdi& olsun için bir şey™ ya¡nî bir la√miyyet «alð olundu ki ona 
lisân-ı mizmâr tesmiye olunur, o şey™ √ancereden ða§abeye nüzûl eder ve 
o lisân düdükte olan lisân gibi √ancerede müttesi¡ ve geniş olur ve si¡adan 
bed™ edip tedrîcle te∂âyuð eder ve ða§abenin femi onunla dar olup ba¡dehu 

312 Ba¡∂ı nüs«ada “müste¡ân” bedeline “müste¡âr” vâði¡ olmuştur, o müveccehtir. Ve 
bu taðrîrden ₣âhir oldu ki tâmmü’l-istidâre olan πa∂ârîf ða§abenin √ancere †ara-
fından merîye müzâ√im değildir, zîrâ zamân-ı intifâ√ında merî esfele münce≠ib 
olup o tâmmü’l-istidâre olan πa∂ârîfe müzâ√im olur, merîde intifâ« olmaz.
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fezâ-i vâsi¡e müntehî olur ve bir mu√bis √asebiyle §avtın ta∂yîð olunması 
§avtın ₣uhûruna sebeb olur. Ve lisân-ı mizmâra müşâbih olan o cirm gâhîce 
mun∂amm ve gâhîce münfeti√ olur ve onunla §avta ðar¡ eder.

Ammâ ða§abe-i riyeyi müsteb†ın olan πışânın §alâbet üzere olduğun-
da ma§la√at budur ki baştan nüzûl eden √iddetli nevâzile ve ðalbden mer-
dûd olan nüfû&-ı rediyye ve eb«ıre-i du«âniyyeye §alâbet-i πışâ √asebiyle 
muðâvemet eyleyip ðar¡-ı §avt ile müster«î olmaz.

Ve ða§abenin evvelâ iki ðısma münðasım olduğu onun içindir ki riye 
iki ðısmdır, ðısm-ı vâ√idi §adrın iki tecvîfinden tecvîf-i eymende ve ðısm-ı 
&ânîsi tecvîf-i eyserde olur. Ona binâen ða§abe dahi iki ðısma münðasıme 
oldu ki ða§abenin ðısm-ı eymeni riyeden ðısm-ı eymene menfe≠ ve eyseri 
eysere menfe≠ ola. Ve o iki ðısmın her birisi müteşa¡ib olup her bir şu¡-
besi ¡urûð-ı sâkine şu¡abından birine mücâvir ve muðârin olduğu ¡urûð-ı 
sâkinenin √âvî olduğu πıdâdan ða§abenin sehmini a«≠ içindir. Ve ða§a-
be şu¡belerinin intihâsında olan füvvehâtın ∂ayyiða olduğu o füvvehâttan 
ðalbe sâlik olan şerâyîne havânın nüfû≠u ðadr-i lâyıð üzere olup ve o 
ða§abe şu¡belerine mücâvir olduğu ¡urûð-ı sevâkin ü ∂avârib şu¡belerinden 
tereşşu√ eden dem nâfi≠ olmasın içindir, zîrâ ða§abe-i riye füvvehâtı vâsi¡ 
olup dem ona nüfû≠ eylese nef&-i deme mü™eddî olur. Bu ≠ikr olunan a√vâl 
ða§abe-i riyenin §ûreti idi.

Ammâ √ancere bir âlettir ki §avt onunla √â§ıl olur ve nefes onda mu√te-
bes olur. Ve onun dâ«ilinde lisân-ı mizmâra şebîh bir cirm vardır ve ðarî-
ben biz onu ≠ikr eyledik ve √ancerenin karşısında zâide mi&lli bir la√miyyet 
vardır ki o mizmârın re™sini şedd eder ve §avt o zâide ile tamâm olur.

Ve √ancere ða§abe ile ma¡an merîye meşdûdedir. Ve kaçan tenâvül olu-
nan loðmayı merî izdirâd eylemek ða§d eylese merî loðmayı ce≠b için esfe-
le meyl eder ve merînin teseffülü ile √ancere mun†abıð olup fevð cânibine 
dahi mürtefi¡ olup √ancere πu∂rûflarının ba¡∂ısının ba¡∂ı â«ere in†ıbâðı şe-
dîd olur ve aπşiyeleri ve ¡a∂alleri temeddüd eder. Ve kaçan †a¡âm merînin313 
mecrâsına mu√â≠î olsa ða§abenin femi ve √ancere √anek-i a¡lâya mun†abıð 
olur o vech üzere ki merî katında √â§ıl olan †a¡âm ða§abeye dâ«il olmak 
mümkin olmaz, †a¡âm ve şarâb merîden mürûr eder; ondan ða§abeye bir 

313 “Merî™” emîr vezni üzeredir ve mehmûzdur.
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şey™ suðû† eylemez lâkin ba¡∂ı kerre merî izdirâda ¡acele edip ða§abenin 
femi ve √ancere tamâmen kapanmadan mütenâveli ce≠be bed™ eder veyâ«ûd 
merîde ¡acele olmaz lâkin †a¡âm ða§abe feminin in∂ımâmından muðaddem 
√areket-i müşevveşe ile √areket eder ve o §ûretlerde †a¡âm ve şarâbdan bir 
cüz™ ða§abe mecrâsına du«ûl eder ve †abî¡at o şey™-i dâ«ili def¡ edince ðadar 
su¡âl i√dâ&ından «âlî olmaz.

Ve √ancerede olan üç ¡aded πu∂rûfun teşrî√ini kitâb-ı evvelde [teşrî√-i] 
√ancere bâbında biz beyân eyledik ya¡nî deraðî ve türsî πu∂rûfu ile lâ-is-
me leh [demekle] ma¡rûf πu∂rûfun keyfiyyet-i terkîbi ve üzerlerinde olan 
mikebbî πu∂rûfunun onlara olan keyfiyyet-i itti§âli ve fem-i ða§abenin ve 
√ancerenin in∂ımâm ve infitâ√ı ne vech ile olduğu taf§îlen beyân olundu.

Ammâ riyenin ya¡nî akciğerin teşrî√i budur ki riye birkaç türlü eczâdan 
mürekkebdir: Evvelkisi ða§abenin ≠ikri mürûr eden şu¡beleri olur, ikincisi 
şiryân-ı verîdînin şu¡besi; üçüncüsü verîd-i şiryânînin şu¡besi olur. Ve bu 
a¡∂âları cem¡ eden la√m lâ-ma√âle cüz™-i râbi¡ olur; o la√m havâî ve mü-
te«al«il la√mdır, demin ziyâde raðîðinden ve el†afından ma«lûðtur, raðîð 
ve el†af olan dem ile taπaddî eder.

Ve riyenin menâfi≠-i ke&îresi vardır ve levni beyâ∂a mâildir «u§û§an 
«ilðati tâmm olan √ayvânâtın riyesi beyâ∂a emyel olur. Ve cirm-i riye mü-
te«al«il kılındı, zîrâ müte«al«il olan cirmde fürceler olur ve «âricden is-
tinşâð olan havâ-i «âm o fürcelere nüfû≠ eder ve onda o havâ-i «âm nu∂c 
bulur. Riye o havâ-i «âmı in∂âc edip fa∂lını def¡ eylemedikçe ðalbe irsâl 
eylemez ve bu ðıyâs üzeredir kebidin πıdâya nisbet ile «ilðati.

Ve riye iki ðısm üzere «alð kılındı, bir ðısmı §adrdan tecvîf-i eymende 
ve ikinci ðısmı tecvîf-i eyserde olur. ¢ısm-ı eyserin iki şu¡besi ve ðısm-ı 
eymenin üç şu¡besi vardır.

Ve bi’l-cümle riyenin menfa¡ati havâyı istinşâð olur ve istinşâðın men-
fa¡ati ðalbe irsâl için havâyı müheyyâ eylemektir. Her istinşâð nab∂a-i 
vâ√ideye kifâyetten ziyâde havâ ce≠b eder ve miðdâr-ı √âcetten ziyâdeyi 
iddi«âr edip vaðt-i √âcette ya¡nî suya πav§ gibi ve teneffüse mâni¡ §avt-ı 
†avîl gibi ve fâsid havâ istinşâðını isti¡âfe ve istikrâh eylediği vaðtler gibi 
evðâtta o havâ-i mu¡add u müdde«arı †abî¡at isti¡mâl eder. Ve bu mu¡add 
olan havâyı riye ðalbe irsâl ile [304a] √arâret-i ðalbi tervî√ ve teskîn eder.
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Ve tervî√ten mâ¡adâ o havânın bir menfa¡ati dahi budur ki ðalbde te-
kevvün eden rû√un cevheri eczâlarından bir cüz™ü havâ olmakla «âricden 
istinşâð olunan havâ o cüz™-i havâîyi taðviye ve temtîn eder.

Ve ba¡∂ılar ₣ann eylediler ki ervâ√ın mâdde-i tekevvünü yalnız havâdır, 
riye †arîðinden ðalbe vâ§ıl olan havâdan ervâ√ tevellüd eder. Bu ₣ann §a√î√ 
olmaz, havâ-i mu¡addın rû√a ðıyâsı sunun πıdâ-i bedene ðıyâsı üzere olur, 
yalnız sudan πıdâ √â§ıl olmadığı gibi yalnız havâdan dahi ervâ√ √âdi& ol-
maz,314 bunlardan her birisi yâ cüz™-i πâ≠î olur veyâ«ûd müneffi≠, mübedrið 
olur, ammâ su bedenin πıdâsını müneffi≠ ve mübedrið olur ve havâ rû√un 
πıdâsını müneffi≠ ve mübedrið olur. Ve rû√ cism-i mürekkebdir ya¡nî ke-
bidden ðalbe vârid olan la†îf a«lâ††an √âdi& olur ve a«lâ†ın her birisi erkân-ı 
erba¡adan mürekkebdir, ba¡∂ının ₣ann eylediği gibi basî† değildir.

Ammâ rû√ ve riyede olan √urâðaları ve du«âniyyeti i«râcın fâidesi budur 
ki o fa∂alâtın ta¡dîl-i rû√ta sü«ûnet-i müktesebesi √asebiyle nef¡i olmaz ve 
belki ∂arar-ı ₣âhiri olur ve lâzım olur ki sü«ûnete müsta√îl olan ve ta¡dîl-i 
ðalbde menfa¡ati olmayan ed«ine mi&lli √urâðât i«râc oluna √attâ o 
mu«recât bedeline havâ-i ceyyid ve nesîm-i bârid istinşâð olunmakla 
intifâ¡ oluna.

Ammâ ¡urûð ve ða§abenin riyede teşa¡¡ubunun menfa¡ati budur ki te-
neffüs fi¡linin tamâmı ða§abe ve şiryân-ı verîdînin ¡amelleriyle √â§ıl olur 
ve riyenin taπdiyesi şiryân-ı verîdî ve verîd-i şiryânînin iştirâkleriyle olur. 
Felâ-ma√âle o ¡u∂vlar riyede teşa¡¡uba menfa¡ati ¡âmm olsun için √âcet olur. 
Ve ≠ikr olunan şiryân-ı verîdî ve verîd-i şiryânî ðalbden gelip na∂îc ve §âfî 
olan dem ile riyeyi taπdiye ederler.

Ammâ la√m-ı riyenin menfa¡ati, o la√m ≠ikr olunan şu¡belerde olan für-
celeri doldurur ve şu¡beleri cem¡ edip ∂ab† eder ve dağılmağa mâni¡ olur.

Ve la√m-ı riyenin ta«al«ulünün fâidesi budur ki o ta«al«ul √asebiyle 
istinşâð için riyeye §alâ√iyyet gelir, zîrâ havâ ancak ða§abeye nâfi≠ olmaz 
belki riye dahi havâyı istinşâð edip ða§abeden bir miðdâr havâ riye fürce-
lerine nüfû≠ eder ve riyenin bu istinşâð ve inbisâ†ıyla ce≠b olunan havâda 
ke&ret √â§ıl olur ve inðıbâ∂ı ile dahi def¡-i fa∂alâta i¡ânet eder. Ve inðıbâ∂ 
ve inbisâ†a §alâ√iyyet ta«al«ul ile √â§ıl olmakla ≠ikr olunan fevâidi ta√§îl 

314 Rû√un havâdan tevellüdü Câlînûs‘a nisbet olunur.
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için riye müte«al«il «alð olundu. Ve riyede ta«al«ul olduğundan nef√i olan 
nesneler ile riyeyi sen müntefi«a rü™yet edersin.

Ve ammâ riye ebya∂ olduğu ke&îren riyeye havâ nüfû≠ eylediğinden 
olur ve πıdâsı dahi havâiyyeti πâlib ve havânın riyeye tereddüdü ke&îr ol-
duğu için olur.

Ammâ riyenin iki şıðð olduğu onun içindir ki mutta§ıl vâ√id olsa riye-
nin bir †arafına âfet i§âbet eyledikte teneffüs külliyyen bâ†ıl olur, ammâ 
iki parça olmakla bir parçasına âfet i§âbet eylese â«er parçası selîm ol-
makla teneffüse ∂arar-ı küllî terettüb eylemez. Ve bu ma§la√at için riye 
iki parça olduğundan her perçası dahi iki şu¡bete münşa¡ibe oldu lâkin 
cânib-i eymende olan riyenin şu¡besi eyserde olan riye şu¡besinden bir 
şu¡be ziyâde kılındı ki o ziyâde şu¡be ile cemî¡an şu¡ab beş ¡aded şu¡beye 
bâliπa oldu, iki şu¡be yesârda ve üç şu¡be yemînde oldu lâkin dördünün 
menfa¡ati ma√∂ teneffüste olur. Ammâ «âmisi ya¡nî yemînde olan şu¡abın 
üçüncüsünün menfa¡ati budur ki o şu¡be kebidden nâbit olan ecvef de-
dikleri damara vi†â™ olur ya¡nî ta√tına firâş gibi mefrûş olur ve o şu¡benin 
teneffüste ke&îren med«ali olmaz.

Ve §adrın cânib-i eyserinde olan şıðð-ı riyede iki şu¡be ile iktifâ olun-
du, sebebi budur ki ðalbin ma√alli bir miðdâr cânib-i eysere mâil olur, 
felâ-ma√âle §adrın tecvîf-i eyserinde bir miðdâr ma√all-i riyeden artık bir 
fe∂â lâzımdır ki onu şâπıl ola. Ve cânib-i eymende bu √âlet mevcûd değil-
dir. Pes lâzım oldu ki eymende olan riyede bir şu¡be ziyâde ola ve o şu¡be-i 
zâide ¡urûða vi†â™ ola.

Ve riyenin cevherinde √iss yoktur velâkin cevher-i riyenin üzeri bir 
πışâ-i ¡a§abî ile setr olundu, her ne ðadar o πışâ cevher-i riyeye müdâ«il 
olmaz ise lâkin riyeyi mücellil olur ve üzerinden setr eder, binâen ¡aleyh 
riyede bir nev¡ √iss mevcûd olur. Ve riye lîni √asebiyle ðalbe vi†â™ ve firâş 
kılındı ve ona hem riye viðâye oldu.

Ve §adr dahi iki tecvîfe taðsîm olunmuştur ve iki tecvîf arasında bir 
πışâ-i fâ§ıl vardır ki o πışâ munta§ıf-ı ða§§ mu√â≠âtından neş™et eder. Ve 
iki tecvîf arasında e√adühümâdan â«ere nâfi≠ menfe≠ yoktur. Fi’l-√aðîða 
bu πışâ-i vâ√id i√sâs olunan iki πışâdan mürekkebdir ve o iki πışâ cânib-i 
«alften feðâra mutta§ıl ve fevðten iki terðuvelerin mülâðî olduğu 
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mev∂i¡lere mutta§ıl olur. Ve bu πışâ-i √âcizin «alfinde menfa¡at §adrın 
tecvîfi iki ðısm üzere olmaktır √attâ iki ba†nın ve tecvîfin birine âfet i§âbet 
eylese â«ere o âfet sârî olmayıp selîm olan tecvîf ile teneffüs fi¡li ve aπrâ∂-ı 
sâire tâmm ve kâmil olur.

Ammâ √icâb ya¡nî §adrı iki ba†na taðsîm eden πışânın §ûretini ve men-
fa¡atini kitâb-ı evvelde teşrî√-i ¡a∂al fa§lında biz ≠ikr eyledik ki √aðîðatte o 
πışâ ¡a∂alâtın biridir ve o ¡a∂al üç †abaðadan √â§ıl olur: ‰abaða-i mütevassı†a 
bir veterdir ki o ¡a∂alin fi¡li onunla tamâm olur. Ve o †abaða-i mütevassı†anın 
fevðinde olan †abaða §adrı müsteb†ın olan bi’l-cümle aπşiyeye esâs ve ðâ¡ide 
mi&âlinde olur. Ve esfelde olan cüz™ ke≠âlik aπşiye-i §ıfâða esâs ve ðâ¡ide olur.

Ve √icâbda iki &uðbe vardır. O iki &uðbenin kebîri merîye ve şiryân-ı 
kebîre menfe≠ olur ve §aπîrinden ebher dedikleri verîd damarı nüfû≠ eder 
ve o damarın &uðbe-i me≠kûreye ta¡alluð ve ilti√âm-ı şedîdi olur.

Ma¡lûm ola ki ¢ânûn’un bu ≠ikr olunan verîd damarına ebher ı†lâ…ı 
¢âmûs’a muvâfı… olur velâkin Vankulu lüπatinde ve kütüb-i †ıbbiyyede ve 
¡ulemânın mu√âverelerinde müsta¡mel olduğu üzere ebher yürek damarıdır 
ki ona şiryân derler. İntehâ fa§lu’t-teşrîh.

İkinci Fa§l Riyenin Emzicesi ve Riye A√vâlinin ‰uru…-ı 
¡Alâmetleri Beyânındadır

Biz deriz ki riye mizâcının √ârr olduğuna ¡alâmet budur ki o mizâc-ı ri-
yesi √ârr olan kimsenin §adrı vüs¡atli olur ve nefesi ¡a₣îm olur ve ba¡∂ı kerre 
nefes-i müte∂â¡ıf olur315 ve nefesinde nef«a ve §avt olur ve riyede &iðal 
i√sâs olunur ve havâ-i bâridden ta∂arruru ðalîl ve havâ-i √ârrdan ta∂arruru 
ek&er olur ve ona ¡a†aş ¡ârı∂ olup mâ-ı bârid şürb etmeden mücerred nesîm-i 
bârid istinşâðı ile ¡a†aşı sâkin olur ve çok kerre lehe& ve su¡âl ¡ârı∂ olur, 
şiddet-i √arâretten lisânını i«râc edip öksürür.

Ammâ mizâc-ı riye bârid olduğunun ¡alâmeti budur ki o mizâc §â√ibinin 
§adrı §aπîr olur ve ke≠âlik nefesi ve §avtı §aπîr olur lâkin √iddetli olur, her 
bâridden ta∂arrur edip o riyede balπam tevellüdü ke&îr olur ve çok kerre 
onda nefes-i müte∂â¡ıf ¡ârı∂ olup ona rebv ve su¡âl mu§â√ib olur.

315 “Nefes-i müte∂â¡ıf” odur ki riye inbisâ†ını tamâm edip inðıbâ∂a bed™ eylemeden 
inbisâ†-ı â«er ile inbisâ†-ı evveli ta¡ðîb eder.



Tahbîzü’l-Mathûn 569

Ve riyenin mizâcı ra†b olduğunun ¡alâmeti budur ki o mizâcda olan ri-
yede ke&ret-i ru†ûbeti √asebiyle bu√û√at-ı §avt ve «ar«are olur, bu √âletler 
mizâc-ı ra†b-ı sâ≠ecde olur. Ve eger mizâc-ı ra†b mâddeye muðârin olur ise 
o mâdde cihet-i fevðe mâil ise §avt ve «ar«are ziyâde olur. Ve bir ¡alâmet 
dahi budur ki riyesinin mizâcı ra†b olanlar ref¡-i §avttan ¡âciz olur ve o ¡acz 
∂a¡f-ı beden ile olmaz belki ru†ûbet √asebiyle olur.

Ve mizâc-ı yâbisin ¡alâmâtı budur ki o mizâcda fu∂ûlün ðılleti ve §avtın 
«uşûneti ve kürkî316 §avtına müşâbeheti olur ve çok kerre yübûset √asebiyle 
tekâ&üf ziyâde olup rebv ¡ârı∂ olur.

Ve bu ≠ikr olunan mizâclar ba¡∂ı kerre riyeye mizâc-ı †abî¡î [304b] ve 
ba¡∂ı kerre mizâc-ı ¡ârı∂î olur ve ≠ikr olunan emzicenin ¡alâmetleri dahi 
gâhîce o ¡alâmetler †abî¡î ve gâhîce ¡ârı∂î olur ve ba¡∂ı kerre ¡alâmet mizâc-ı 
a§lîde ve ¡ârı∂îde müşterek olurlat ve ba¡∂ı â«er kerre her birinin müstaðill 
¡alâmetleri olur.

Ammâ ikisi arasında müşterek olan ¡alâmetler evvelâ ≠ikr olunan ¡alâ-
metler olur lâkin onlardan müste&nâlar vardır ki bundan sonra ≠ikr olunur.

Ve ammâ müstaðill olan ¡alâmetler iki ¡alâmettir: O ¡alâmetten biri 
mizâc-ı †abî¡îye ve â«eri mizâc-ı ¡ara∂îye delâlet eder, zîrâ mizâc-ı erba¡a-
dan her birinin ¡alâmeti †abî¡î olur ise mizâc-ı †abî¡î olduğuna delâlet eder ve 
eger ¡alâmet πayr-i †abî¡î olur ise mizâc dahi ¡ârı∂ ve πayr-i †abî¡î olduğuna 
delâlet eder. Me&elâ lehe& ve ¡a†aş mizâc-ı riyenin √arâretine delâlet eder 
lâkin o kimsede lehe& ve ¡a†aş ðadîm ve mu¡tâd ve dâimî olur ise o lehe& 
mizâc-ı †abî¡înin √ârr olduğuna delâlet eder ve eger lehe& ve ¡a†aş o kimse-
nin mu¡tâd-ı ðadîmi olmayıp emrâ∂ √asebiyle ¡ârı∂ oldu ise mizâc-ı riyenin 
√ârr olduğu ¡ara∂î olduğuna delâlet eder. Ve’l-√â§ıl ≠ikr olunan ¡alâmetler 
ðadîm ve †abî¡î olur ise medlûlü olan mizâcın †abî¡î olduğuna ve √âdi& ve 
¡ârı∂ olursa mizâcın dahi ¡ara∂î olduğuna delâlet eder.

Ve her ¡alâmet medlûlü olan mizâcın †abî¡î ve πayr-i †abî¡î olanları ara-
sında müşterektir. O ¡alâmetler †abî¡î veyâ«ûd πayr-i †abî¡î olmaları ile 
mizâc-ı †abî¡înin ¡alâmeti mizâc-ı ¡ara∂înin ¡alâmetinden mümtâz olurlar. 
Lâkin mizâc-ı †abî¡înin bir nev¡ ¡alâmeti dahi vardır ki o mizâcın †abî¡î ol-
duğuna «â§§ olup ¡ara∂îye delâleti olmaz, me&elâ si¡a-i §adr mizâc-ı riyenin 

316 “Kürkî” turna ma¡nâsınadır.
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√arâret-i †abî¡îsine delâlet eder ve √arâret-i ¡ara∂iyye ile sonra §adra si¡a 
gelmez, binâen ¡aleyh √arâret-i ¡ara∂iyyede delâleti olmaz. Bâðî ¡alâmetler 
dahi bu ðıyâs üzeredir.

Ve ma¡lûm ola ki §adr ve riye a√vâline a«a§§ olan delâil teneffüsten 
me™«û≠ olur, zîrâ teneffüsün √arr ve berdi ve ¡i₣am ve §ıπarı ve sühûlet ve 
¡usreti ve netn ve †îb-i râyiyası ve bunlardan mâ-¡adâ nefes ¡avârı∂ı §adr ve 
riye a√vâline delâlet eder. Ve §avt dahi nefeste ≠ikr olunan a¡râ∂ √asebiyle 
§adr ve riyenin a√vâline delâlet eder. Ve ke≠âlik âfet-i ¡a∂al √asebiyle §avt 
müteπayyir olduğundan sonra eger o §avt-ı müteπayyir «unâðı olan kimse-
ler §avtı gibi olsa delâlet eder ki âfet §adrı bâsı† olan ¡a∂alde olur ve eger o 
§avt eba√√ ya¡nî ke&îrü’l-bu√û√a olanların §avtı gibi olur ise delâlet eder ki 
o âfet §adrı ðâbı∂ olan ¡a∂alde olur. Ve ke≠âlik su¡âl ve nef& ve nab∂ dahi 
riyenin mizâcına delâlet eder. Nefesin ve §avt ve su¡âl ve nef&in delâletleri 
keyfiyyâtı bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ve a¡râ∂-ı emziceden her 
biri envâ¡-ı nab∂ın hangisini îcâb eylediğini dahi sen bildin.

Ve riyenin mev∂i¡i ðalbe ðarîb olup mücâveretleri olmakla a√vâl-i ðalb 
ile riyenin a√vâline olan istidlâlât sâir istidlâlâttan aðvâ olur. Ve riyeden 
şu¡ab-ı ða§abeyi vely eden mevâ∂i¡in a√vâline nab∂ın delâleti aðvâ olur. Ve 
riyeden ða§abenin kendiyi vely eden mevâ∂i¡ ve la√miyyet a√vâline su¡âlin 
delâleti aðvâ olur Ve riyede &iðal i√sâsı «â§§aten mâdde riyede olduğuna 
delâlet eder. Ve le≠¡ ve na«s i√sâs olunduğu mâdde aπşiyede ve ¡a∂alâtta 
olduğuna delîl-i «â§§ olur. Ve eger nef& su¡âl-i «afîf ile vâði¡ olur ise mâdde 
ða§abenin a¡lâsına ðarîb ve ða§abeyi vely eden mevâ∂i¡de olduğuna delâlet 
eder. Ve ¡alîlin nef&i ancak su¡âl-i ke&îreden sonra vâði¡ olur ise mâdde 
πavrda ve derinde olup ba¡îde olduğuna delîl olur. Ve ba¡∂ı kerre a¡∂â-i §adr 
âfâtının ¡alâmâtı ba¡îdede olur, me&elâ verem-i riyenin ¡alâmetleri a¡∂â-i 
ba¡îdeye ma§√ûb olan √umret-i vech mi&lli. Ve verem-i √icâba ¡alâmet dü-
vâr mi&lli nesneler olur.

Üçüncü Fa§l Riyeye ¡Ârı∂a Olan Emrâ∂ Beyânındadır

Müteşâbihü’l-eczâ olan a¡∂âya ma«§û§ emrâ∂ ve ke≠âlik a¡∂â-i âliyeye 
¡ârı∂a olanlar bi‘l-cümle riyeye ¡ârı∂ olur, ¡ale‘l-«u§û§ ¡urûðuna ve ða§abesinin 
eczâ ve şu¡abına, ¡ale‘l-«u§û§ ¡urûð-ı «aşinelerine ve müte«al«il olan cirmi 
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fürcelerine südde ¡ârı∂ olur. Sâir ma√allerde süddeyi îcâb eden esbâbın küllîsi 
riyede ≠ikr olunan südde-i me≠kûreleri dahi îcâb eder √attâ in†ıbâð ve mara∂-ı 
şirkî √asebiyle dahi riyeden o ma√all-i me≠kûrlarda südde ¡ârı∂ olur.

Şitâda ve «arîfte emrâ∂-ı riye ke&îrü’l-vuðû¡ olur ke&ret-i nevâzil √ase-
biyle «u§û§an §ayf-ı yâbis-i şimâlîden sonra «arîf-i ma†îr vâði¡ ola, o «arîfte 
emrâ∂-ı riyede ke&ret ziyâde olur.

Ve havâ-i bârid riyeye ∂ârr olur. Ve ba¡∂ı kerre riye √arr-ı şedîd ile mü-
te™e≠≠î bulunur, o mi&lli riyeye havâ-i bârid mu∂ırr olmaz.

Ve çok kerre riye emrâ∂-ı kebide mü™eddî olur ve ke≠âlik riyenin şid-
det-i berdi ve şiddet-i √arrı istisðâya mü™eddî olur. ◊icâb dahi riye gibidir 
ya¡nî o [dahi] kebid emrâ∂ına mü™eddî olur.

Fî Mu¡âlecâti’r-Riye: Rebv ve nefes bâblarında tekellüm olunan kelâm-
da te™emmül olunup rebv ve emrâ∂-ı nefese esbâbda muvâfıð olanlara o 
kelâm naðl olunsun. Ve ba¡∂ı kerre sen riyeden ref¡-i §avt ve nefes-i nâfi« 
misilli nesneler rü™yet ve istimâ¡ edersin, pes o vaðtte ≠ikr olunan bâblarda 
me≠kûre müla††ıfât ile riyenin fu∂ûlünü tel†îf eyle. Ve edviye-i §adriyye 
isti¡mâlinin hey™et-i «â§§ıyesi olur, zîrâ vâcibdir ki §adr için isti¡mâl olunan 
edviyeden ek&eriyyâ √ubûbât ve le¡ûðât itti«â≠ olunup femde imsâk oluna 
ve onlardan ðalîlen ðalîlen ta√allül edenler bel¡ olunur, ða§abe civârında o 
edviyelerin mürûr ve ¡ubûru müddetleri †avîl ve tekerrür √asebiyle ða§a-
be-i riyeye o edviye vâ§ıla olsun için; ¡ale’l-«u§û§ o edviye femde iken 
müstelðıyen nâim olup riye ve ða§abe-i riye câniblerinde olan ¡a∂aller ir«â 
oluna. Ve riyenin fu∂ûlü imâle olunacak mevâ∂i¡in aðreb ve evfaðı riyeden 
merîyi vely eden mev∂i¡dir, onun için mâni¡-i ðay™ olmadığı yerde ðay™-ı 
ke&îrin fu∂ûl-i riye indifâ¡ına menfa¡ati olur.

Dördüncü Fa§l Riyeye Nâşib ve Müte¡alli… Olan Mevâdd ve 
A√kâmı Beyânındadır

Riyede √â§ıl olan mevâdd ba¡∂ı kerre ru†ûbet cinsinden olur ve ba¡∂ı 
kerre ðay√ ya¡nî irin cinsinden olur ve ba¡∂ı kerre cins-i demden ve √ârre 
ve daðîða olan mevâddan olur.

Ve riyeye nâşibe olan mevâddın ba¡∂ı kerre intifâ&ı ya¡nî nef& olunma-
sı ¡usretli olur. Ve sebeb-i ¡usret budur ki mevâdd πalî₣a ve lezice olur 
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veyâ«ûd raðîða olur, riye fürcelerine nüfû≠ eder ve su¡âlden √âdi& olan rî√le 
mündefi¡ olmaz, zîrâ su¡âlin i√dâ& eylediği rî√ o ru†ûbet-i le√iceye vârid ol-
dukta ru†ûbeti ¡aðd eder ve rî√ ayrılıp ru†ûbet fürcelerde bâðî kalır veyâ«ûd 
sebeb-i ¡usret mevâddın şiddet-i ke&reti olur.

Ve kaçan mevâdd-ı §adriyye πalî₣a olsa onun tecfîfinde mübâlaπa olun-
mak câiz olmaz belki telyîn ve tað†î¡ ve ta√lîle iştiπâl olunur ve o ta√lîl 
müdirrât ile olur. Ve gerektir ki tað†î¡ ve ta√lîlden sana ehemm olan tað†î¡ 
olup tað†î¡e ¡inâyetin ta√lîle ¡inâyetinden ek&er ola.

Bu edviyelerin küllîsinde mâ-ı ¡asel isti¡mâl eyle, zîrâ mâ-ı ¡asel edvi-
yeyi tenfî≠ eder ve cilâ ve telyîn eder ve mâ-ı ¡asel isti¡mâlinin †arîði sana 
ma¡lûmdur.

Beşinci Fa§l ~adriyye Olan Müfrede ve Mürekkebe Edviyenin 
Kendileri ve O Edviyenin Cihet-i İsti¡mâlleri Beyânındadır

Edviye-i §adriyye o devâlardır ki onunla §adr tenðıye oluna. Ve bu edvi-
yeler üç mertebe üzere olurlar: 

Mertebe-i ûlâda olan devâlar bunlardır: daðîð-i bâðılâ ve mâ-ı ¡asel ve 
maðlüvv olan bezr-i kettân ve levz ve şarâb-ı √ulvdür. Şarâb-ı √ulv riye 
südedini şedîden teftî√ eder lâkin bâbu’l-kebidde ≠ikr olunacağı üzere sü-
ded-i kebidi tevlîd eder. Ve bâridâtından §adrı münaððî olan edviyeler: 
√abbu’l-ðı&&â ve ða&ed ve bı††î« ve ðar¡dır. Ammâ semn yalnız isti¡mâl 
olunur ise yalnız semnin in∂âcı tenðıyesinden ek&er olur, eger semn ¡asel 
ve levz-i mürr ile le¡ûð kılınıp isti¡mâl olunur ise in∂âcı eðall ve tenðıyesi 
ek&er olur. Ve bundan ðavîdir ¡ilkü’l-bu†m ve levz-i mürr ve sikencebîn-i 
¡un§ulî ve √ulbe ve kündür ve temr-i heyrûn için bu ma¡nâda ðuvvet vardır. 
Ve ondan dahi aðvâdır kemmûn ve fülfül ve kirsenne ve a§l-ı sûsen ve a§l-ı 
câvşîr ve cünd-i bîdester ¡asel ile isti¡mâl olunur [305a] ve ¡un§ul-ı meş-
vî sa√ð olunup ve ¡asel ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur. Ve ðan†uriyûn-ı 
kebîr ve zerâvend-i müda√rec ve şûnîz ve su destîlerinin altında bulunan 
kurtlar cemr üstüne konulan bir «azef üzere tecfîf olunsa o dahi nâfi¡ olur. 
Ve o kurtlar beyâ∂ olunca ðadar tennûr içinde kurutulsa yine nâfi¡dir, ¡asel 
ile «al† olunup isti¡mâl olunur. Ve râsen edviye içinde id«âl olunsa o dahi 
nâfi¡ olur. Ve râsenin suyu ke&îrü’n-nef¡dir. Ve rîvend nef&i ishâl kılan ed-
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viyeden olur. Ve sîsâliyûs şedîdü’l-menfa¡attir. Ve bülbûs cidden nâfi¡ ve 
münaððîdir «u§û§an nî™ ola veyâ«ûd selða-i vâ√id ile selð oluna. Ve 
za¡ferân âlât-ı nefesi taðviye edip nef&i cidden ishâl eder. Bu ≠ikr olunan 
edviyeler şürben ve ∂ımâden isti¡mâle §âli√ olur.

Bu bâbda müsta¡mele olan edviye-i mürekkededen olur Eflâ†ûn √abbı. 
◊abb-ı Eflâ†ûn budur: ◊abb-ı mey¡a ve şarâb-ı zûfâ nüs«alarından biri ve 
Enderûmâ«us devâsı ve İsðalînâdus devâsı ve Câlînûs devâsı ve eşribe-i 
«aş«âş nüs«aları ve devâ-i Maπnâvus ve devâ-i belâdur ma¡a‘l-helîlecât.

Ve middeyi bu devâ nef& eder: Sekbînec, mürr her birinden birer 
mi&ðâl, afyûn bir mi&ðâl, ðardemânâ bir mi&ðâl, cünd-i bîdester bir mi&ðâl. 
Bu edviyeler vezn-i me≠kûr üzere a«≠ olunup şarâb-ı √ulv ile ma¡cûn kılınır 
ve şürb-i vâ√idesi bir mi&ðâl olur.

Ve yine tecribe olunan devâlardandır: Kündür dört,317 mürr üç ûðıy-
ye, meybu«tec ile ¡asel ðıvâmında olunca ðadar †ab« olunup le¡ûð kılınır 
veyâ«ûd kerneb ¡u§âresi veyâ«ûd sülâðası bir mi&li ¡asel ile ¡aðd olunca 
ðadar cemr üzere †ab« olunup isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik mürr, fülfül ve encüre bezri ve sekbînec ve «ardal bu mecmû¡-
dan √abb itti«â≠ olunup πudveten ve ¡aşiyyeten ¡inde’n-nevm isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik «ardal bir dirhem, bûrað dokuz ðîrâ†, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi 
bir buçuk ðîrâ†. İşbu edviye bir şerbettir ki fu∂ûl-i ke&îreyi i«râc eder ve 
bilâ-e≠â tenðıye eder.

Ve tenðıye-i riyeden bu devâ dahi edviye-i ðaviyyedendir: Ma√rû& «ar-
dal, bezr-i encüre, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi, enîsûn ¡asel ile bu edviye cem¡ 
olunup ma¡cûn kılınır.

Ve √arre mâil a«lâ††an ya¡nî mürekkebâttan olur √ulbe iki buçuk ûðıyye, 
kirsenne nı§f ûðıyye, √abb-ı ðu†nun cevfi nı§f ûðıyye, rubbu’s-sûs iki ûðıyye. 
Bu mecmû¡ bâdem yağıyla lett olunup ıslatılıp ve ¡asel ile cem¡ olunur.

Ve ke≠âlik sebistân ve tîn-i ebya∂ ve menzû¡u‘l-¡acem zebîb ve a§l-ı sûs 
ve persiyâvşân su ile †ab«-ı nâ¡im ile †ab« olunup ma†bû«u saðy olunur. Ve 
eger o su içinde türbüd ve besfâyec †ab« olunur ise nâfi¡ olur.

317 Bunlarda ¡aded ≠ikr olundu lâkin mi&ðâl midir yoksa dirhem midir beyân olun-
madı. ªâhir budur ki muðaddeminde mi&ðâl olmakla bunda dahi mi&ðâl murâd 
olundu.
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Ve ma¡lûm ola ki çok vâði¡ olur ki bir şey™ §adrda mu√tebes olur ve o 
şey™ nef&i ðabûl eder lâkin ðuvve-i nâfi&e ∂a¡fı √asebiyle nef&e ðâdir olmaz, 
o mi&lli vaðtte vâcibdir ki ðuvve-i ¡u†âsla i¡ânet oluna.

Altıncı Fa§l Teneffüste Olan Kelâm-ı Küllîdir

Teneffüs iki √areket ya¡nî √areket-i inbisâ† ve √areket-i inðıbâ∂ ve iki 
√areketin arasında olan iki vaðfeden mürekkebdir ya¡nî teneffüs-i vâ√idin 
tamâmı dört cüz™ ile olur, evvelâ √areket-i inbisâ†iyye b¡dehu vaðfe ba¡dehu 
√areket-i inðıbâ∂iyye ba¡dehu yine vaðfe olur ve tamâm-ı teneffüs bu dört 
cüz™ ile olur. Ve dördüncü cüz™ ya¡nî vaðfe-i &âniye nihâyetinden sonra ne-
fes-i sâniyenin √areket-i inbisâ†ı bed™ eder. Ve vaðfe-i ûlâ teneffüs-i evvelin 
√areket-i inbisâ† ve √areket-i inðıbâ∂ları arasında olur ve vaðfe-i &âniye 
teneffüs-i evvelin √areket-i inðıbâ∂ı ile teneffüs-i &ânînin √areket-i inbisâ†ı 
arasında olur. Pes ¢ânûn’un ــא ــ  ــ و כ ــ  ــ   dediği ¡ibârette  ا
müsâhele ve müsâma√a vardır.318

Ve nefes dört ile tâmm olmakta nab∂a benzer, zîrâ nab∂a-i vâ√ide dahi 
iki √areket ve iki sükûn ile tâmm olur lâkin nefesin √areketi irâdiyyedir, 
mecrâ-yı †abî¡îsinden o √areketi bi’l-irâde taπyîr mümkindir, ammâ nab∂ın 
√areketi §ırf †abî¡îdir, mecrâ-yı †abî¡îden bi’l-irâde taπayyürü mümkin ol-
maz.

Ve teneffüsten πara∂ riyeyi nesîm-i bârid ile mümteli™e kılmaktır. Ve 
imtilânın fâidesi budur ki riye o nesîm-i bâridi ı§lâ√ edip nab∂ât-ı ðalb için 
¡atâd eder ve ðalb riyenin ¡i¡dâd eylediği nesîm-i bâridden a«≠ etmekten ve 
bu«âr-ı du«ânîsini ona redd etmekten «âlî olmaz √attâ riyede mümteli™e 
olan nesîm-i bârid iki √âlin bir ¡ârı∂ olunca ðadar evvelki √âl budur ki ri-
yeyi mümteli™e eden havâ-i bârid mu«âli†lerinden ve mücâvirlerinde ðadr-i 
§âli√ten ziyâde sü«ûnet iktisâb eder ve o sü«ûnet √asebiyle tervî√-i ðalbe 
§alâ√iyyetten «urûc eder. Ve ikinci √âl riyede müdde«ar olan havâ-i bârid-i 
§âf kendiye bu«âr-ı du«ânî mu«âla†a etmekle §ıfâtından ve §afâsından is-
ti√âle eder ve nab∂a meded olmağa §alâ√iyyeti kalmaz. O vaðtlerde riyede 

318 Vech-i müsâma√a budur ki ¡ibâret-i me≠kûreden mütebâdir olan budur ki iki 
vaðfe nefes-i vâ√idin iki √areketi arasında ola ve vaðfe-i &âniye ise ûlânın inðıbâ∂ı 
ve &âniyenin inbisâ†ı arasındadır.
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bâðî olan πayr-i §âli√ havâyı riyeden i«râca √âcet olur ve o mu«rec olan 
havâ bedeline riyeye havâ-i cedîd id«âline dahi √âcet olur. Ve mu√terið 
havâyı i«râcla havâ-i cedîdi id«âl arasında iki vaðfe dahi olur.

Ve havâyı istid«âl ki ona istinşâð tesmiye olunur, o istid«âl ve istinşâð-
riyenin inbisâ†ı ile olur. Ve riyenin inbisâ†ı riyeyi mu†îf ve mu√î† olan ecrâ-
mın √areketine tâbi¡ olur ve o ecrâmda olan bir sebeb ile ecrâmın ve riye-
nin √areketlerine fütûr geldikte inbisâ† hareketleri tâmm olur. Ve ed«ıneyi 
isti«râc √areket-i inðıbâ∂iyye ile olur ve √areket-i inðıbâ∂iyye dahi riyeyi 
mu†îf ve mu√î† olan ecrâmın √areketleriyle olur.

Ve ¡âmme katında nefes o ma«rûc olan ed«ıne ve √urâðanın ismidir. 
Ve e†ıbbâ ¡örfünde ba¡∂ı kerre ¡âmme katında ı†lâð olunan ed«ıneye ı†lâð 
olunur ve ba¡∂ı kerre dahi dâ«il ve «âricin mecmû¡una ı†lâð olunur, nitekim 
nab∂ ¡âmme katında yalnız √areket-i inbisâ†iyyeye ı†lâð olunup ¡örf-i e†ıb-
bâda iki √areket ve iki vaðfenin mecmû¡una ı†lâð olunur.

Ve †abî¡î mu¡tedil olup âfetten «âlî olan teneffüs √icâbın √areketi ile 
tamâm olur. Ve kaçan ðadr-i mu¡tâddan ek&er nesîme √âcet olup veyâ«ûd 
ed«ıneyi ve √urâðâtı i«râc için ðuvve-i zâideye ve taðviye-i nefese √âcet 
olur ise o zamân §adr ¡a∂alâtının küllîsi √attâ o ¡a∂alâtın e¡âlîsi dahi √icâba 
mu¡în olup nefesi taðviye ederler. Ve ba¡∂ı kerre ¡a∂alât-ı sâfilenin taðvi-
yesi kifâyet eder. Ve eger nefesi §avt kılmağa √âcet olursa elbette √ancere 
¡a∂allerini isti¡mâle √âcet olur. Ve o §avtı i√dâ&-ı √urûf ve te™lîf-i kelâm için 
tað†î¡e √âcet olur ise √ancere ve lisân ¡a∂allerini isti¡mâle √âcet olur. Ve bu 
bâbda ba¡∂ı kerre şefeh ¡a∂alini dahi isti¡mâle √âcet olur, nitekim nab∂ın 
¡a₣îm ve §aπîr ve †avîl ve ða§îr ve serî¡ ve ba†î™ ve √ârr ve bârid ve mütevâtir 
ve mütefâvit ve ðavî ve ∂a¡îf ve mutta§ıl ve munfa§ıl ve müteşennic ve mür-
te¡iş, √aşv-ı ¡urûðu ðalîl veyâ«ûd ke&îr ya¡nî mümtelî ve πayr-i mümtelî ve 
umûr-ı ma√mûde ve umûr-ı me≠mûmesi olup bunların her birisi için sebeb 
ve her birinin bir emre delâleti ve bunların emzice √asebiyle i«tilâfları ve 
ke≠âlik ecnâs ve esbâb ve ¡avârı∂-ı bedeniyye vü nefsâniyyesi olur. Ke≠âlik 
nefes için dahi bu umûr-ı ma¡dûde ve onlara müşâbih olan nesneler olur.

Ve aðsâm-ı nefesten her birinin sebebi vardır ve her biri bir şey™in delîli 
olur. Ve nefes dahi ¡a₣îm ve §aπîr ve †avîl ve ða§îr ve serî¡ ve ba†î™ ve mü-
tefâvit ve mütevâtir ve ∂îð ve vâsi¡ ve sehl ve ¡asîr ve ðavî ve ∂a¡îf ve √ârr ve 
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bârid ve müstevî ve mu«telif olur. Ve a§nâf-ı nefes için biraz ismler vardır 
ki onlar nefese ma«§û§ olur, nefes-i munða†ı¡, nefes-i mu∂â¡ıf, nefes-i mun-
ta§ıb, nefes-i «unâðî, nefes-i müstekreh ve ≠ü’l-fetre gibi. Nefes-i ≠ü’l-fetre 
sekte ve sekte mi&lli emrâ∂da olur.

A¡∂â-i nefeste o âfet ki ondan nefese dahi âfât ¡ârı∂a olur, yâ a¡∂â-i ne-
fesin kendide olur veyâ«ûd a¡∂â-i nefesin mebâdîsinde olur veyâ«ûd a¡∂â-i 
nefesin civârında olup müşâriki olan a¡∂âda olur.

Ve a¡∂â-i nefes √ancere, riye, ða§abe, ¡urûð-ı «aşine, şerâyîn, √icâb-ı 
§adrın ¡a∂alleri ve §adrın kendi olur, zîrâ ba¡∂ı kerre ∂ayyið, §aπîr olmakla 
nefeste âfet i√dâ& [305b] eder. Ammâ a¡∂â-i nefesin mebâdîsi dimâπın 
kendi ve nu«â¡ olur, zîrâ nu«â¡ √icâbın menbiti olur o vechten ki √icâbın 
ek&eri ¡a§ab-ı nu«â¡ın zevc-i râbi¡inden nâbit olur ve ona zevc-i «âmis ü 
sâdisten bir şu¡be ve o şu¡beye mutta§ıl olan a¡§âb-ı sâireye ma¡an mutta§ıl 
olurlar.

Ammâ a¡∂â-i nefese bi’l-mücâvere müşârik olan a¡∂â mi¡de, kebid, 
ra√im, em¡â ve sâir a√şâdır. Pes ≠ikr olunan a¡∂â-i nefesten a§nâf-ı &elâ&e-
ye emrâ∂-ı ¡ârı∂a sû™-i mizâc-ı mu∂a¡¡af √ârr veyâ«ûd bârid veyâ«ûd ra†b 
veyâ«ûd yâbis olur; bunlardan her biri bilâ-mâdde veyâ«ûd ma¡a’l-mâd-
de olur ve o mâdde o a¡∂âda mu√tebes «ıl† olur veyâ«ûd onlara «ıl† son-
radan mun§abbe olur. Ve mâdde dahi ke&îr veyâ«ûd lezic veyâ«ûd πalî₣ 
olur. Midde ve ðay√tan her biri dahi ≠ikr olunan mâdde cümlesinden olur 
veyâ«ûd o mâdde rî√ ve bu«ârdan biri olur.

Ammâ a¡∂â-i nefese ¡ârı∂ olan mara∂-ı ¡âlî fâlic ve teşennüc ve in√ilâl-i 
ferd gibi emrâ∂dır. Ve in√ilâl-i ferd dahi ta§addu¡ ve ta¡affün ve teðarru√ ve 
te™ekkül ve verem-i √ârr ve verem-i bârid ve verem-i §ulb gibi nesnelerdir 
veyâ«ûd a¡∂â-i nefese ¡ârı∂ olan âfet veca¡ olur.

Ve bizim √ikâye ve beyân eylediğimiz me≠kûrlardan sana ma¡lûm oldu 
ki nefesin riye a√vâline delâleti nab∂ın delâleti gibi ðaviyye olur. Ve nefesi 
ta¡arrüf mu¡tâda mürâ¡ât ile olur ise nab∂ mecrâsına cârî olur. Nab∂ın delâ-
letinde nab∂ın emr-i †abî¡îsi mülâ√a₣a olunmak gerekli olduğu gibi ke≠âlik 
teneffüste dahi emr-i mu¡tâdı mülâ√a₣a edip ¡ârı∂ olan taπayyürât ile riye 
a√vâline ona göre istidlâl oluna.



Tahbîzü’l-Mathûn 577

Yedinci Fa§l Nefes-i ¡A@îm ve Nefes-i ~aπîr ve Bunların Em&âli ve 
Bi’l-Cümle Delâilleri Beyânındadır

Nefes-i ¡a₣îm ona derler ki onunla cidden ke&îr ve mu¡tedilden ek&er 
olan havâya neyl-i «â§§ ola, zîrâ nefes-i ¡a₣îmde bi’l-cümle a¡∂â-i ne-
fes cihâtın küllîsine münbası†a olur ve inbisâ†ı dahi miðdâr-ı vâfir olup 
o inbisâ†lar √asebiyle meclûb olan havâ dahi ek&er ve ezyed olur. Ve 
nefes-i §aπîr ü ∂ayyið nefes-i ¡a₣îmin ∂ıddı üzere olur ya¡nî bi’l-cümle 
a¡∂â-i teneffüs onda √areket eylemez ve √areket edenlerde dahi inbisâ†-ı 
tâmm olmaz. Pes o mi&lli √areket ile meclûb ve müstenşað olan havâ dahi 
miðdâr-ı ðalîl olur.

Ve ke≠âlik nefes-i ¡a₣îmde teneffüs bi’l-cümle münðabı∂a olur ve 
miðdâr-ı inðıbâ∂ dahi tâmm olur ve medfû¡ olan ed«ıne ve √urâðât-ı havâ 
dahi ek&er olur. Ammâ nefes-i §aπîr ü ∂îðta ¡aks üzere olup bi’l-cüm-
le a¡∂â-i teneffüs münðabı∂ olmaz ve münðabı∂ olanlarda dahi inðıbâ∂-ı 
tâmm olmaz ve o mi&lli inðıbâ∂lar ile medfû¡ olan fa∂alât ve √urâðât dahi 
cidden ðalîl olur.

Ve nefes-i ¡a₣îmin esbâbı nab∂-ı ¡a₣îmin ≠ikri mürûr eden üç ¡aded se-
bebleri olur.

Ve ba¡∂ılar ₣ann eylediler ki nefes-i §aπîr yalnız √icâbın √areketi ile 
√â§ıl olan nefese ı†lâð olunur. Ve onların ₣annı ¡ale’l-ı†lâð §a√î√ değildir, 
zîrâ ba¡∂ı kerre yalnız √areket-i √icâb ile √â§ıl olan nefes her ne ðadar §aπîr 
olur ise ba¡∂ı kerre dahi yalnız √areket-i √icâb ile nefes-i mu¡tedil √â§ıl olur, 
zîrâ √areket-i √icâbda ba¡∂ı kerre ðuvvet ziyâde olur ve √icâbın ðuvveti 
√âlinde √areketi ile nefes-i mu¡tedil √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi a¡∂â-i 
teneffüs cemî¡an ∂a¡îf olur, o mi&lli kimsenin ∂a¡fı √âlinde a¡∂â-i teneffüsü 
bi’l-cümle √areket eylese yine nefesi §aπîr olur. Ve ba¡∂ı kerre olur ki yal-
nız selîm olan √icâbın inbisâ†ı ve inðıbâ∂ıyla meclûb ve merdûd olan havâ 
ve √urâða miðdârı cemî¡an a¡∂â-i teneffüsün inbisâ†ı ve inðıbâ∂ı ile meclûb 
ve merdûd olmaz, zîrâ √icâb ve sâir a¡∂â-i teneffüsten bir ¡u∂vda inbisâ†-ı 
tâmm olmaz ve inbisâ†ı tâmm olmayan a¡∂â ile meclûb ve merdûd olan lâ 
ma√âle noð§ân üzere olur. Ve ba¡∂ı kerre √icâb sâir a¡∂â-i teneffüs me¡ûneti 
ile riyeyi bas† eder velâkin yine nefes-i mu¡tedil √â§ıl olmaz onun için ki 
menâfi≠i ∂ayyið olup inbisâ†-ı tâmme ma√all müsâ¡ade eylemez. Ve ma√all 
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müsâ¡id olsa dahi ðuvâda ∂a¡f olup riyenin inbisâ†ının kemmiyyeti tâmm 
olur ise keyfiyyeti nâðı§ olur ve meclûb ve merdûdu dahi nâðı§lar olur; 
≠âtü‘r-riyede olan nefes bu minvâl üzere olur.

Pes bu taðrîrâttan ₣âhir olur ki nefes-i mu¡tedilde mu¡teber olan havânın 
mu¡tâd üzere meclûb ve merdûd olması olur gerek ise yalnız √icâb √areket-
leriyle ve gerek ise sâir a¡∂â-i teneffüsün √icâba i¡ânetleriyle olsun ve gerek 
ise inbisâ† ve inðıbâ∂-ı tâmm olsun ve gerek ise tâmm olmasın.

Ammâ nefes-i ¡a₣îmde §adrın ¡a∂alleri ve ke≠âlik §adrı vely eden nevâ√î-
lerin ¡a∂alleri √areket-i câmi¡a ile √areket eyleyip ve ≠ikr olunan ¡u∂vların 
√areket-i câmi¡alarından her birinin inðıbâ∂ ve inbisâ†ları πâyete bâliπa 
olup havâ-i ke&îrde ta§arruf eylemek şar† kılındı, ammâ nefes-i §aπîr nefes-i 
¡a₣îmin muðâbili ve mü∂âddesi kılındı.

Ve ba¡∂ı kerre a¡∂â-i teneffüsün şiddet-i √areketi bir ðadre bâliπa olur 
ki inbisâ†-ı √areketi cihet-i ðuddâmdan iki terðuvelere ve «alf cânibinden 
iki ketif kemiklerine ve yemîn ve yesâr câniblerinden iki ketifte müctemi¡a 
olan mu¡₣am-ı la√ma müntehî olur. Ve ba¡∂ı kerre a¡∂â-i teneffüs burun 
deliklerinden şiddet-i √areket vaðtinde isti¡ânet eder belki ek&er evðâtta 
a¡∂â-i teneffüs mun«urândan isti¡ânet eder. Ve ba¡∂ı kerre inðıbâ∂ ve in-
bisâ† √areketleri ¡i₣amda ve §ıπarda biri birlerine mu«âlif olur. Ve ba¡∂ı 
kerre √areket-i inðıbâ∂ √areket-i inbisâ†tan a¡₣am olur ve bir kerre dahi 
inbisâ† inðıbâ∂dan a¡₣am olur. Ve bu i«tilâf mevâdd √asebiyle olur, zîrâ 
ðalbi tervî√e √âcet ðalîle ve ed«ıneyi i«râca √âcet şedîde ve ke&îre olur ise 
inðıbâ∂ ¡a₣îm ve inbisâ† §aπîr olur ve ¡aks üzere olup tervî√e i√tiyâc i«râ-
câta i√tiyâcdan ek&er olur ise √areket-i inbisâ† ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre o 
insâna mü§âdefe olunur ki onun istinşâðı ya¡nî √areket-i inbisâ†iyyesi §aπîr 
olur velâkin o §aπîr √areket-i inbisâ†tan sonra √areket-i inðıbâ∂ı ¡a₣îm olur 
ve o √âl delâlet eder ki √arâret-i πarîziyye o kimsede nâðı§a ve √arâret-i 
πarîbe-i dâ«ile zâide olmuştur.

Ve a¡∂â-i teneffüsün ¡unfle √areketlerine teceşşüm ve tekellüflerine se-
beb dört şey™dir:

Evvelkisi ðalb ve riye nevâ√îlerinde √arâret ve iltihâb ek&er olur.
Ve ikincisi a¡∂â-i teneffüsü mu√arrik olan ¡a∂allerde veyâ«ûd o ¡a∂allerin 

u§ûlde müşâriklerinde ∂a¡f olur, sill ve dıðð mara∂larının â«eri mi&llilerde 
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olduğu gibi ve ke≠âlik cem¡-i midde katında o mara∂larda ∂a¡f olduğu gibi, 
zîrâ cem¡-i midde katında veyâ«ûd â«er ¡illet √asebiyle ðuvve-i mu√arrike-
ye ∂a¡f gelip a¡∂â-i teneffüsü ta√rîk eylemek için teceşşüm ve tekellüf eder 
o â«er illetler ki a¡∂â- teneffüse ¡ârı∂ olur, teşennüc ve fâlic ve sû™-i mizâc 
ve verem ve veca¡ mi&llilerdir.

Ve üçüncüsü mi¡deye aπdiyeden veyâ«ûd riyâ√tan imtilâ ¡ârı∂ olur ve o 
imtilâ ¡a∂ali inbisâ†tan mâni¡ olup tekellüf ve ¡unfa √âcet olur. Ve riyâ√la 
mi¡denin imtilâsı √addi tecâvüz edip √icâbla inbisâ† arasına √âil olmakla 
yalnız √icâbın inbisâ†ına mâni¡ olur ise o vaðtte riyâ√la mi¡denin imtilâsı 
inbisâ†a mâni¡ olup ¡unf-ı √arekete √âcet olur.

Ve dördüncü sebeb budur ki √ancerede ve ða§abe cedâvilinde ve şerâyîn 
mi&llilerde olan menâfi≠de mü∂âyaða olur ve ke≠âlik ta«al«ul √asebiyle 
riyede olan menâfi≠ a«lâ†la mümteli™e olur ve ≠ikr olunan menâfi≠de süd-
deler o vech üzere olup sühûlet üzere o a¡∂â münbasi†a olmaz ve ke≠âlik 
riyeye verem dahi ¡ârı∂ olup inbisâ†a mâni¡ olur, nitekim bu √âletler a§√âb-ı 
rebv ve a§√âb-ı midde ve ≠âtü’r-riye a§√âbında mevcûd olur veyâ«ûd 
ma¡a’l-√âce ev ¡ademi’l-√âce ðuvvet-i mu√arrikeye ₣ühûl ¡ani’l-√areke 
¡ârı∂ olup beyne’n-nefeseyn vâði¡ olan sükûnun müddeti uzun olur, binâen 
¡aleyh nefesten fevt olan miðdârı tedârük için nefes-i ¡a₣îme √âcet olur. 
Mu«teli†ü’l-¡aðl olup bürûdet-i ðalbi şedîde olmayanların nefesi bu minvâl 
üzeredir, evvelâ ≠ühûl edip [306a] &âniyen ta¡₣îm-i nefes ile mâ-fâtı tedârük 
ve cebr-i noð§ân eder. Ve nâimin nefesi dahi bu cümleden olur, zîrâ nâimde 
bu«ârât-ı du«âniyye ke&îre olur ve nefs ya¡nî †abî¡at o bu«ârâtı ke&îre olma-
dıkça nefes ile i«râcdan ≠âhile olur. Kaçan eb«ıre-i du«âniyye tecemmu¡ 
edip ve e≠âsı vâfire olup o ed«ıneyi i«râca dâ¡iye oldukta †abî¡at müteneb-
bih olup nefes-i ¡a₣îm ile i«râc eder ve ke≠âlik ≠ikr olunan nefesten ≠ühûl 
cümlesinden olur o kimsenin nefesi ki onun ðalbinin √arâret-i mizâcı nefe-
se teðâ∂î eylemez ve nefesi vaðt-i ∂arûrete ðadar müdâfa¡a edip terk eder 
ba¡dehu müdâfa¡a ve mütâreke √asebiyle fevt olan nefesi nefes-i ¡a₣îmle 
telâfî ve tedârük eder. Bi’l-cümle bu umûr-ı me≠kûre ∂ab† ve fehm olunsun.

el-¡Alâmât: ¢arîben mürûr eden esbâbdan nefes-i ¡a₣îm hangi sebebden 
√âdi& olduğunun ¡alâmetleri budur ki eger nefese √âcet ek&er ve ðuvvet dahi 
ðaviyye ise o kimsenin nefesi id«âlinde ve nef«inde kebîr olur ve nefesin 
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melmesi √ârr ve mültehib olur ve onun nab∂ı dahi nefesi gibi ¡a₣îm olur. 
Pes bu mi&lli nefes √arârete delîl olur. Ve o nefes §â√ibinin §adrında ve 
yüzünde ve gözlerinde ve lisânında iltihâb ¡alâmetleri ve levninde ve «uşû-
net-i bedeninde dahi √arâret ¡alâmetleri olur.

Ve eger §adrında iltihâb olmayıp ve ðuvvet dahi sâðı† olmayıp a¡∂â- te-
neffüsü için inbisâ†-ı tâmm mümkin olur gibi ise onun sebebi ≠ikr olunan 
menâfi≠lerin ∂ayyið olması olur.

Ammâ a¡∂â-i teneffüsün küllîsi √areket ða§d ve irâde edip ba¡dehu √are-
ket-i mu¡teddün bihâ vücûda gelmese ve bas†-ı tâmm ile √areketi murâd 
edenlere münbası†a olamasa belki vücûda gelmeyen √areketi ða§d eder olsa 
ve eylediği √arekette küllü ta¡vîl ile mun«urayna ta¡vîl ve i¡timâd eder olsa 
ve o √âlde redd-i nefes eyledikte nef«a ile redd eder olsa ¡a∂alde olan ðuv-
ve-i mu√arrike me™ûfe olduğuna delâlet eder.

Eger ða§abe ve ða§abeyi vely eden mevâ∂i¡den ru†ûbet √asebiyle 
∂îð olup nefeste «ar«are dahi olmakla onu §â√ibi tena√nu√a mu√tâc olsa bu 
¡alâmet ∂îð-ı küllî üzere zâid bir ¡alâmettir. Ammâ bu vech üzere olmayıp 
ya¡nî «ar«are ve tena√nu√a √âcet olmasa ∂îðı mûcib olan ru†ûbet aπva§ 
olduğuna delâlet eder.

Ve kaçan ∂îð-ı «ar«arî def¡aten √âdi& olsa delâlet eder ki nevâzil mevâd-
dından bir mâdde riyeye def¡aten nüzûl eyledi veyâ«ûd a¡∂ânın birinden mid-
de ve ðay√tan biri evvelâ riyeye ve &âniyen ða§abeye def¡aten nüzûl eyledi.

Sekizinci Fa§l Nefes-i Şedîd Beyânındadır

Nefes-i şedîd o nefestir ki o nefes ¡a₣îm olduğundan mâ-¡adâ onun §â√i-
bi nefesini bâ†ına id«âl için fa∂l-ı inzi¡âc ile münze¡ic olur ve nefesi i«râc 
için fa∂l-ı nef«le nef« eder ve onda ¡i₣am ile ðuvvet dahi olur.

Dokuzuncu Fa§l Nefes-i ¡Âlî vü Şâhi… Beyânındadır

İşbu nefes-i ¡âlî nefes-i ¡a₣îmden bir §ınıftır ki o nefeste ¡a∂al-i §adrın 
e¡âlîsi olan ¡a∂alleri ta√rîke √âcet olur ve √icâbı ve ¡a∂alât-ı §adrın esâfilini 
ta√rîke √âcet olmaz. Ve bu mi&lli nefes-i şâ√ið çok kerre √ummayât-ı ve-
bâiyyede √âdi& olur.
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Onuncu Fa§l Nefes-i ~aπîr Beyânındadır

Nefes-i §aπîrin esbâbı nefes-i ¡a₣îmin esbâbından bi-†arîði’l-muðâbe-
le ma¡lûm olur. Ve ba¡∂ı kerre veca¡ sebebiyle nefes §aπîr olur, zîrâ veca¡ 
a¡∂â-i teneffüs ile a¡∂â-i teneffüsün √areketleri arasına √aylûle eder. Ve 
ba¡∂ı kerre ∂îð √asebiyle dahi nefes §aπîr olur. Kaçan nefes-i §aπîre tefâvüt 
muðârin olsa †abî¡atın mevtine delâlet eder ve ke≠âlik nefes-i §aπîre tevâtür 
muðârin olsa a¡∂â-i teneffüste ve a¡∂â-i teneffüsü vely eden mi¡de mi&lliler-
de ðurû√ ve evrâmdan veca¡ olduğuna delâlet eder.

el-¡Alâmât: Nefes-i ¡a₣îmin esbâbına muðâbil olan nefes-i §aπîrin esbâbı 
ve ¡alâmetleri muðâbilinin ¡alâmetlerinden muðâbele †arîðiyle ma¡lûm olur.

Ammâ §ıπar-ı nefes ∂îð ile olmayıp belki veca¡ √asebiyle olur ise ona 
veca¡ın vücûdu delâlet eder. Ve §â√ib-i veca¡ olan kimse veca¡a §abr eder 
ise onun için nefes-i ¡a₣îm mümkin olur.

Ve veca¡dan olan nefes-i §aπîr e&nâsında ba¡∂ı kerre nefes-i ¡a₣îm dahi 
vâði¡ olur, zîrâ ba¡∂ı kerre nefesin ¡a₣îm olup veca¡ı i√timâle √âcet dâ¡iye 
olur veyâ«ûd nefes-i ¡a₣îme dâ¡iye olan √âcet veca¡dan ≠ühûle bâ¡i& olur.

Ve ∂îðtan √âdi& olan veca¡ın ¡alâmetleri veca¡dan √âdi& olan nefes-i 
¡a₣îm ¡alâmetlerinin ¡aksi üzere olur.

Ammâ nefes-i †avîl bir nev¡ nefestir ki o nefesin havâyı istinşâðı ve 
ba¡dehu reddinin müddetleri †avîl olur, havâ-i ke&îri ce≠b mümkin 
olsun için.

Ve ba¡∂ı kerre dahi nefes-i ¡a₣îmin serî¡ olmasına veca¡ mâni¡ olur, pes 
¡a₣îm-i serî¡ bedeline nefes-i †avîl iðâme olunup onunla meclûb olacak havâ 
nefes-i †avîl ile celb olunur.

On Birinci Fa§l Nefes-i ¢a§îr Beyânındadır

Bu nefes nefes-i †avîlin «ilâfı olur. Kaçan nefes-i ða§îre tevâtür muðârin 
olsa âlet-i teneffüste ve âlet-i teneffüsün nevâ√îsinde veca¡ olduğuna delâ-
let eder. Ve kaçan nefes-i ða§îre tefâvüt muðârin olsa πarîziyyenin mevtine 
delâlet eder.
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On İkinci Fa§l Nefes-i Serî¡ Beyânındadır

Nefes-i serî¡ bir nev¡ nefestir ki onda müddet-i √areket ða§îre olur ve 
nefese √âcet πâyete bâliπa olur ve nefes-i §aπîr ve nefes-i ða§îrden ziyâde 
havâyı ce≠b ve √urâða-i havâyı def¡ eder. Ve nefes-i serî¡in √udû&una bâ¡i& 
budur ki havâ-i bâridi ce≠be ve √urâðayı def¡e √âcet πâyete bâliπ olmakla 
nefes-i ¡a₣îm ða∂â-i √âcete vefâ eylemez veyâ«ûd nefes-i ¡a₣îmin √udû&una 
mâni¡ ve müzâ√im olup nefes-i ¡a₣îm i√dâ&ı mümkin olmaz ve bunun mi&li 
nab∂-ı serî¡in mi&li olur. Ve ≠ikr olunan mâni¡ ve √âil ba¡∂ı kerre âlette olur 
ve gâhîce √areket-i inbisâ† √areket-i inðıbâ∂dan esra¡ ve gâhîce ¡aks üzere 
olur. Ve e√adühümânın â«erden esra¡ olduğunun sebebi nefes-i ¡a₣îmin in-
bisâ† ve inðıbâ∂ının tefâvütü esbâbı mi&lli olur.

On Üçüncü Fa§l Nefes-i Ba†î™ Beyânındadır

Bu nefes bir nefestir ki nefes-i serî¡in mü∂âddesi üzere olur. Ve nefes-i 
ba†î™in sebebi dahi nefes-i serî¡ esbâbının mü∂âddesi üzere olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi veca¡ √asebiyle âlet-i teneffüs rıfð ve tu™ede üzere √areket etmek-
le o veca¡ bu†™-ı √arekete sebeb olur.

On Dördüncü Fa§l Nefes-i Mütevâtir Beyânındadır

Bu nefeste her iki √areket aralarında olan sekenât müddetleri sükûn-ı 
mu¡tâddan ða§îr olur. Ve bu nefe&in √udû&una sebeb tervî√e √âcet ¡a₣îm ve 
serî¡in ða∂â eylediği √âcetten ek&er olduğu olur veyâ«ûd ¡a₣îm ve serî¡ olan 
nefeslerin √udû&una √âil ve √âciz bulunduğu olur. O √âil ba¡∂ı kerre veca¡ 
veyâ«ûd verem veyâ«ûd fe∂â-i §adrda mevâdd-ı ke&îrenin ∂îðı veyâ«ûd 
âlet-i mevâddın ∂aπ†ı √asebiyle olur ve ðay√ın in§ıbâbı yâhûd o mi&lli nes-
nelerin biri ile olur.

Ve √âcet √asebiyle √âdi& olan tevâtür ile veca¡ mi&lli sebeblerden √âdi& 
olan tevâtürün farðı nefes-i ¡a₣îmde ≠ikri mürûr eden vücûhları beyândan 
₣âhir olur. Ve Buðrâ†’ın şehâdet eylediği üzere nefes-i mütevâtire âfet-i 
u«râ tâbi¡ olur, zîrâ nefes-i mütevâtir riyeyi tecfîf eder ve a¡∂â-i nefesi ve 
onları vely ve ta¡ðîb eden ¡u∂vları it¡âb eder ve o sebebden cefâfa müte¡allið 
mara∂lar √âdi& olur.
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On Beşinci Fa§l Nefes-i Bârid Beyânındadır

Bu nefes ðuvvetin mevtine ve √arâret-i πarîziyyenin mün†afî olduğu-
na ve mizâc-ı ðalbin bürûdete isti√âlesine delâlet eder. Ve nefes-i bârid 
emrâ∂-ı √âddenin ¡alâmetlerinin cümlesinin erde™i olur, ¡ale’l-«u§û§ nefes-i 
bâridde nedâvet ya¡nî yaşlık dahi olur ise πarîziyye in√ilâlne delâleti tâmm 
ve kâmil olur.

On Altıncı Fa§l Nefes-i Müntin Beyânındadır

Bu nefes be«ar319 a§nâfından bir §ınıftır ve bu §ınıfın sâir a§nâf-ı be«ar-
dan farðı budur ki sâir a§nâfta râyi√a-i kerîhe her vaðt ₣âhir olur ve bu 
§ınıfta vaðt-i teneffüste râyi√a-i müntine bulunur, mâ-¡adâ evðâtta mevcûde 
olmaz. Ve bu nefes a¡∂â-i teneffüsten ða§abede veyâ«ûd riyede olan «ıl† ve 
middenin ta¡affün eylediğine delâlet eder.

On Yedinci Fa§l Nefes-i ¡A@îm ve Nefes-i Serî¡ ve Nefes-i Mütevâtir 
Aralarında [306b] Vâ…ı¡a Olan İnti…âlât Beyânındadır

Bundan aðdem senin ma¡lûmun oldu ki kaçan tervî√e √âcet ziyâde olup 
ve bir mâni¡ ve √âil dahi mevcûd olmasa nefes o vaðtte ¡a₣îm olur.

Ve kaçan nefes-i ¡a₣îmin meclûbu olan nesîm-i bâridden ek&er nesîm-i 
bâride √âcet olsa nefes-i serî¡ √âdi& olur. Ve ondan dahi ek&er nesîme √âcet 
olsa o zamân nefes-i mütevâtir dahi olur. Ve kaçan √âcet terâcu¡ eylese 
evvelâ nefesin tevâtürü zâil olur ba¡dehu sür¡ati sonra ¡i₣amı zâil olur. Ve 
√avl ve men¡ dahi bu ðıyâs üzere olur ya¡nî mâni¡ ve √âciz evvelâ ¡i₣ama ve 
ba¡dehu sür¡te ve ba¡dehu tevâtüre √âciz ve √âil olur ve mâni¡in zevâli ile 
evvelâ tevâtür ba¡dehu sür¡at ba¡dehu ¡i₣am zâil olur.

Ve kaçan ma¡ânî-i &elâ&e ya¡nî ¡i₣am ve sür¡at ve tevâtür cemî¡an 
mefðûd olsa a§nâf-ı nefesten ke&îrü’l-vücûd olan nefes-i mütefâvit ba¡de-
hu nefes-i ba†î™ ba¡dehu nefes-i §aπîr olur. ◊add-i i¡tidâlden nefesin §ıπara 
«urûcu bu†™a «urûcdan eðall olur ve nefesin §ıπar ve bu†™a «urûcu tefâvüte 
«urûcdan eðall olur. Ve √âlât-ı me≠kûreleri inbisâ† ve inðıbâ∂ın her birin-
de sen i¡tibâr eyle, nesîm-i bâride i√tiyâc katında √areket-i inbisâ†iyyede 

319 “Be«ar” femin râyi√a-i kerîhesidir.
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bu √âlât cereyân eylediği gibi havâ-i fâsideyi i«râca √âcet katında dahi bu 
√âlât cereyân eder. Ve kaçan sebeb-i inbisâ† ziyâde olup inbisâ†a ed¡â olur 
ise lâ-ma√âle inbisâ† mâ-ðablinde olan inbisâ†tan ziyâde olur. Ve ke≠âlik 
inðıbâ∂a sebeb dahi ziyâde olur ise zamân-ı sükûn ya¡nî √areket-i inðıbâ∂iy-
ye ziyâde olur ve nefes-i mütetâbi¡ ü serî¡ verem-i √ârre veyâ«ûd süddeden 
√âdi& ∂îða tâbi¡ olur.

On Sekizinci Fa§l Nefes-i Mun«urî Beyânındadır

Bu nefes320 ðuvvetin ∂a¡f ve «averine ve ≠eb√ada ∂îð-ı şedîd-i «ânıð ol-
duğuna delâlet eder veyâ«ûd midde tecemmu¡una veyâ«ûd midde ve a«lâ†-
tan birinin in§ıbâbına delâlet eder.

On Dokuzuncu Fa§l Sû™-i Teneffüste Olan 
Kelâm-ı Küllî Beyânındadır

Sû™-i teneffüs bi’l-cümle a¡râ∂-ı âyife-i mara∂iyyeye tâbi¡ olup †abî¡îden 
«âric olan enfâsın küllîsine ¡âmm ve şâmil olur. Ammâ a¡râ∂-ı §ı√√iyyeye 
tebe¡iyyetle √add-i i¡tidâlden «urûc eden nefese sû™-i teneffüss ı†lâð olun-
maz. Pes sû™-i teneffüs a§nâfının esâmîleri bunlardır: ¡usr-i teneffüs, ∂îð-ı 
nefes, te∂â¡uf-ı nefes, inðı†â¡-ı nefes, nefesü’l-inti§âb.

Ve ba¡∂ı kerre sû™-i teneffüs sû™-i mizâc envâ¡ ve ke₣âlik imtilâ ve süded 
√asebleriyle √âdi& olur. Ve a¡∂â-i teneffüsü √areketten mâni¡ olan ∂avâπıt 
ve evrâm ve evcâ¡a mücâveret √asebiyle ve √icâbda ve nevâ√î-i §adrda olan 
ður√alar ve ke≠âlik emrâ∂-ı nâhike321 ve √ummayât-ı √âdde vü vebâiyye ve 
sümûm-ı meşrûbe √asebleriyle dahi sû™-i teneffüs ¡ârı∂ olur.

Ve sû-i teneffüsün küllîsi ve ke≠âlik ∂îð-ı nefes ve ¡usr-i nefes mâdde 
√asebiyle olur ise üç √âl üzere olur: İstilðâ katında ek&er ve cenb üzere ı∂†ı-
câ¡ olundukta ve vasa†u’l-√âl ve zamân-ı inti§âbda eðall ve «afîf olur. Ve 
bâ†ın-ı √alðta olan «unâð √asebiyle ¡ârı∂ olan sû™-i teneffüs istilðâ katında 
«unâð-ı küllî olup teneffüs a§len mümteni¡ olur.

320 “Nefes-i mun«urî” nefesi burnundan almak; “≠eb√a” ma√all-i i«tinâða derler ve 
o ma√allde ¡ârı∂ olan «unâða derler.

321 “Emrâ∂-ı nâhike” ∂a¡îf edici mara∂lar demektir.
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Yirminci Fa§l ∞î…-ı Nefes Beyânındadır

Bu nefes bir nev¡ nefestir ki onunla «âricden meclûb olan havâ bâ†ı-
na sülûk eylemeğe menfe≠ bulmaz ve nüfû≠ edenlerin dahi nüfû≠u ðalîlen 
ðalîlen olup mu¡tâd üzere havâ-i müstenşað münşerib olmaz.

Ve ∂îð-ı teneffüsün esbâbı √ancerede ve ða§abede ve ða§abe şu¡abında 
ve şerâyînde ve riye «al«alelerinde322 riyenin kendide olan veremlerdir.

Ve evrâm-ı riyeden nefesini ziyâde ta∂yîð eden verem verem-i §ulbdür 
veyâ«ûd riyede a«lâ†-ı πalî₣a ve a«lâ†-ı lezice-i ke&îrenin ictimâ¡ı ve a«lâ†-ı 
mâiyyenin ke≠âlik ictimâ¡ıdır veyâ«ûd mu∂ayyıð olan sebeb riyeye ¡ârı∂ 
olan in†ıbâðtır.

Ve riyeye olan in†ıbâðın ¡urû∂u kebid ve mi¡de ve †ı√âlden birinde mev-
cûd olan verem-i √ârr-ı mücâvirin ∂aπ†ı olur veyâ«ûd ziyâde ta∂yîðe sebeb 
istisðâ ve evrâmın inficârâtı √asebiyle cevf-i esfelde olan fe∂âya a«lâ†ın 
in§ıbâbı olur, zîrâ ≠ikri mürûr eden eşyâlar riyenin inbisâ†ına mâni¡ olurlar.

Ve yübs √asebiyle riyeye ¡ârı∂ olan tekâ&üf ile ve ke≠âlik riyede olan 
ðab∂ ve riyeye ve √icâba i§âbet eden berd ile dahi ∂îð-ı nefes ¡ârı∂ olur.

Ve ¡a§ab ve √icâbda olan sebeblerden dahi ∂îð ¡ârı∂ olur lâkin bu iki 
mev∂i¡de olan esbâbla ¡ârı∂ olanlara ¡usr-i nefes tesmiye olunmak evlâ olur.

Ve ke≠âlik ∂îð-ı nefes eb«ıre-i du«âniyyenin mevâ∂i¡-i ∂ayyiðada me-
dâ«il-i nefesi ta∂yîði ile dahi ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kimselerin §adrı ∂ayyið olup li-ecli’t-teneffüs münbasi†a olan 
a¡∂â için ma√all-i inbisâ† olmaz ve o sebebden nefesinde ∂îð olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi bu√rân √asebiyle mevâdd fevð cânibine §u¡ûd et-
mekle ∂îð-ı nefes √âdi& olur.

Ve gâhîce dahi nefesin ¡usr ve ∂îðı evrâm-ı bâ†ıneden mevâdd seyelân 
edip nevâ√î-i re™se intiðâl etmekle ¡ârı∂ olur. Bu vech ile ¡ârı∂ olan ∂îð iki 
ü≠ünün «alfinde verem √udû&unu in≠âr eder eger o sebebler ile ¡ârı∂ olan 
∂îð eslem olur ise ve eger o ∂îð §u¡ûbetli ise dimâπda verem √udû&unu in≠âr 
eder.

el-¡Alâmât: Evrâm-ı «unâðiyye ¡alâmetlerinin ≠ikri mürûr eyledi, ammâ 
nefs-i riyede ¡ârı∂ olan veremin ¡alâmetleri budur ki o âfette nefs-i riyede 

322 “»al«alelerinde” ya¡nî fürcelerinde demektir.
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veca¡-ı &aðîl olur ve §adrın ¡a∂alâtında ve √icâblarında veca¡-ı nâ«ıs323 olur 
ve o veca¡ bâ†ında aðvâ ve ₣âhirde a∂¡af olur. Ve riyenin πa∂ârîfinde dahi 
veca¡ olur. Ve πa∂ârîf-i riyede olan veca¡ın me∂î∂i ya¡nî √ikkesi olur ve 
ba¡∂ı kerre onun √ikkesi su¡âle mü™eddî olur.

Ve eger riyenin veremi verem-i √ârr ise ona √ummâ dahi ¡ârı∂a olur.
Ammâ a«lâ† √asebiyle olan ∂îð eger o a«lâ† ða§abede vâðı¡a ise onun 

¡alâmâtı nef& ve su¡âle iştiyâð ve nef& ve su¡âl ile intifâ¡ ve ednâ su¡âl ile 
nef&in «urûcu ve «ar«are olur.

Ve eger mûcib-i ∂îð olan a«lâ† riyede olur ise onun dahi a√vâli ða§abede 
olan a«lâ†ın a√vâli gibi olur lâkin bu §ınıf ∂îðta vâði¡ olan su¡âl aπver olur 
ya¡nî derinde olur ve bunda olan «ar«are müntefi&in §u¡ûbeti miðdârınca 
olur.

Ve eger mûcib-i ∂îð olan a«lât cevf-i esfelin fe∂âsında ise onun ¡alâmâtı 
o &iðaldir ki bir cânibden cânib-i â«ere intiðâl eder, o ∂îðta ðadr-i mu¡teber 
su¡âl olmaz.

Yirmi Birinci Fa§l

Nab∂ın i«tilâfı gibi nefes dahi mu«telif olur ve «ilâfı dahi munta₣am ve 
πayr-i munta₣am olur.

Yirmi İkinci Fa§l Nefes-i Mu∂â¡ıf Beyânındadır

Nefes-i mu∂â¡ıf nefes-i mu«telif envâ¡ındandır. Ve mu∂â¡ıf bir nev¡ ne-
festir ki onun bir def¡a inbisâ†ı iki √areket ile olup o iki √areketin arasını bir 
sükûn fâ§ıl olur ve iki √areket bir sükûnun mecmû¡u inbisâ†-ı vâ√id olur; o 
mi&lli olan inbisâ†a fa√m derler. Ve ke≠âlik √areket-i inðıbâ∂iyye dahi iki 
√areket arasında bir sükûnla olur ve o inðıbâ∂iyye olan √arekete te¡a&&ür 
ı†lâð olunur, bunun na₣îri §abînin zamân-ı bükâsında vâði¡ olan nefesi olur; 
o nefesin inbisâ†ı fa√m ve inðıbâ∂ında te¡a&&ür olur.

Ve nefes-i mu∂â¡ıfın sebebi √arâret-i ke&îre olur, zîrâ √arâret-i ke&îre 
havâ-i müstenşaða ðanâ¡at eylemeyip havâyı ik&âr ða§dı ile √areket tamâm 

323 “Veca¡-ı nâ«ıs” πışâ ¡ar∂an mütemeddid olup dürtülür gibi √âlet i√sâs olunur ve 
veca¡-ı &aðîlde mev∂i¡-i veca¡da &iðal i√sâs olunur.
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olmazdan muðaddem √areket-i u«râ a«≠ına ibtidâ eder. Ve nefes-i mu∂â¡ı-
fın sebebi â«eri nefesin âlât-ı ma¡lûmesinin nefeste istirâ√ata mu√vic olan 
∂a¡fı olur ve o ∂a¡f ðuvveti müsðı† olan sû™-i mizâcla olur veyâ«ûd âlet-i 
nefesi müceffif ve mu§allib olan sû™-i mizâc olur ve ikinci √âletin vuðû¡u 
ek&er olur. Veyâ«ûd nefes-i mu∂â¡ıfa sebeb a¡∂â-i nefeste ve mücâvirle-
rinde veca¡ın ve veremin vuðû¡u olur. A¡∂â-i nefesin mücâvirleri √icâb ve 
kebid ve †ı√âl olur, lâkin kebidin [307a] a¡∂â-i nefese müşâreketi †ı√âlin 
a¡∂â-i nefese müşâreketinden eşedd olur.

Veyâ«ûd nefes-i mu∂â¡ıfın sebebi mara∂-ı âlî olur ve mara∂-ı âlînin ta¡-
dâdı kirâren mürûr eyledi. Ve o emrâ∂dan nefes-i mu∂â¡ıfa ek&er-i √âlde 
sebeb olan √âlâ mevcûd olan teşennüc veyâ«ûd gelecekte vuðû¡u mütevak-
ki¡ olan teşennüc olur.

Ve nefes-i mu∂â¡ıf emrâ∂-ı √âddede ve ke≠âlik √âdde olan √ummayâtta 
¡alâmet-i rediyye olur. Velâkin berdden √âdi& olan nefes-i mu∂â¡ıfa √ummâ 
bâ¡i&-i şifâ olur.

Yirmi Üçüncü Fa§l Nefes-i Munta§ıf Beyânındadır

Bu nefes bir nev¡ nefestir ki onun nı§fı me™ûf ve nı§f-ı â«eri selîm olur ve 
o nefes-i sâlim olan nı§f olur.324 

Yirmi Dördüncü Fa§l Nefes-i ¡Asir Beyânındadır

Bu nefes bir nev¡ nefestir ki onun havâda ta§arrufu meşaððatli olur onda 
gerek ise ∂îð olsun ve gerekse olmasın. Bu nefesin sebeb-i √udû&u ne₣âyi-
rinde taf§îl olunduğu üzere âlât-ı teneffüsün âfeti olur.

Ve ba¡∂ı kerre bunun √udû&una sebeb ðalbe lehîb-i nârînin πalebesi olur.
Ve ke≠âlik berdin ðuvveti imâte ve izâle eylemesi veyâ«ûd me™ûfe kıl-

ması olur, nitekim †ılâ ve †ılâ mi&lli müberridâttan biri ile √icâba bürûdet 
¡ârı∂a olsa ¡usr-i nefes ¡ârı∂ olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi havânın bürûdetinden veyâ«ûd √icâb üzere va∂¡ olu-
nan ∂ımâdın bürûdetinden √icâba ¡ârı∂ olan sû™-i mizâc √asebiyle ¡usr-i ne-
fes √âdi& olur.

324 Ya¡nî nefes-i tâmmın nı§fı bâ†ıl olmakla nı§f-ı sâlim ile intifâ olunur.
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Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede veyâ«ûd kebidde olan âfet √asebiyle onların 
üzerlerine müberrid ∂ımâdlar va∂¡ olunmakla √icâb onların bürûdetinden 
bi’l-mücâvere müte™e&&ir olup inbisâ†a semâ√at eylemez.

Ve ba¡∂ı kerre dahi südde √asebiyle ¡usr-i nefes √âdi& olur. Ve südde ka-
tında rî√-i müstenşað mu√tebes olup o süddeyi teftî√ için cehde √âcet olur 
ve bu ¡usr-i ∂îða mu«âlif olur ve çok kerre süddesi verem olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡usrün √udû&u müshil isti¡mâlinden olur o vaðtte ki 
müshil mevâddı i&âre ve ta√rîk eder velâkin i«râca ðâdir olmaz ve ke≠âlik 
√aðn-i √âdde dahi ba¡∂ı kerre mevâddı ta√rîk eder, i«râca ðudreti olmaz ve 
√areket-i mevâdd ile ¡usr-i nefes √âdi& olur.

Ve yine ¡usr-i nefese sebeb olur ≠âtü’l-cenb mara∂ında fa§d olundukta 
dem ðadr-i √âcetten noð§ân i«râc olunsa ¡usr-i nefese sebeb olur.

Ve sana vâcib olur ki ∂îð-ı nefes fa§lının â«irinde ≠ikr olan aðvâlimizi 
dahi bu maðâmda ≠ikr eyleyesin.

Yirmi Beşinci Fa§l İnti§âb-ı Nefes Beyânındadır

Bu nefes bir nev¡ nefestir ki o nefesi ta√§îl mümkin olmaz, ancak onun 
§â√ibini müstevî ve munta§ıb olup fevð cânibine boynunu medd etmekle 
√â§ıl olur, zîrâ bu hey™et ile ¡unuðu açılıp süddeleri teftî√ eder, o √âlde nefes 
cereyâna menfe≠ bulur. Ve bu nefesin §â√ibi boynunu bükmeğe ðâdir ol-
maz, zîrâ raðabesini eğmek ve bükmek ile onun üzerine nefesi ∂ayyið olur, 
raðabesi «alf cânibine münce≠ib olan kimselerin nefesi ∂îð olduğu gibi ve 
ke≠âlik o ¡illetin §â√ibi §adrını ve ₣a√rını «alf cânibine döndürmeğe ðâdir 
olmaz. Ve kaçan nefes-i inti§âb §â√ibinin inti§âbı ve istiðâmeti zâil olup 
hey™et-i u«râ üzere olsa ¡ale’l-«u§û§ hey™et-i istilðâ üzere olsa o kimsenin 
eczâ-i riyesinden ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er üzere vâði¡ olup mecârî-i riye mesdûde 
olur, zîrâ o mi&lli riyenin ek&er-i mecârîsi fi’l-a§l mesdûde olur ve onda 
meftû√ olan mecârî şey™-i yesîr ve miðdâr-ı ðalîl olur. Ve hey™et-i istivânın 
zevâli ile meftû√ olanlar dahi eczâlarının ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er üzere meyl ey-
lemek ile mesdûde olup infitâ√ı a§len ve külliyyen bâ†ıl olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi nefes-i inti§âbı muðte∂î olan süddeler √ummayât 
mi&lli emrâ∂ın ¡ara∂ı olur, zîrâ √ummayâtta eb«ıre ve ru†ûbât-ı mün√alle 
ke&îrü’l-vuðû¡ olup menâfi≠i doldurur ve nefes mecârîsi mesdûd olur. Ve 
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ba¡∂ı kerre dahi a«lâ†-ı √aðîðiyye o mecârîleri sedd eder. Ve evrâm dahi 
sedd edip bu nev¡ nefesi îcâb eder.

Ve hey™et-i istivânın zevâli ile nefes bâ†ıl olduğunun bir sebebi dahi 
budur ki a¡∂â-i teneffüsün ¡a∂alâtı bu mi&lli âfette müster«iye olur ve 
hey™et-i istivâ üzere oldukta ¡a∂alât-ı müster«iye ayak cânibine tedellî 
eder ya¡nî sarkar ve o tedellîden mecârî-i nefes mün∂aπı† olmaz, ammâ 
√âl-i istilðâda ¡a∂alât-ı ₣ahr u §adr cânibine tedellî eder ve lâ-ma√âle 
a¡∂â-i √areketi ∂aπ† eder.

Yirmi Altıncı Fa§l A§√âb-ı ‰abâyi¡in Nefesi ve 
Esnânda Her Birinin Nefeslerinin Beyânındadır

Ammâ §ıbyân onların fu∂ûl-i du«âniyyeyi i«râca √âcetleri şedîde olur, 
zîrâ onların ha∂mları sâirlerinden ek&er ve edvem olur; 325 onların ta†fi™eye 
√âcetleri ðalîle değildir ve ðuvvetleri dahi cidden şedîde değildir onun için 
ki onların ebdânları ve ðuvâları kâmile değildir. Ve nab∂larında326 sür¡at ve 
tevâtür olup ikisi dahi şedîd olur327 ve şedîden nab∂ları ¡a₣îm olur, ¡i₣amın 
şiddeti sür¡at [ve] tevâtür şiddetlerinden ednâ olur.

Ammâ şâbb olanların enfâsı a¡₣am velâkin tevâtür ü sür¡at-i nefesleri 
eðall olur, zîrâ şübbânda ta¡₣îm-i nefes √âceti kâmilen ða∂â eder.

Ammâ kühûlün nefesleri ≠ikr olunan i¡tidâlden zâide ve ma¡ânîde şüb-
bânın nefeslerinden eðall olur ya¡nî sür¡at ve tevâtür ve ¡i₣amları şübbânın 
nefesleri sür¡ati ve tevâtürü ve ¡i₣amından eðall olur velâkin meşâyı«ın ne-
fesleri ðılletine bâliπ olmaz.

Ammâ meşâyı«ın enfâsı a§πar ve eb†a™ ve tefâvütü eşedd olur. Ve bu 
me≠kûrlar sana «afî değildir.

325 Lâ-ma√âle ha∂mın ziyâdeliğinden eb«ıre ziyâde olup i«râca √âcet dahi ziyâde 
olur.

326 “Nab∂” bedeline “nefes” nüs«a olmak üzere işâret olunmuştur.
327 Sür¡at ve tevâtürleri ta†fi™eye √âcetleri ðalîle olmadığından olur ve ðuvâları kâmil 

olmamakla nab∂ ve nefesleri şedîden ¡a₣îm olmaz.
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Yirmi Yedinci Fa§l ∏ıdâdan ve ◊abel ve 
İstis…â Mi&llilerden ◊âdi& Olan Nefes-i Mümtelî Beyânındadır

Bu kimselerin nefesleri §ıπara mâil olur, zîrâ √areket-i bâsı†adan √icâb-
ları ma∂πû† olur. Ve bu §ıπar √asebiyle eger ðuvvetleri vefâ eder ise nefes-
lerinin tevâtür [ve] sür¡ati lâzım olur; eger ðuvvetlerinde ∂a¡f olup sür¡at ve 
tevâtüre ma¡an vefâ eylemez ise yalnız tevâtür i√dâ& eder.

Yirmi Sekizinci Nefes-i Müste√amm Beyânındadır

Mâ-ı √ârr ile isti√mâm eden kimsenin tervî√e √âceti olup âletinin dahi 
mülâyemeti olduğundan nefesi ¡a₣îm ve serî¡ ve mütevâtir olur, ammâ mâ-ı 
bârid ile isti√mâm edenlerin nefesleri ¡aks üzere olur.

Yirmi Dokuzuncu Fa§l Nâimin Nefesi Beyânındadır

Nâimin ðuvveti ðaviyye olur ise nefesi ¡a₣îm olup mütefâvit olur ve se-
bebi bâbu’n-nab∂da ≠ikr olundu. Ve nâimin ha∂mı ziyâde olup eb«ıresi ve 
ed«ınesi ke&îr olmakla nâimde inðıbâ∂ inbisâ†tan ek&er olur.

Otuzuncu Fa§l A¡∂â-i ~adrda Veca¡ı Olanların Nefesi Beyânındadır

Bundan aðdem ≠ikri mürûr eylediği üzere bu ¡u∂vlarda veca¡ı olanların 
nefesleri §ıπara ve ðı§ara mâil olur ve ba¡∂ı kerre dahi te∂â¡uf ve ¡usrdan 
her birine dahi meyl eder ve telehhübü yok ise bu†™ üzere olur ve tevâtür 
eder ve §ıπar ve ðı§arı bu†™undan ek&er olur, zîrâ bu √âli üzere olanlara i√ti-
bâsa ve ðıllet-i inbisâ†a dâ¡î rıfða dâ¡îden ek&er olur. Ve bu mütevecci¡lerin 
¡i₣am-ı inbisâ†la te™e≠≠îsi sür¡at ile te™e≠≠îden eşedd olur. Eger ðalbde il-
tihâb ve sü«ûnet olur ise onun nefesinde sür¡at olmak lâzım olur, her ne 
miðdâr sür¡atten müte™e≠≠î olur ise.

Otuz Birinci Fa§l Nefesi ∞ayyi… Olanların Hangi Sebebden Olur İse 
Olsun Nefeslerini ve ~â√ib-i Rebvin Nefesini Bildirir

∞îð-ı nefes √asebleriyle fevt olan enfâsın ek&er-i √âlde sür¡at ve tevâtür ile 
telâfîsi ve tedârüküne i√tiyâc olur, ona binâen o kimsenin nefesi §aπîr, ∂ayyið, 
mütevâtir olur ve §â√ib-i rebvin nefesi bâbında ≠ikr olunduğu üzere olur.



Tahbîzü’l-Mathûn 591

Otuz İkinci Fa§l A§√âb-ı Middenin Nefesi Beyânındadır

Midde §â√ibleri §adrın küllîsini bas†a tekellüf ederler ve onların √arâret ve 
nef«ası olur velâkin nefesleri ¡a₣îm olmaz ve ðuvvet ile √âdi& ve √â§ıl olan 
nesneler dahi mevcûd olmaz, zîrâ onların [307b] ∂a¡f-ı ðuvvetleri im¡ân üzere 
olur, ammâ ≠âtü’r-riye ve rebv a§√âblarında ðuvvet bâðıye olur.

Otuz Üçüncü Fa§l ±eb√a ve İ«tinâ… A§√âbının 
Nefesleri Beyânındadır

Bu âfet a§√âbının nefesinin bas†ı ¡a₣îm olur ve sür¡at ve tevâtürü dahi 
olur nefese i√tiyâc olup mevâddın dahi πavrda olduğu için ve onda nef«a 
olmaz.

Otuz Dördüncü Fa§l Rebvde Olan Kelâm-ı Mücmeli Bildirir

Bu ¡illet ri™iyyedir ya¡nî riyede bir mara∂dır ki onun §â√ibi vâdi¡328 iken 
nefesi tevâtür eder ve ondan münfekk olmaz ve nefesi ma«nûðun ve mek-
dûdun nefesi gibi olur. Ve bu ¡illet meşâyı«a ¡ârı∂a olsa bür™ muta§avver ol-
maz, zîrâ şübbâna ¡ârı∂ olsa bür™ ¡usretli olur, meşâyı«ta bür™ ne keyfiyyette 
muta§avver olur! Ek&er-i emrde vaðt-i istilðâda rebv ziyâde olur.

Ve bu ¡illet ¡ilel-i müte†âvileden olur, ma¡a-†ûlihâ §ar¡ ve teşennüc gibi 
onda nevâib-i √âdde olur. Ve ba¡∂ı kerre rebvi mûcib olan âfet nefs-i riye-
de ve riyenin itti§âlinde olan mevâ∂i¡de olur. O mevâ∂i¡de olan şerâyîn-
de ve şu¡ab-ı §ıπâr u revâ∂ı¡da a«lâ†-ı πalî₣a tela√√uc etmekle o âfet √âdi& 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ða§abe-i riyede âfet olmakla rebv √âdi& olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi «al«ale-i riyede emâkin-i «âliyede âfet olmakla rebv √âdi& 
olur ve bu mevâ∂i¡de tela√√uc eden ru†ûbet ba¡∂ı kerre o mevâ∂i¡e re™s-
ten mun§abbe olur, ¡ale’l-«u§û§ bilâd-ı cenûbiyyede ve riyâ√-ı cenûbiyye-
nin ke&ret-i hübûbunda baştan in§ıbâb ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi ≠ikr olunan mevâ∂i¡e mev∂i¡-i â«erden o ru†ûbet mündefi¡a olur. Ve 
ba¡∂ı kerre mevâ∂i¡-i me≠kûreye bürûdet ¡ârı∂ olup ≠ikr olunan ru†ûbât o 
mevâ∂i¡de √âdi& ve mütevellid olur ve ondan √âdi& olan rebv ðalîlen ðalîlen 
√âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre rebve sebeb riyede ve riyenin şerâyîninde olmaz 

328 “Vâdi¡” sâkin ma¡nâsınadır; “de¡at”tan ism-i fâ¡ildir.
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belki mi¡deye baştan ve kebidden mun§abbe olmakla olur veyâ«ûd mi¡dede 
mütevellide olan ru†ûbet rebve sebeb olur.

Ve mevâ∂i¡-i mürtefi¡aya §u¡ûd zamânında √âdi& olan bühr ya¡nî so-
lumak mi¡denin √icâba ve √icâbın riyeye müzâ√amesinden ¡ârı∂ olur. Ve 
ba¡∂ı kerre dahi kebide bürûdet ve πıl₣at ¡ârı∂ olup rebve mu¡în olur. Ve ≠ikr 
olunan a«lâ† ba¡∂ı kerre dahi kemmiyyet ve ke&reti √asebiyle î≠â eder. Ve 
riyenin yübs ve cefâfından ve ictimâ¡ından ya¡nî dürülmesinden dahi ba¡≠ı 
kerre rebv ¡illeti √âdi& olur. Ve bürûdet riyeden dahi ¡ârı∂ olur. Ve ¡a§ab ve 
nu«â¡ ve dimâπ mi&lli a¡∂â-i teneffüsüsn mebâdîleri âfetleri √asebiyle dahi 
bu ¡illet ¡ârı∂ olur veyâ«ûd o ¡u∂vlara nevâzilin in§ıbâbından ve a¡∂â-i tenef-
füse mücâvirlerinin ∂aπ†ı olup inbisâ†tan mâni¡ olduğundan bi’l-müşâreke 
bu ¡illet √âdi& olur, me&elâ mi¡de mümteli™e oldukta √icâba müzâ√im olup 
bu âfet √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre rebv eb«ıre-i ke&îre vü du«âniyye riyeye 
§âire ve mu«teðıne olmakla √âdi& olur. Ve gâhîce a¡∂â-i teneffüste riyâ√-ı 
mu√teðane olup nefese müzâ√im olmakla olur. Ve §adrın §ıπarından [dahi] 
√âdi& olur, zîrâ §adr §aπîr oldukta miðdâr-ı √âcet olan nefese §adrın si¡ası 
olmaz ve nefeste bu âfet âfet-i cibilliyye vü «ılðiyye olur. Ve mi¡desi §aπîre 
olanlara dahi bu âfet √âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi rebv müştedd olup ne-
fes-i inti§âba mü™eddî olur ve çok kerre ≠âtü’r-riyeye intiðâl eder.

el-¡Alâmât: Eger rebvin sebebi nefs-i ða§abede olan a«lâ† ve ru†ûbât olur 
ise o §ûrette o teneffüste ∂îð ve tena√nu√ ve na«îr329 olur ve bir mâdde-i 
vâðıfe i√sâs olunur ve onda tefl330 olur ve o tefl ile mekân-ı ðarîbden şey™-i 
yesîr nef& olunur Ve eger o a«lâ† nezle √asebiyle olur ise onun rebvi def¡a-
ten √âdi& olur; eger nezle √asebiyle değil ise ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ olur. Eger 
o ru†ûbet ¡urûð-ı «aşineden olur ise onda nab∂-ı «afaðânî ve mu«telif-i dâim 
olur. Ve ba¡∂ı kerre onda «afaðân müsta√kem olup mühlik olur.

A§√âb-ı rebvin ek&erinin nab∂ı «afaðânî olur velâkin o âfetin sebebi 
olan mâdde «âric-i fe∂âda olur ise ne vech üzere olur ise olsun o ¡illette 
su¡âl olmaz. Ve eger ≠ikri mürûr eden a¡∂â-i ma¡lûmenin mebâdîsinde olup 

329 “Na«îr” burnundan söylemek ma¡nâsınadır.
330 “Tefl” tükürmektir. Ve onun ðuvvet ve ∂a¡f √asebiyle esâmîleri vardır; πâyet 

∂a¡îf olana bezð ı†lâð olunur ba¡dehu tefl ba¡dehu nef& ba¡dehu nef« ı†lâð olunur: 
ــ ب و ــ ــאب  ــ  ــ  ــ  .√Ke≠â fi Mu«târi’§-~ı√â و
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bi‘l-müşâreke rebv ¡ârı∂ oldu ise o mebâdînin âfât-ı mâ∂iyesi ona delâlet 
eder ve eger mücâvirlerine müşâreket ile √âdi& oldu ise o mücâvir ¡ıu∂vlar-
da olan âfet ziyâde oldukça rebvin dahi ziyâde olduğu ona delâlet eder ve 
ke≠âlik o mücâvirlerde imtilânın vücûdu dahi delâlet eder. Ve eger bu ne-
zelât √asebiyle √âdi& oldu ise nezelâtın √âli ona delâlet eder. Ve eger midde 
def¡aten a¡∂â-i nefese münfecire olduğundan olur ise rebvin o sebebden 
√udû&una veremin vücûdu ve cem¡-i midde eylediğinin teðaddümü delâlet 
eder. Ve inficâr sonra inficâr √asebiyle ¡ârı∂ olan a√vâl dahi delâlet eder.

Ve eger rebv yübûset √asebiyle ¡ârı∂ oldu ise ona ¡a†aş ve ða†¡â nef&s ol-
mamak ve müra††ıbât tenâvülü katında ve ke≠âlik müra††ıbât-i sâire isti¡mâl 
olundukta nef&in vücûdunun ðılleti delâlet eder.

Ve eger rebv rî√ sebebiyle ¡ârı∂ oldu ise ona nevâî-i §adrın «iffeti ve 
∂îðın vücûdu ve o ∂îðın nevâfi« tenâvülü katında arttığı ve nevâfi« terk 
olundukta ¡illetin noð§ân üzere olduğu delâlet eder.

Ve eger rebvin √udû&u mizâc-ı riye √asebiyle olur ise ve meşâyı« rebvi 
gibi ise o rebv evvelâ ðalîlen ðalîlen ¡ârı∂ olur ba¡dehu müsta√kem olur.

el-¡İlâc: Bu ma√allde rebvin ve ∂îð-ı nefesin ve inti§âbın mu¡âlecâtını 
bildirelim.

Bu me≠kûrların ru†ûbâttan √âdi& olanlarının mu¡âleceleri budur ki onla-
rın riyelerinde olan ru†ûbâtı rıfð ve i¡tidâl üzere ifnâ etmeğe iðbâl olunur. 
Ve eger bilinirse ki ona o âfet riyede ke&ret-i ru†ûbetle ¡ârı∂ olmuştur, o 
√âlde müshilât isti¡mâliyle beden istifrâπ olunur. Ve vâcib olur ki isti¡mâl 
olunan edviye müla††ıfe ve mün∂ıce ola lâkin tes«în-i şedîdi olmaya, zîrâ 
tes«în-i şedîd mâddeyi tecfîf etmekle taπlî₣ eder. Ve mevâdd-ı πalî₣anın 
rebvde ma∂arratı ziyâde olur, onun için evâil-i e†ıbbâ ve ðudemâ-ı √u≠≠âð 
rebv için mütte«a≠ olan ma¡âcîne afyûn ve benc ve yebrû√ ilðâ ve id«âl 
eylemediler331 meger ki o ma¡cûndan πara∂ men¡-i nezle ola, o vaðt nezle-i 
ke&îreyi men¡ için ≠ikr olunan afyûn mi&lli nesneler ma¡âcîn-i me≠kûreye 
ilðâ olunur. Ve ke≠âlik bezr-i ða†ûnâyı dahi ma¡cûn-ı me≠kûreye ilðâ eyle-
mediler illâ bi-meşiyyetillâh ba¡∂ı kerre ilðâ ve id«âl eylemiş olalar.

Pes vâcib olur ki mevâdd πalî₣a ve lezice olur ise ter†îbe ve in∂âca ta¡ah-
hüd oluna ve ter†îb-i sâ≠ec veyâ«ûd tað†î¡-i sâ≠ecle iktifâ olunmaya. Ve 

331 Zîrâ bu mu«addirât mevâddı ta«&îr ve taπlî₣ eder.
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ru†ûbâtı ifnâ ¡unf ile olur ise mâddenin ¡i§yânı katında cirâ√at riyeye mü™ed-
dî olur, onun için müdirrâtın küllîsi bu ¡illette idrârı cihetinden mu∂ırr olur, 
zîrâ müdirrât riyede olan ru†ûbet-i raðîðayı i«râc eder.

Ve eger rebv ¡illetinde kebidde πıl₣at i√sâs olunur ise vâcib olur ki ed-
viye-i §adriyyeye πâfe& ve efsentîn mi&lli edviye ve iki emri câmi¡ ya¡nî 
kebid ve riye âfetlerine nâfi¡ füvvetü’§-§ıbπ ve zerâvend mi&lli edviyeler 
«al† olunur.

Ve eger §abînin rebvine ¡ilâc olunur ise rebv edviyeler §abînin anası 
sütüyle cem¡ olunur ve §ıbyâna edviye-i mu¡tedile kifâyet eder, râziyânec-i 
ra†b ile ma¡a’l-leben onlara ¡ilâc olunur, dîk-i herim meraðası mâddeyi nu∂c 
ve nef&e mu¡în olur.

Ve bu bâbda nâfi¡ tedbîrlerden olur §adrı ve √avâlîsini yed ile ve «â§§a-
ten menâdîl-i «aşine ile delk eylemek. Eger o ¡illette inti§âb olur ise min 
§ayri dühn delk-i mu¡tedil-i yâbis ile delk olunur; eger i¡yâsı olur ise o 
zamân dühn isti¡mâl olunur. Ve vâcib olur ki ba¡∂ı evðâtta delk ile ðaysûm 
ve na†rûn isti¡mâl olunup onlar ile o mevâ∂i¡ [308a] delk-i şedîd ile delk 
olunur. Eger mâdde ke&îr ise müshil ile tenðıye olunmak vâcib olur ve o 
müshil bezr-i encüre ve besfâyec ve ðı&&â-i √ımâr ve şa«m-ı √an₣al mi&lli-
lerden mütte«a≠ olur.

Ve tenðıye ve ðay™dan sonra bu ¡illette tedbîr budur ki §avt isti¡mâl olu-
na. ~avt-ı ∂a¡îf ü §aπîrden bed™ olunup §avt-ı ðavî ve §avt-ı †avîle tedrîc 
oluna.

Ve bu ¡illetin tedbîr-i â«eri budur ki onun mu¡âlecesinde ðay™-ı mutta§ıl 
isti¡mâl oluna, ¡ale’l-«u§û§ o ðay™ fücl tenâvülünden veyâ«ûd dört dirhem 
bûrað şarâb-ı ¡aselden beş vuðıyye şarâbla tenâvül olunduktan sonra ola 
velâkin bu tedbîr ¡illet §a¡be ve ðaviyye oldukta isti¡mâl olunur.

Ve bu bâbda «arbað-ı ebya∂ cidden nâfi¡ olur ve emrâ∂-ı §adrda «arbað 
isti¡mâlinden «avf olunmaz ve onun isti¡mâl me™mûnu’l-πâile olur. Ve onu 
isti¡mâlde a§veb olan vech budur ki «arbað-ı enya∂ ðı†¡aları a«≠ olunup 
fücle πarz olunur ve füclde bir gün bir gece miðdârı terk olunup ba¡dehu 
«arbað ðı†¡aları i«râc olunduktan sonra o fücl ekl olunur.

Ke≠âlik «ardal ve mil√ bir dirhem, bûrað-ı Ermenî yarım dirhem, na†rûn 
bir dânıð. Bu edviyeler vezn-i me≠kûr miðdârı a«≠ olunup beş istâr mâ-ı 
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¡asel ile isti¡mâl olunur. O miðdâr mâ-ı ¡asel bir ûðıyye ¡aselden itti«â≠ 
olunmak lâzım olur.

Ve bu ¡illetin bir tedbîri dahi budur ki †abî¡at dâimâ mülâyim kılınır. Ve 
telyîn-i †abî¡ata mu¡în olur ðable’†-†a¡âm keber-i mümella√ ve †ırrî« tesmiye 
olunan semek-i ¡atîð tenâvülü ve ke≠âlik dîk-i herim meraðasını ðır†ım lüb-
bü ile ve leblâb ve sılð ile tenâvül eylemek. Ve bunlar olmadığı mev≠i¡de o 
mâ-ı şa¡îr isti¡mâl olunur ki şedîden †ab« oluna ve içinde ðalîlen eferfiyûn 
ola.

Ve bu ¡illette eftîmûn şedîdü’n-nef¡ olur. Ve eger mâ-ı ¡asel eftîmûnla 
†ab« olmuş sudan itti«â≠ olunur ise onun dahi nef¡i şedîd olur. Ve ke≠âlik 
eftîmûndan bir mi&ðâl meypu«tecle tenâvül olunur.

Ve ke≠âlik tîn ve fûtenec ve se≠âb suda †ab« olunup ondan mâ-ı ¡asel 
itti«â≠ olunur.

Ve yine √ulbe ve tîn-i semîn ¡asel-i ke&îr ile †ab« olunup tenâvül-i †a¡âm-
dan ziyâde zamân-ı †aîl muðaddem isti¡mâl olunur. Ve bu vech ile devâ-i 
me≠kûru isti¡mâl mu¡âvede ve tekrâr olunur, bir def¡a isti¡mâl ile iktifâ 
olunmaz.

Ve ke≠âlik zebîb ve √ulbe mâ-ı ma†ar ile †ab« olunup †abî«i isti¡mâl 
olunur.

Ve yine mara∂-ı me≠kûrun bir tedbîri dahi budur ki tedrîcle riyâ∂et olu-
nup o riyâ∂ette bu†™dan bed™ olunup sür¡ate teva§§ul olunur, zîrâ riyâ∂ette 
tedrîc olunmayıp def¡aten ¡unf ile riyâ∂et isti¡mâl olunssa bi‘l-cümle mâd-
deyi ta√rîk eder. Ve cemî¡an mâddenin √areketi √în-i mu¡âlecede i«tinâða 
mü™eddî olur.

Ammâ ¡ilel-i me≠kûre a§√âbının aπdiyesi vâcib olur ki ≠ikr olunan 
riyâ∂etten sonra isti¡mâl oluna ve «ubzları «ubz-ı na∂îc ü mütevebbel 
ola ya¡nî o «ubz tevâbîl ile ı§lâ√ olunmuş ola ve ¡acîn-i «amîrden332 müt-
te«a≠ ola. Ve nuðlleri o müla††ıfât ola ki onun terkîbinde √abbu‘r-reşâd ve 
zûfâ ve sa¡ter ve fûdenec ola. Ve e†¡imelerinin düsûmeti şu√ûm-ı erneb ve 
şu√ûm-ı iyyel ü πazâl ve «â§§aten şu√ûm-ı &e¡âlib ve «u§û§an riyât-ı &e¡âlib333 
ola, zîrâ &a¡lebin riyesi ya¡nî tilkinin akciğeri kurutulup ondan iki dirhem 

332 “¡Acîn-i «amîr” mayalı olan etmek.
333 “Riyât” riye’nin cem¡idir, akciğerler ma¡nâsınadır.
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miðdârı saðy olunsa bu ¡illetlere devâ olur. Ve ke≠âlik yaban kirpisinin ak-
ciğeri dahi bu minvâl üzere isti¡mâl olunur ise bu ¡illetlere devâ olur.

Ve ammâ o ¡illetler a§√âbının lu√mânı ve yedikleri et semek-i §a«rî vü 
nehrî olur, semek-i âcâmî onlara muvâfıð olmaz ve serçe ve keklik ve dür-
râc ve düyûk etleri dahi onlara lu√ûm-ı §âli√a olur. Ve ba¡∂ı kerre onların 
πıdâsında lisân-ı √amel id«âl olunur. Ammâ onların şarâbı rey√ânî-i ¡atîð-i 
raðîð olan şarâb olur ve ðalîlen isti¡mâl olunur.

Ammâ mâddeyi in∂âc edip nef&e mu¡în olsun için şarâbdan ke&îrü’l-mið-
dâr isti¡mâl olunmak ða§d ve irâde olunsa o zamân cidden raðîð olan şarâb 
a«≠ ve şürb olunur ve şarâb-ı ¡asel dahi onlara nâfi¡ olur. Ve «umûr-ı √ulve-
de dahi o ¡ilel a§√âbına menfa¡at vardır eger o «amra eşyâ-ı müla††ıfe i∂âfesi 
ile i¡ânet olunur ise, zîrâ o mi&lli «amrda cilâ ve telyîn ve tes«în-i mu¡tedil 
keyfiyyetleri mevcûde olur. Ve vâcib olur ki onlar †a¡âm ile şarâb arasını 
teb¡îd eyleyeler, e√adühümâ isti¡mâl olunduktan sonra müddet-i †avîle 
mürûrunda â«er isti¡mâl oluna. Ve def¡aten kanacak miðdârı su içmeye belki 
miðdâr-ı me≠kûr suyu defe¡âtle isti¡mâl eyleye.

Ve o ¡ilel a§√âbının √a≠er edecek nesneleri bunlardır: Onlara √ammâm-
dan √a≠er lâzım olur, ¡ale’l-«u§û§ †a¡âm tenâvülünden ve nevm-i ke&îrden 
ve «u§û§an nevm-i nehârdan sonra isti√mâm ziyâde mu∂ırr olur. Ve †a¡âm-
dan sonra uyumak onlara bi’l-cümle ma∂arrâttan ziyâde ∂ararlı olur meger 
ki o kimse[lere] fetret-i şedîde ve i¡yâ ve √arâret ¡ârı∂a ola, onlara nevm-i 
yesîr câiz olur. Ve yine vâcib olur ki bu ¡ilelde nef«i olan √ubûbu isti¡mâl-
den √a≠er oluna ve †a¡âm üzere su yâhûd meşrûbât-ı sâire isti¡mâlinden dahi 
√a≠er oluna.

Ve edviye-i müshile-i ðaviyyeden onlara mülâyim olan müshil budur 
ki câvşîr ve şa√mu’l-√an₣al her birinden nı§f dirhem a«≠ olunup mâ-ı ¡asel 
ile saðy olunur veyâ«ûd cünd-i bîdeter üşşec ile isti¡mâl olunur. Ve √abb-ı 
πârîðûn beher şehr iki def¡a isti¡mâl olunmak gerektir.

Ve eger ¡illet ðaviyye ise onun nüs«ası budur: πârîðûn üç dirhem, a§-
lu’s-sûs [ya¡nî beyan kökü] bir dirhem, ferâsiyûn bir dirhem, türbüd beş 
dirhem, eyâric-i feyðarâ dört dirhem, şa√m-ı √an₣al, anzerût her birinden 
birer dirhem, mürr bir dirhem. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup meypu«tecle ma¡-
cûn kılınır ve şerbet-i vâ√idesi iki dirhem kılınır.
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Ke≠âlik şa√m-ı √an₣al nı§f mi&ðâl, enîsûn südüs mi&ðâl a«≠ olunup su 
ile ma¡cûn kılınıp √abb yapılır ve onlara √uðne-i sâ≠ece isti¡mâlinden bir 
gün sonra isti¡mâl olunur. Ve o √uðne-i sâ₣ece mâ-ı sılð ve dühn-i simsim 
ve bûrað ve o mecrâya cârî olanlardan itti«â≠ olunur.

Ve ke≠âlik şa√m-ı √an₣al iki dânıð, bezrü’l-encüre iki dirhem, eftîmûn 
nı§f dirhem mâ-ı ¡asel ile ma¡cûn kılınır. Ve bu nüs«a bir nev¡ şerbettir ki 
o şerbet isti¡mâl olunduktan sonra üzerine üç sâ¡at miðdârı §abr olunup bir 
ûðıyye ve &ülü& ûðıyye mâ-ı ¡asel saðy olunur.

Ve ke≠âlik şa√m-ı √an≠al ve şî√ mütesâviyü’l-vezn, bûrað nı§f cüz™, a§-
lu’s-sûs bir cüz™, câvşîr bir cüz™. Bu edviyelerden √abb itti«â≠ olunur. Ve 
onun şerbet-i vâ√idesi bir buçuk dirhemden iki dirheme varınca ðadar olur. 
Ve bu şerbet isti¡mâl olunduktan sonra bir sâ¡at §abr olunup üzerine nı§f 
ðû†ûlî mâ-ı ¡asel saðy olunur.

Ve ke≠âlik «ardal bir mi&ðâl, mil√ü’l-¡acîn nı§f mi&ðâl ve ðı&&â-i √ımâr 
¡u§âresi nı§f mi&ðâl. Bu miðdâr edviye-i me≠kûreden sekiz ¡aded ður§ it-
ti«â≠ olunup yevm-i evvelde bir ður§ isti¡mâl olunup yevm-i &ânîde terk 
olunur ve yevm-i &âli&te bir â«er ður§ dahi isti¡mâl olunur. Bu minvâl üzere 
birer gün fâ§ıla ile her nevbette birer ður§ isti¡mâl olunur ve o ður§ mâ-ı 
¡asel ile şürb olunur. Ve bu şerbet †abî¡atı telyîn ve nef&i teshîl eder. Ammâ 
sâir edviye isti¡mâlinde vâcib olur ki devâ-i vâ√id itti§âl üzere kirâren is-
ti¡mâl olunmaya belki edviyeden biri isti¡mâl olunduktan sonra devâ-i â«ere 
intiðâl oluna, zîrâ bir devâ ¡ale‘l-itti§âl devâm üzere isti¡mâl olunsa †abî¡at 
ona me™lûfe olup te™&îri olmaz.

Ve ma¡lûm ola ki edviye ile ebdân beyninde bir nev¡ münâsebet vardır ki 
o münâsebet ancak tecribe ile ma¡lûm olur. Ve kaçan bir bedende edviyeyi 
tecribe edip bir devânın o bedende enfa¡ olduğu bi-√asebi’t-tecribe senin 
ma¡lûmun olsa ona mülâzemet eyle, o ¡illette bizim nüs«alarımıza ve söz-
lerimize iltifât eyleme.

Ve vâcib olur ki mevâddın cihet-i ma§abbı dahi ri¡âyet oluna. Eger mâd-
de baştan indi ise nevâzil ¡ilâclarıyla başa tedbîr olunur ve o tedbîr ile «ıl† 
tenðıye [308b] olunur ve o münaððıyâtta mu«addirât id«âl olunur ve nevâ-
zili men¡de †în-i Ermenî için te™&îr ¡acîb olur.
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Ammâ tefârîð-ı edviye334 bunlardır: Dîsðûrîdûs devâsı ve zerâvend-i 
müda√rec ve küllü yevmin su ile anlardan nı§f dirhem tenâvül olunur. Ve 
sekbînec şarâbla ve übhül ve cevzü’s-serv isti¡mâl olunur.

Ke≠âlik fâşerâ ve fâşerşîn ya¡nî kerme-i ney∂â ve kerme-i sevdâdan dört 
buçuk dânıð mâ-ı u§ûl ile isti¡mâl olunur.

Ve o √all ki ya¡nî o şîrûπan ki onda defe¡âtle mirâren encüre bezri nað¡ 
oluna. ‰ab¡ ile olan nüs«ada √â-i mühmele bedeline «â-i mu¡ceme sir-
ke ma¡nâsına “«all” vâ…i¡ olmuştur. Pes o nuðû¡u isti¡mâl dahi nâfi¡dir. 
Veyâ«ûd bezr-i √urftan iki dirhem miðdârı üzerine tatlı bâdem yağı tað†îr 
olunup isti¡mâl olunur.

Ve a§l-ı füvve335 nı§f dirhem ve rubu¡ dirhem ya¡nî bir dirhemin iç rubu¡u 
miðdârı a§l-ı füvve sikencebîn-i ¡un§ulî ile cidden nâfi¡dir. Ve ¡un§ul-i meş-
vînin kendi dahi nâfi¡dir «u§û§an ¡asel ve zerâvend-i müda√rec ile isti¡mâl 
oluna.

Ve ke≠âlik ðan†uriyûn336 ma†bû«u nâfi¡dir. Ve ðan†uriyûn iki §ınıftır, her 
bir §ınıfı ¡alîlin iki √âlinden birine ma«§û§ olur: ¢an†uriyûn-ı πalî₣ mâd-
denin √areketi ve zamân-ı ibtidâya «â§§ olur ve ðan†uriyûn-ı daðîð vaðt-i 
sükûna ve â«ir-i ¡illete «â§§ olur, ondan ¡asel ile le¡ûð itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur.

Ve ke≠âlik ¡ilk-i enbâ† yalnız veyâ«ûd ¡âðırðar√âdan miðdâr-ı ðalîl ile ve 
ke≠âlik bârzed ve câvşîr bu ¡illete cidden nâfi¡ ve ðavî olur velâkin a¡§âba 
olan ma∂arratı ve πâilesi ¡a₣îmdir ve gerektir ki mu§lı√ât ile onun πâilesi 
def¡ ve ı§lâ√ oluna. Ve onlara devâ-i kibritînin dahi nef¡i şedîd olur.

Ke≠âlik √urf, simsim her birinden otuz dirhem, zûfâ-i yâbisten yedi dir-
hem a«≠ olunup isti¡mâl olunur; şerbet-i vâ√idesi müşâhede miðdârı olur 
ya¡nî †abîbin ¡alîli tecribesi √asebiyle olur.

Ve ke≠âlik tilkinin riye-i yâbisinden beş dirhem, fûtenec-i cebelî dört, 
bezr-i kerefs ve sâ≠ec-i Hindî her birinden sekizer, √amâmâ, fülfül her bi-
rinden dörder, bezr-i benc iki dirhem. Bu edviyeler dahi nâfi¡dir.

334 Kütüb-i †ıbbiyyede “tefârîð-ı edviye” kütüb-i fıðhiyyede ≠ikr olunan mesâil-i 
şettâ maðâmındadır.

335 “Füvve” bir köktür ki onunla &iyâbı kırmızıya boyarlar.
אل  ود 336 אن כ و و א و  ن ا  ر  İbn Kütbî.
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Veyâ«ûd ba§al-ı ¡un§ul ¡u§âresi bir mi&li ¡asel-i fâið ile a«≠ ve nâr-ı fa√m 
üzere ¡aðd olunup bir sa†rûn ðable’†-†a¡âm ve bir sa†rûn ba¡de’†-†a¡âm is-
ti¡mâl [olunur] ve ke≠âlik fûtenec, √âşâ, îresâ, fülfül, enîsûn a«≠ olunup 
¡asel ile ma¡cûn olunur ve bunduða ðadar akşam ve §abâ√ isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik ca¡de ve şî√-i Ermenî, kemâfî†ûs, cünd-i bîdester, kündür, 
zûfâ her birinden birer mi&ðâl a«≠ olunup ¡asel ile «al† olunur. Ve o edviye-
den miðdâr-ı me≠kûr iki şerbet olur.

Veyâ«ûd bûrað dört, fülfül-i ebya∂ iki, encudân üç, uşşað iki. Bunlar 
a«≠ olunup meypu«tecle ma¡cûn kılınır, ondan miðdâr-ı bâðılât bir şerbet 
olur ve mâ-ı ¡asel ile isti¡mâl olunur.

Veyâ«ûd cünd-i bîdester, zerâvend-i müda√rec ve uşşað her birinden 
birer mi&ðâl, fülfül on √abbe. Bu edviyeler a«≠ olunup rubb-ı ¡ineb ile «al† 
olunur; şerbet-i vâ√idesi bir bâðılât olur, sikencebîn ile isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik ferâsiyûn, ðus†, mey¡a, √abbu’§-§anevber her birinden birer 
mi&ðâl, fülfül-i ebya∂, ðı&&â-i √ımâr ¡u§âresi her birinden nı§f mi&ðâl a«≠ 
olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır. Ve şerbet-i vâ√idesi miðdâr-ı bâðılât olur, 
ısıcak mâ-ı ¡asel ile isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik «ardal, bûrað her birinden iki cüz™, fûtenec-i nehrî ve ðı&&â-i 
√ımâr ¡u§âresi her birinden birer cüz™, «all-i ¡un§ul ile ma¡cûn kılınır. Bir 
şerbeti bir kirsenne miðdârı olur, ¡ale’r-rîð mâu‘ş-şehd ile isti¡mâl olunur.

Veyâ«ûd şî√ ve efsentîn ve se≠âb a«≠ olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınıp 
sikencebîn ile saðy olunur veyâ«ûd ≠ikr olunan edviye †ab« olunup †abî«i 
veyâ«ûd sülâðasının mu¡aððadı ¡asel ile isti¡mâl olunur veyâ«ûd fûtenec 
†abî«i leben ile isti¡mâl olunur, ¡ale‘l-«u§û§ ¡alîlde √arâret olur ise.

Ve ma¡lûm ola ki râsen ve râsenin suyu bu ¡illette şedîdü’n-nef¡dir.
Ve bu ¡illette edviye-i ðaviyyeden olur zernî« râtiyânecle onlardan √ab-

bu’r-rebv itti«â≠ olur veyâ«ûd zernî« mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd kibrît nîm-bi-
rişt ile isti¡mâl olunur.

Ve i¡tidâle ðarîb edviye-i ceyyideden olur kemmûn «all-i memzûcla. Ve 
bu devâ cidden nefes-i inti§âba nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik «ardal-ı ebya∂ın lu¡âbı bir mi&li ¡asel ile le¡ûð ðıvâmında 
†ab« olunup isti¡mâl olunur. Eger i«tinâð ve ∂îð-ı nefes şedîd olur ise o 
zamân bûrað dört dirhem, √urf iki dirhem a«≠ olunup mâ-ı ¡asel ile isti¡mâl 
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olunur ve bu devâ[la]r bu mi&lli mara∂a isti¡mâli sâ¡atinde nâfi¡ olur ve 
¡ırðu’n-nesâya dahi nâfi¡dir. Ve onların eşribelerine tað†îr olunacak edhân 
acı ve tatlı bâdem yağları ve §anevber yağıdır. Ve merû«âtı sûsen dühnü ve 
dühn-i πârdır. Bu dühnler ile §adr temrî« olunur ve ke≠âlik dühn-i şibt ile 
temrî« olunur.

Ammâ o ¡illet a§√âbına ted«în olunacak edviye zernî« ve kibrît olur. 
Ve bu devâlar keçi böbreği şa√mıyla ted«în olunur. Ve ke≠âlik mürr, ðus†, 
selî«a, za¡ferân, zerâvend ve ke≠âlik mey¡a-i sâile, bâzred, §abr-ı isðû†arî ve 
ke≠âlik zernî« ve zerâvend-i †avîl sa√ð olunup şa√m-ı baðar ile ¡acîn ve on-
dan bunduðalar itti«â≠ olunup ve ondan bir dirhem miðdârı ile tütsü verilir, 
on gün miðdârı beher yevm üçer def¡a teb«îr olunur.

Ammâ rebvden ve ∂îð-ı nefesten ðalbe müstevlî olan eb«ıre-i du«âniyye 
ile ve şerâyînde olan a«lâ†la √âdi& olanlar fa§d ile intifâ¡ ederler ve onlara 
fa§dın evlâsı ve enfa¡ı cânib-i eyserde olanları olur.

Ammâ rî√ten √âdi& olan rebv ve ∂îðın ¡ilâcından mað§ûd ve ma†lûb iki 
emrdir: Birisi riyâ√ı rıfð ile ta√lîl eylemektir, bu ra√lîl müla††ıfât-ı ma¡lûme 
ile olur. İkincisi südedi teftî√tir, zîrâ teftî√ sebebiyle ta√lîle ¡i§yân eden 
mevâdd-ı rî√iyye «urûca menfe≠ bulur. Ve yine rî√ten olan emrâ∂-ı me≠kû-
reye dühn-i nârdîn ile dühn-i πâr ve dühn-i se≠âbla temrî« eylemek dahi nef¡ 
verir. Ve o ¡ilele a∂mide-i nâfi¡adan olur durak otu, babadya, merzencûş. 
Bu devâlar †ab« olunup ma†bû«âtıyla §adra ve iki cenblere kimâd olunur. 
Ve meştûbâttan sencerînâ ve emrûsiyâ ve ðûfâ ve sekbînec ve çâvşîr şer-
betleri bu âfetlere nâfi¡dir ve bunlardan hangisi isti¡mâl olunur ise şerbet-i 
vâ√idesi mi&ðâl-i vâ√id olur.

Ammâ nevâzil √asebiyle √âdi& olan rebv ve ∂îð mu¡âlecelerinde evvelâ 
nevâzil men¡ olunur ve müctemi¡a olan ru†ûbet-i §adr nef& ile i«râc olunur.

Ve a¡§âb sebebi ile √udû&u ₣ann olunan ∂îð ki fi’l-√aðîða o ∂îð ¡usr-i 
nefesten bir nev¡dir ve ke≠âlik ∂îð-ı teneffüsten olmayan sû™-i teneffüs, on-
ların biz mu¡âlecâtını ¡usr-i teneffüs bâbında ≠ikr eyledik.

Ammâ yübs ve cefâftan √âdi& rebv eşek sütü ve keçi sütü ve ¡u§ârât 
ve edhân-ı bâride vü ra†beler ona nâfi¡dir. Ve dühn-i levz √asv ile ve mu-
ra††ıbu’l-mizâc şarâb dahi isti¡mâl olunur. Ve o âfet a§√âbı müsa««inât ve 
senin ma¡lûmun olan mu√allilât ve müceffifât isti¡mâlinden ictinâb üzere 
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olurlar. Ve onlara a†liye-i mura††ıbe ve merâhim-i nâ¡ime ve merû«ât muvâ-
fıð olur.

Ammâ √arâret √asebiyle ¡ârı∂ olan ∂îð-ı nefeste iltihâb olur. Ve vâcib 
olur ki onda merâhim-i müberride ve ðayrû†ıyât-ı müberride isti¡mâl oluna. 
Ve bu nev¡ ∂îð-ı nefes fi’l-√aðîða ∂îð-ı nefes değildir belki sû™-i teneffüsten 
bir nev¡dir. Ve benefşec-i mürebbâ ve mâu’ş-şa¡îr şürbü ona nâfi¡dir.

Ammâ bürûdetten √âdi& olanlara meşrûbâttan ve †ılâlardan müsa««inât 
¡ilâc olur. ◊ulbe †abî«ini zebîb ile şürb eylemek dahi nâfi¡dir.

[Otuz Beşinci Fa§l] Sû™-i Teneffüsün Sâir A§nâfı 
Mu¡âleceleri Beyânındadır

Eger sû™-i teneffüsün sebebi √arâret-i ðalb olur ise onun mu¡âlecesinde 
edviye-i müberride şürben ve †ılâen isti¡mâl olunur.

Ve eger sebeb nefs-i ðalbde olan bu«ârât veyâ«ûd riyeye ¡ı∂v-ı â«erden 
gelen bu«ârât olur ise onun ¡ilâcı bâsilîði fa§d olur ve onda sikencebîn ile 
mütte«a≠ olan mâ-ı cübn [309a] eyâric-i feyðarâ ile isti¡mâl olunup eb«ıre 
onunla istifrâπ olunur. Ve onların ellerin ve ayakların delk eylemeği sen 
isti¡mâl eyle.

Sû™-i teneffüsün sebebi ru†ûbet-i raðîða olur ise o raðîð ru†ûbâtı taπlî₣ 
edip ta¡dîl eden mu¡addilât isti¡mâl olunur.

Ve eger sebeb-i mu¡tedile olan ru†ûbât-ı sâde olur ise √abbu’§-§anevber 
ve cevz ve zebîb mi&lli câlî olan edviye isti¡mâl olunur. Ve ra†b olan sû™-i 
teneffüse nâfi¡ olur â-i bâdrûcdan bir sükerrece veyâ«ûd mâ-ı se≠âbdan o 
miðdâr şürb eylemek.

Eger sû™-i teneffüse sebeb ru†ûbet-i πalî₣a olur ise onda münaððıyât-ı 
ðaviyyetü’l-celâ™ olan edviye-i me≠kûre isti¡mâl olunur, ¡un§ul ve zûfâ 
mi&lliler gibi ve bâb-ı rebvde mürûr eden aðvâle dahi mürâca¡at olunur ve 
ke≠âlik §adriyâtta ta¡dâd olunan devâlara dahi mürâca¡at olunur.

Ve eger eb«ıre ve ru†ûbât §adra mevâ∂i¡-i â«erden geldi ise onlardan 
dimâπî olanlara nezle ve tenðıye-i re™s mu¡âleceleriyle ¡ilâc olunur. Ve 
eger o nezle cevher-i dimâπın ∂a¡fından olur ise ona ¡ilâc olmaz. Ve §adra 
mevâ∂i¡-i â«erden gelen sû™-i teneffüs mevâddı fa§d ve istifrâπdan sonra 
mev∂i¡-i â«ere ce≠ble ¡ilâc olunur ve §adrı taðviyeye iðbâl olunur. Ve o tað-
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viye zerâvend ve isðûrdiyûn ve us†u«ûdûs isti¡mâliyle olur. Ve diyâðûd-ı 
sâ≠ec ve diyâðûd-ı muðavvî taðviye-i re™ste cidden nâfi¡lerdir.

Ve eger sû™-i teneffüs a¡§âb √asebiyle √âdi& oldu ise onda a¡§âbî ve a¡§âb-
da olan ervâ√ı taðviye ve in¡âş eden edviye isti¡mâl olunur, edhân-ı ¡ı†riyye 
mi&lliler a¡§âbı taðviye eder.

Ve sû™-i teneffüs merîde olan verem ile veyâ«ûd sû™-i mizâcı ile √âdi& ise 
onların bâbında me≠kûr olan mu¡âlecât ile ¡ilâc olunur.

Ve eger mi¡de müşâreketiyle √âdi& ise mi¡de taðviye ve tenðıye olunur, 
mi¡de bâbında ≠ikri âtî münaððıyât ve muðavviyât ile.

Ve eger berdden √âdi& ise sencerînâ ve emrûsiyâ ve anðardiyâ mi&lliler 
ile isti¡mâl olunur.

Ve eger yübsten √âdi& ise fânî≠ mi&lliler leben-i √alîb ile isti¡mâl olunur 
ve ebvâb-ı u«râda yazılan devâlar dahi isti¡mâl olunur.

Ve eger riyâ√ sebebiyle ¡ârı∂ ise rebvde ≠ikr olunan kimâdât, rebvde 
ve πayrıda ≠ikr olunan ∂ımâdât isti¡mâl olunur. Ve ma¡lûm ola ki za¡ferân 
o ¡illete nâfi¡ edviyeden olur, sû™-i nefese ve ¡usr-i nefese menfa¡ati vardır, 
zîrâ za¡ferân âlât-ı nefesi taðviye eder ve nefesi teshîl eder.

Sû™-i nefes cümlesinden ¡usr-i nefes mu¡âleceleri budur ki: 
Eger nefesin ¡usreti ru†ûbetten √âdi& ise Câlînûs emr eder ki onda devâ-i 

¡un§ul ¡asel ile ma¡cûn kılınıp beher şehr iki def¡a isti¡mâl oluna ve şerbet-i 
vâ√idesi otuz altı ðîrâ†tır. Ve o devâyı vaðt-i tenâvülden iki gün muðaddem 
tekellümü ve √areketi ða†¡ edip vaðt-i tenâvülden yedinci sâ¡atte şarâb-ı 
memzûc ile «ubz tenâvül eder ve ¡aşiyyen yumurta sarısı lübb-i «ubz ile 
i†¡âm olunur ve ertesi gün ferrûc-ı §aπîrden mütte«a≠ meraða i†¡âm olunur 
ve o πadın ¡aşiyyesinde √ammâma va∂¡ olunur.

Ve eger bu mu¡âlecâtla bür™ √â§ıl ve mara∂ zâil olmaz ise ma¡cûn-ı büs-
sed ve devâ-i Enderûmâ«us verilir, ¡ale’l-«u§û§ o ¡illetin zamânı te†âvul 
eyleyip uzun ola.

Eger ¡usr-i nefesin sebebi baştan ise onun re™si beher hafta iki def¡a 
§âbûn ve bûrað ile πasl olunur ve onda mu¡a††ısât çok isti¡mâl olunur, 
rubb-ı tût ve §abır ve mürr ile ke&îren πarπara ettirilir ve arkasını temrî« 
ile riyâ∂et ettirilir ve onun sâðı rab† olunur ve rab†a fevðten bed™ olunup 
cânib-i esfele nüzûl olunur. Ve ≠ikri mürûr eden münaððıyât ve ke≠âlik 
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bu §ıfat üzere olan √abb isti¡mâl olunur. Ve o √abbın nüs«ası budur: şî√ ve 
se≠âb tâlesi ve efsentîn √aşîşi mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup √abb itti«â≠ 
olunur ve küllü yevmin √ımma§ miðdârı ikişer √abb isti¡mâl olunur ba¡de-
hu sikencebîn ve «u§û§an sikencebîn-i ¡un§ulî isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik 
cünd-i bîdester ve şî√ her birinden birer cüz™, efsentîn ve kemmûn her 
birinden nı§f cüz™ a«≠ olunup no«ûd ðadar √abblar itti«â≠ olunup isti¡mâl 
olunur. Ve onlara kerneb le¡ûðu dahi ceyyid olur. Ve ke≠âlik ta√t-ı cirârda 
olan ¡alaðın küllîsini isti¡mâl dahi nâfi¡dir ya¡nî su küplerinin altında olan 
kurtlar a«≠ olunup kûze-i «azef içinde remâd olunca ðadar i√râð olunur 
ve onun remâdı ¡asel ile «al† olunup küllü yevmin ondan birer mil¡aða ile 
isti¡mâl olunur. Ve ≠ikri mürûr eden vücûh-ı edviye ile cemî¡an intifâ¡ 
olunur, eger sebeb ¡a§abî olur ise.

Ve eger sebeb-i ¡usr √arâretten ise bu §ıfat üzere olan ður§ ona nâfi¡-
dir: ~ıfat-ı ður§: verd altı dirhem, a§lu’s-sûs on dört, enberbâris iki dirhem, 
zerâvend, ma§†akî, ¡u§âretü’l-πâfe&, ¡u§âretü’l-efsentîn, sünbül, enîsûn, 
bezr-i râziyânec her birinden üçer dirhem, za¡ferân yarım dirhem, büzrû-ı 
erba¡a ya¡nî «ıyâr ve ðı&&â ve ðar¡ ve bı††î« bezrlerinin her birinden birer 
dirhem, §amπ-ı ke&îrâ, rubb-ı sûs, bezr-i «ubbâzâ her birinden birer dirhem. 
Bu devâlar miðdâr-ı me≠kûr a«≠ olunup onlardan aðrâ§ itti«â≠ olunur. Ve 
vâcib olur ki √arâretten √âdi& olan ¡usr-i nefes mu¡âlecesinde a«lâ†-ı √âdde-
yi i«râc ve istifrâπ eden müstefriπât isti¡mâl oluna.

Ammâ ¡usr-i nefes a¡§âba ∂a¡f veyâ«ûd âfet i§âbeti ile √âdi& olur ise onun 
mu¡âlecesinde vâcib olur ki ¡a§abda olan rû√ muðavviyât ile taðviye oluna 
ve ¡ı†riyyeti olan edhân-ı √ârre ya¡nî dühn-i nercis ve dühn-i sûsen ve dühn-i 
râzıðî ve efâvîh ile mütte«a≠e olan edhân ve o edhândan mütte«a≠e olan 
ðayrû†ıyât ve dühn-i za¡ferân ve za¡ferânın kendi. İşbu devâların menfa¡ati 
ve taðviyesi πâyete bâliπa olur.

Ve eger ¡usre sebeb a¡§âb-ı me≠kûrenin menâbiti üzere vâði¡ olan ∂arbe 
olur ise mevâðı¡-ı vereme lâyıð olan edviye ile mu¡âlece olunur. Ba¡∂ı 
nüs«ada “mevâ…ı¡-ı verem” yerine “mevâ∂i¡-i verem” vâ…i¡ olmuştur ve bu 
nüs«a a₣herdir. [309b]





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FENN-İ ¡ÂŞİRİ MA¢ÂLÂTINDAN 
MA¢ÂLE-İ ¿ÂNİYE ~AVTIN ◊A¢Î¢ATİ VE 
Bİ’L-CÜMLE A~NÂFINDA OLAN KELÂM 

BEYÂNINDADIR O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l ~avtın Ta¡rîfi ve Emrâ∂ı Beyânındadır

Ve ben derim ki §avtın fâ¡ili o ¡a∂aldir ki √ancere katında olur ve o ¡a∂al 
√ancereyi fet√i ve havâ-i mu«reci taðdîr eder ve o taðdîr ile §avt √â§ıl olur. 
Ve §avtın âlâtı √ancere ve lisân-ı mizmâra müşâbih olan cismdir. Ve fi’l-
√aðîða §avtın âleti lisân-ı mizmâr tesmiye olunan cirmdir ve bâðîleri ona 
mu¡înler ve bâ¡i&lerdir ve mâdde-i §avta bâ¡i& olan §adrın √icâbı ve ¡a∂alle-
ridir ve mâdde-i §avtı edâ eden ya¡nî √ancereye î§âl eden riyedir ve mâddesi 
o havâdır ki √ancere katında temevvüc eder

Pes bu vech ile âlât-ı §avt sana ₣âhir olur ki §avtın âfeti ba¡∂ı kerre es-
bâb-ı fâ¡ilden olur veyâ«ûd bâ¡i&-i mâdde sebebiyle olur. Ve §avtın âfeti 
bu†lân veyâ«ûd noð§ân olur veyâ«ûd bu√û√a ve √iddet ve &iðal ve «uşûnet 
ve irti¡âş mi&llilerin biriyle olur ve bu esbâb cihetinden §avta ¡illet sû™-i 
mizâc-ı müfred veyâ«ûd sû™-i mizâc-ı mâddî ile ¡ârı∂ olur «u§û§an o sû™-i 
mizâc √ancereyi bâlle olan nezle √asebiyle ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi o âfetin √udû&u √ancere ¡a∂aline ¡ârı∂ olan in√ilâl-i ferd veyâ«ûd 
inðı†â¡ veyâ«ûd veca¡ veyâ«ûd sað†a ve ∂arbe ile olur. Ve ba¡∂ı kerre âfet 
√ancereye bi-nefsihi veyâ«ûd şirket √asebiyle olur ve şirketi dahi a¡§âb-
dan teşa₣₣î edip √ancere ¡a∂alâtına varan mebde™-i ðarîbe olur veyâ«ûd 
mebde™-i ba¡îd olan dimâπ √asebiyle olur veyâ«ûd a¡∂â-i πıdâdan ve a¡∂â-i 
teneffüsten mücâvirlerine şirket ile olur veyâ«ûd o iki nev¡ mücâvirleri 
mu√î† olan ba†n ve §adra müşâreket ile veyâ«ûd onlara mutta§ıle √arezât-ı 
feðâr ve belki √anek mi&llilere şirket √asebiyle olur. Ve √anekin ru†ûbete 
veyâ«ûd yübûset ve «uşûnete taπayyürü bi‘l-müşâreke §avtı taπyîr eder. Ve 
âfet-i §avtın √anek müşâreketiyle olanlarından olur lehât ve levzeteyni ða†¡-
la √âdi& olan §avtın taπayyürü, zîrâ o ¡u∂vları mað†û¡ olan kimseler ta§avvut 
eylediklerinde onlarda bir daπdaπa ₣uhûr edip onları tena««u¡a ilcâ eder.337 
Ve ba¡∂ı kerre dahi onların √alðları mesdûd olur.

337 “Tena««u¡a ilticâ eder” demek tükürmeğe mu∂†arr eder demektir.
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Ammâ havâyı mü™eddî cihetinden ya¡nî riye cihetinden √âdi& olan âfet-i 
§avt onun içindir ki ba¡∂ı kerre riyeye √arâret veyâ«ûd bürûdet veyâ«ûd ru†û-
bet istîlâ eder ve evrâmdan ðay√ veyâ«ûd nevâzil istîlâ eder ve bi’l-cümle 
bu √âlât ile §avt müteπayyir olur. Ve ke≠âlik riyeye ¡ârı∂ olan yübûset ile 
dahi §avt müteπayyir olur. Ammâ riyenin √arâreti §avtı ta¡₣îm edip büyü-
tür ve riyenin bürûdeti §avtı ta§πîr edip küçültür velâkin √iddetli eder. Ve 
yübûset «uşûnetli edip kerâkiyy §avtına müşâbih kılar; ru†ûbet bu√√a i√dâ& 
eder. Ve melâset ya¡nî riyenin ve √alðın emles ve melsâ™ olduğu §avtı ta¡dîl 
ve temlîs eder ya¡nî §avt √asen olur. Ve kaçan ru†ûbet ile riye mümteli™e 
olup √alð dahi naðiyye olmasa o kimsenin §avtı ¡âlî ve §âfî olmaz, zîrâ §av-
tın §afâsı riyenin §afâsı ile √âdi& olur; her ne miðdâr riye ve √ancere §âf ise 
§avt dahi o miðdâr §âf olur ve ke≠âlik riye ve √ancere ne miðdâr §âf olmaz, 
o miðdâr §avt §âf olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre &iðal ve «iffette ða§abe-i riyenin ve √ancerenin ∂îð ve si¡a-
ları √asebleriyle mu«telif olur. Ve a¡∂â-i bâ¡i&ede ve mü™eddiyede ≠ikr olunan 
âfât müştedde olur ise §avt bâ†ıl olur velâkin §avt bâ†ıl olmakla kelâm bâ†ıl 
olmaz, zîrâ kelâm bilâ-§avt olan nefes-i mu¡tedil ile dahi √â§ıl olur. Bunun 
mi&âli o recülün §avtıdır ki onun ¡a§ab-ı râci¡ini √adîd ile keşfe ba¡∂ı kerre 
√âcet olur ve keşf olundukta ba¡∂ı kerre o ¡a§aba i§âbet eden bürd √asebiyle 
§avtı zâil olur velâkin nefes-i mu¡tedil ile kelâm bâðî olur. Ve mi&âl-i u«râ 
budur ki «anâzîri olan kimse mu¡âlece olundukta iki ¡asab-ı râci¡lerinin biri 
munða†ı¡ olur ve o kimsenin nı§f §avtı dahi o sebebden munða†ı¡ olur.

Ve eger âfet mü&bete olan ¡a∂alde olur ise §avtın bu√û√atı ziyâde olur. 
Eger sebeb ¡a∂al-i mu√arrike-i bâsı†ada olur ise §avt «unâðî olur belki o 
âfetten «unâð dahi √âdi& olur. Ve eger âfet ¡a∂al-i mu√arrike-i ðâbı∂ada 
olur ise ondan §avt-ı nef«î √âdi& olur. Ve eger ¡a∂alin fi¡li bâ†ıl olur ise §avt 
dahi bâ†ıl olur. Ve eger o ¡a∂alde istir«â-i nâðı§ u πayr-i tâmm √âdi& olup 
onda ra¡şeye müşâbih bir √âlet ¡ârı∂ olsa §avt dahi mürte¡iş olur.

Ammâ ¡a∂ale ¡ârı∂ olan ru†ûbet ir«â eylemek meblaπına bâliπa olmaz ise 
§avtta bu√û√at i√dâ& eder. Ve kaçan bu√û√at ru†ûbetten ¡ârı∂ olur ise o ru†û-
bet bir nev¡ ru†ûbet olur ki o ru†ûbetten bu√û√atı i√dâ& eden miðdâr üzere 
miðdâr-ı ðalîl ru†ûbet ziyâde olsa §avtta irti¡âş i√dâ& eder ve eger miðdâr-ı 
ke&îre ziyâde olsa §avtı ib†âl eder. Ve ba¡∂ı kerre bu√√atu’§-§avt √udû&una 



Tahbîzü’l-Mathûn 607

sebeb âlât-ı ta§vîtin şe¡a&ı338 ya¡nî dağınık ve perîşân olmasıyla olur ve o 
vech ile √âdi& olan §avttan i¡yâ ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o âlâta ¡ârı∂ 
olan, verem ve tevettür ile √âdi& olur ve bu bu√√anın erde™i †a¡âm üzere 
√âdi& olan bu√√a olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi berd-i «aşin ve √arr-ı müfri† 
√asebiyle o âlâta sû™-i mizâc ¡ârı∂ olup ondan bu√√a ¡ârı∂ olur. Ve ke≠âlik 
seher ve aπdiye-i mu«aşşine dahi bu√û√at i√dâ& eder. Ve ke&ret-i §ıyâ√la 
√alðı ve √ancereyi setr ve taπşiye eden †abaðaya bellenin ta√allübü ile dahi 
bu√û√at √âdi& olur. Ve meşâyı«a ¡ârı∂ olan bu√û√at için berâ™et ve §ı√√at 
olmaz. Ve kaçan fa§l-ı §ayf şimâlî ve yâbis olup «arîfi cenûbî ve ma†îr olsa 
nda bu√û√at ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Ve §avtın esbâb-ı §alâ√ından çok kerre devâlî ¡ârı∂ ve ₣âhir olur. Ve 
ma¡lûm ola ki nâðıh ve ∂a¡îfü’l-ðuvve339 ve «uşû¡ları √asebiyle ∂u¡afâya te-
şebbüh edenlerin ðuvvetleri ðalîle olmakla onlar havâ-i ke&îri §arf etmekte 
¡âciz gibi olmakla §avtımız √iddetli olsun için √ancerelerini ta∂yîð ederler. 
Ve kaçan fi’l-√aðîða ∂a¡îfü’l-ðuvve olanlar ictihâd ile √ancerelerini tevsî¡ 
edip §avtlarını &aðîl etmek murâd eyleseler √ancereleri mu†âva¡at eylemez 
ve gen olmaz.

¡İlâc-ı İnðı†â-i ~avt: Eger inðı†â¡-ı §avt ba¡∂ı ¡a∂allerde olan sû™-i mizâc 
veyâ«ûd âfet-i â«er ile √âdi& olur ise sû™-i mizâc bâbında me≠kûr olan mu¡âle-
cât ile ¡ilâc olunur. Ve ibtidâ-i inðı†â¡ı i√sâs eden kimseye vâcib olur ki o âfet 
ðuvvetlenmezden muðaddem ¡ilâca mübâderet eyleye bu vech üzere ki o ev-
vel-i [vaðtte] bey∂-i meslûðun §ufretini ve simsim-i muðaşşer ve leben-i √alîb 
her birinden birer mil¡aða a«≠ edip su ile beher yevm üçer def¡a şürb eyleye.

Ve yine vâcib olur ki imlîsî dedikleri rummânların tatlısından bir rummâ-
ne a«≠ olunup ıssı kül içine defn ve yumuşayınca ðadar terk oluna ve sonra 
i«râc olunup onun re™si ve †araf-ı a¡lâsı ðal¡ oluna ve bir mi«va∂ ile ya¡nî şarâb 

338 Hâmiş-i kitâbda İbn Cümey¡‘den naðl olunur ki bu maðâmda ≠ikr olunan “şe¡a&” 
“ta¡ab”dan ta√rîf olunmuştur ya¡nî a§l nüs«ada “ta¡ab”dır, kâtib “şe¡a&” yazmıştır.

339 “Fi’l-√aðîða “∂a¡îfü’l-ðuvve” demekle te«aşşu¡ edenlerden i√tirâz olunur, zîrâ 
müte«aşşi¡ûnun √ancereleri her ne ðadar i¡tiyâd ile ∂ayyið oldu ise lâkin tev-
sî¡e ictihâd ile genişir √attâ “Lâ terfe¡û a§vâteküm fevða §avti’n-nebiyyi” el-âyet 
nüzûlünden sonra ◊a∂ret-i Ebî Bekr ve ¡Ömer ra∂ıyallâhu ¡anhümâ √a∂retleri 
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retlerinin katında bir mertebe isrâr 
üzere olurdu ki kelâmlarından istifhâma i√tiyâc olurdu, ma¡a-hâ≠â vaðt-i i√tiyâc-
da onlar √ancerelerini tevsî¡ ve kelâmlarını ðalîl eylemeğe ðâdirler idi.
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karıştıracak nesne ile bâ†ınında mun†abı« olan ma√alleri karıştırılıp ve mið-
dâr-ı ðalîl mâ-ı sükker ile ta√liye olunduktan sonra şürb olunur.

Ve eger inðı†â¡-ı §avta sebeb √ancerede ve √ancereye ðarîb olan ma√al-
lerin ¡a∂allerinde olan ru†ûbet olup o ru†ûbetin veca¡ı olmayıp lâkin ziyâde 
istir«âsı olur ise ve onda küdûret ve &iðal dahi mevcûd ise onun mu¡âlece-
sinde vâcib olur ki kuru incir ve fû≠enec a«≠ olunup ma¡an †ab« olunur ve 
sülâðaları ile mes√ûð olan §amπ-ı ¡Arabî ¡asel gibi olunca ðadar «al† olu-
nup le¡ûð gibi tenâvül olunur veyâ«ûd mürr ve za¡ferân a«≠ olunup ¡aðîd-i 
¡ineb ile tenâvül olunur veyâ«ûd za¡ferân üç buçuk dirhem, mürr iki dirhem, 
[310a] rubb-ı sûs ve kündür her birinden birer dirhem bu edviyeler rubb-ı 
¡ineb ile veyâ«ûd ¡asel ile cem¡ olunup ¡aðd olunur veyâ«ûd za¡ferân bir, 
√ıltît yarım, ¡asel üç bu edviye cem¡ olunup ¡aðd olunca ðadar †ab« olunur 
ve ondan √abblar itti«â≠ olunup ta√t-ı lisânda imsâk olunur.

Ve bu ¡illete kerneb le¡ûðu dahi nâfi¡dir. Ve ra†b kernebin ða∂îblerin 
ma∂π edip ma∂πından √â§ıl olan suyunu ðalîlen ðalîlen tecerru¡ etmek 
nâfi¡dir. Eger le¡ûð-ı kerneb yalnız nef¡ vermez ise onun üzerine miðdâr-ı 
ðalîl √ıltît ilðâ olunur.

Burçak unu ve √ulbe ve kürrâ&-ı Şâmî ve kürrâ&-ı Neba†î ve ba§al ve 
ba§alın ¡u§âresi ve &ûm ve fustuð ve tatlı kış üzümü dahi nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik zencebîl-i mürebbâ ki mübâlaπa ile terbiye olunup leyyin ve 
yumuşak ola ve daðð olunup ilik gibi olmuş ola. Ve onun üzerine nı§fı mið-
dârı dâr-ı fülfül ku√l mi&lli olunca ðadar sa√ð olunduktan sonra ilðâ oluna ve 
rubu¡u ðadar za¡ferânın mes√ûðu dahi ilðâ oluna. Ve bu mecmû¡ miðdârı dahi 
neşâ bunlar †aberzed ile ya¡nî ma√lûl ve muðavvem olan mey™ât sükkeriyle 
veyâ«ûd ¡asel †ab« olunup isti¡mâl olunur ve cidden münaððî devâ olur.

Ve ona muvâfık aπdiye ekâri¡ ¡ale’l-«u§û§ ekâri¡-i baðar olur. O ekâri¡in 
¡a§abları ekl olunur, ¡ale’l-«u§û§ o ekâri¡ bal ile ekl oluna veyâ«ûd balla 
†ab« olunan ekâri¡ tenâvül oluna, nef¡i ziyâde olur.

Ve inðı†â¡-i §avt yübsten olur ise ve «u§û§an merî müşâreketi ile olur ise 
onun ¡alâmeti budur ki onda olan bu√√a ile nefesin ¡i₣amı olmaz belki onda 
nefes-i §aπîr olur ve √iddetli olup nev¡ün-mâ §avtın §afâsı olur ve «uşûnet ve 
veca¡ı olur. Ve onun mu¡âlecesi budur ki nevm katında tâze ve ¡a≠b dühn-i 
benefşecden bir mil¡aða †aberzed sükkeri ile alınır ve ke≠âlik lu¡âb-ı bezr-i 
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ða†ûnâ mâ-ı sükkerden miðdâr-ı ke&îr ile dahi isti¡mâl olunmak nâfi¡ olur. Ve 
ke≠âlik mura††ıbe ve müleyyine decâce meraðası, isfîdbâcât, buðûl-i ma¡lû-
me ve tîn mi&lli πıdâlar dahi inðı†â¡-ı §avta nâfi¡dir gerek ise o âfet ru†ûbetten 
olsun ve gerek ise o âfet yübûsetten ¡ârı∂ olsun. Ve fûtenecle mütte«a≠ olan 
devâ-i tîn tenâvül edip istilðâ eylemek dahi bu√√a ve ∂a¡f-ı §avta nâfi¡dir.

¡İlâcu Bu√√ati’§-~avt ve »uşûnetihi: Esbâb-ı bu√√a bundan aðdem se-
nin ma¡lûmun oldu. Şimdi ma¡lûm ola ki §avtında bu√√ası olan kimselere 
vâcib olur ki cemî¡an ekşilerden ve tuzlu ve «uşûnetli ve √iddetli ve √arâ-
fetli olan mütenâvelâttan ictinâb eyleyeler. Lâkin onları isti¡mâlden ¡ilâc 
ve mevâdd-ı πalî₣a vü leziceleri tað†î¡ ða§d ve irâde eder ise o vech üzere 
isti¡mâli nâfi¡ olur ve ona lâzımdır ki o ða§d ile isti¡mâl eyledikte edviye-i 
leyyine ile mezc edip isti¡mâl eyleye.

Ve eger bu√√a ke&ret-i §ıyâ√tan ¡ârı∂ oldu ise tîn ve na¡na¡ ve §abır 
veznleri berâber a«≠ olunup meybu«tecle ma¡cûn kılınır. Ve ðam√ lübâbın-
dan ve keşk-i şa¡îrden ve bâdem yağı ve za¡ferândan dahi √asv ya¡nî bula-
maç itti«â≠ olunur. Ve †ılâ-i ¡ineb dahi isti¡mâl olunur.

Ve bu√√aya inðı†â¡-ı §avtta ≠ikr olunan edviye dahi nâfi¡ olur, ¡ale’l-
«u§û§ devâ-i √ıltît za¡ferânla isti¡mâl olunur. Ve o âfette √arâret dahi olur 
ise sermað, «ubbâzâ meraðaları ve mâ-ı şa¡îr ve ðı&&â √abbı ya¡nî çekirdeği 
ve neşâ ve levz nâfi¡ olur.

Ve eger bu√√anın sebebi berd olur ise devâ-i √ıltît ile dahi intifâ¡ olunur. 
‰ab¡ ile olan nüs«ada ≠ikri mürûr eden za¡ferânla dahi intifâ¡ olunur diye 
me≠kûrdur.

Ve «ardal-ı maðlüvv üç dirhem, fülfül bir dirhem, mürr altı dirhem, lüb-
nâ ya¡nî mey¡a-i sâile ve ðınne her birinden dörder dirhem a«≠ olunup √abb-
lar itti«â≠ olunur ve ta√t-ı lisânda imsâk olunur veyâ«ûd mürr iki dirhem, 
lübân340 ya¡nî günlük on dirhem †ılâ341 ile cem¡ olunur.

340 “Lübân” πulâm veznindedir.
ــ 341 ء ا ــ ــ ا ــ ا ــאل  ــ و כא ــ وا ا ــ ا ا  . כــ ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــאء  ــ  ء و ــ  ا

ــ ر و ــ ــ درر ا ا  ا. כــ ــכ ــאر  ــ و ــ  ــאه و ــ  ــ ذ ــ  ــאء ا ــ  ــ  ــא  ــ  ــ و  
ا ــ ــא  א ــ ز ــ ان  ــ  ــ כ ــ  ك ا ــ ــאن  ــ  ء  ــ ــ ا א ــ  ي ر ــ ن ا ــ א ــאب ا ــ כ  آ
ــא ا  ــ ــאر  ــ اذا  ــ ا ــ  ء ا ــ . ا ــ . ا ــ ــ و ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ ا  او 
ء ــ ي و  ــ ــ ا ان وا ــ א א  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ و א ــ او  ــא  ــ ا اد وا ــ ــ ا ــ ا א  
ــ ــ כ ــא. ا ــ  ــאل 
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Eger bu√√a §ıyâ√ ve ta¡ab ile √âdi& oldu ise i¡yâ-i sâire gibi √ammâmın 
nef¡i vardır ve onlara mür«iye ve muπarriye olan süt ve nîm-birişt yumurta 
bilâ-mil√ ve ı†riye mi&lli πıdâlar nâfi¡ olur. Ve ma¡rûf olan √asvlar ve ser-
mað meraðası ve «ubbâzâ meraðası dahi nâfi¡dir ve bu mi&lli meraðalar 
dahi nâfi¡dir. Ve neşâ ve ke&îrâ ve rubb-ı sûs ve §amπ bunlardan mütte«a≠ 
olan √abb dahi nâfi¡ olur. Ve √ubûb-ı leyyine-i mün∂ice dahi nâfi¡dir, zîrâ o 
√ubûb verem mi&lli nesneleri ta√lîl eder. Ve ke≠âlik «avânîð-ı √ârre mu¡â-
lecâtından olan πarâπır ve le¡ûðât-ı leyyineler dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik taπ-
riye ile cilâyı câmi¡ olup le≠¡i olmayan bâðılâ unu ve kettân to«umundan 
mütte«a≠ √asvlar nâfi¡dir. Ve §amπ-ı bu†m bunlardan dahi aðvâdır.

Ve bu bu√√a §â√ibine vâcib olur ki şarâbı a§lâ hecr ve terk eyleye, ¡ale’l-
«u§û§ ibtidâ-i ₣uhûrunda terki ziyâde vâcib olur. Eger onda verem olup 
şürb-i şarâba iðbâli olur ise ona şarâb-ı √ulvü şürb eylemek †ıbben câiz 
olur; ma†bû« ve mürebbâ turp dahi nâfi¡dir.

Ve bu√√anın sebebi ru†ûbet olur ise inðı†â¡-ı §avtta ≠ikri mürûr eden 
câliyâtı isti¡mâl eylemek lâzım olur ve cemî¡an o câliyât bu√√a ¡illetine nâ-
fi¡dir. Bâðılâ ununa burçak unu id«âl olunup √asv †ab« olunsa o dahi nâfi¡ 
olur. Ve burçak unu ve derece-i ûlâda cilâsı olan eşyâ-ı sâire ve ke≠âlik 
ı†riye ve leben ve ba¡dehu semn ve ¡aðîd-i ¡ineb ve a§l-ı sûs ve rubb-ı sûs 
nâfi¡dir. Ve bunlardan sonra nâfi¡ olan ¡asel ile †abî« tîn nâfi¡dir. Ba¡dehu 
mürr ve ¡un§ul ve bunlar mecrâsına cârî olan nesnelerdir.

Ve eger ≠ikr olunan bu√û√at-ı ra†be nevâzilden ise onun §â√ibine «aş«âş 
ve rubb-ı «aş«âş verilir. Ve kebbâbe ma∂πı «uşûnetli ve küdûretli §avtı ta§-
fiye eder. Ve bu√û√ûtı izâle eden devâlardan olur tatlı enâr suyu kaynatılıp 
içine dühn-i benefşec tað†îr olunup taðvîm olunan devâ.

~avtın Selâsetini ◊âfı₣a ve ~avtı Ta√sîn Eden Edviyede Olan Kelâm 
Beyânındadır: O edviye-i mev§ûfe bâðılâ ve §anevber √abbı ve zebîb ve 
tîn ve §amπ ve √ulbe ve kettân to«umu ve temr ve beyan kökü ve bâdem 
«u§û§an acı bâdem ve şeker kamışı ve sebistân ve ≠ikri âtî meypu«tecle 
isti¡mâl olunacak ¡aseldir. Ve o menfa¡ati olup √ârre olan edviyeler mürr, 
√ıltît, fülfül, bârzed, lübân, ¡ilk-i bu†m, fûtenec, râtiyânec, lübnâ, «all-i 
¡un§ul olur. Ve eger o §avt §â√ibinde √arâret-i yübûset yoksa bu edviye-
lerde o menfa¡at olur. Ve câvşîr kökünde dahi mu†laðan bu menfa¡at var-
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dır. Ve menfa¡at-i me≠kûresi olan edviyenin bârideleri bunlardır: ðı&&â™ ve 
ðar¡ çekirdekleri ve neşâ ve ke&îrâ ve §amπ ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve rubb-ı 
sûstur. Ve yumurta sarısı ve leben-i √alîb bi’l-cümle terâkîbi cem¡ eden 
eşyâların a§la√ıdır. [310b] 

Ma…âle-i ¿âniyeden İkinci Fa§l »uşûnet-i ~avt Beyânındadır

Berdden ve ¡a∂al-i §avtın tevettüründen ya¡nî gerginliğinden §avta «uşû-
net ¡ârı∂ olur. O ¡a∂alde teşennüc gibi olan √âletin ¡urû∂undan ve o ¡a∂alin 
cefâf ve ke&ret-i terennümünden ve lehâtı ða†¡dan ve cimâ¡ ve seherden ve 
bi’l-cümle bu me≠kûrlardan «uşûnet-i §avt ¡ârı∂ olur.

el-¡İlâc: »uşûnet-i §avtın mu¡âlecesi ≠ikri mürûr eden nesnelerden √ımye 
olur. Ve terennümü terk edip bâbu‘l-bu√û√ada ≠ikri mürûr eden müleyyinât 
ve yaş incir ve kuru incir ve zebîb «u§û§an onlardan dühn-i levzde mü-
naðða¡ olanları tenâvülün menfa¡at-i ¡a₣îmesi olur.

Ve ða†¡-ı lehâttan ¡ârı∂a olan «uşûnet-i §avt a§√âbına §avâb olan ¡ilâc 
budur ki ¡a§îr-i ¡inebi bir mi&li ¡asel ile rıπvesi nez¡ olunacak ðadar †ab« edip 
ba¡dehu mâ-ı √ârr ile temrî«342 edip onunla πarπara eylemektir ve ondan o 
«uşûnet §â√ibine saðy dahi olunur. Ve o †abî«in ¡atîði †arîsinden enfa¡ olur.

Üçüncü Fa§l ~avt-ı ¢a§îr Beyânındadır

~avt kısalığına sebeb nefesin ða§îr olduğudur. Pes onun mu¡âlecesinde 
vâcib olur ki tedrîcle nefes ta†vîl oluna. Ve †arîði budur ki nefes √a§r ve √abs 
olunmak mu¡tâd kılınır, riyâ∂ette ve derc343 ve râbîye344 §u¡ûd ve hübû†ta 
ya¡nî ve yokuşa ve mürtefi¡a derîcelere tedrîcle çıkılır ve inilir ve âðıbetinde 
ta†vîl-i nefesi mûcib olan √a§r ile nefes i√§âr olunur. Ve √ammâmda mek& 
ta†vîl olunur. Ve teneffüsü îcâb edip teneffüse ta¡cîl eden işlerin küllîsinde 
nefes √abs olunur. Ve bunların küllîsi ile riyâ∂et olunup isti√mâm olun-

342 “Mâ-ı √ârr ile temrî«”ten murâd ıssı su ile karıştırıp πarπara olunacak ðadar 
terðîð eylemektir.

343 ِ ِ ا َ َ َ  ا ِ َ  َ ِ َ .âmûs¢ َدِرَج َכ
344 [Tokadî şahsî nüshasında hamişte bu kelimeyi yeşilliği çok olan yer anlamında 

“rvb” kökünden “rûbet”ten düşünmüşse de doğrusu tepe anlamına gelen “rbv” 
kökünden “râbiye” olmalıydı!] 
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duktan sonra √ammâmdan ba¡de’l-«urûc vâcib olur ki şarâb şürb oluna, 
zîrâ şarâb rû√u ziyâde taπdiye eder. Ve ke≠âlik †a¡âm tenâvülünden sonra 
dahi şarâb şürb eder ve nefes-i vâ√idde miðdâr-ı ke&îr şürb eder. Ve a§√âb-ı 
ðı§ara uyku cidden nâfi¡ olur.

Dördüncü Fa§l ~avt-ı ∏alî@ Beyânındadır

~avt-ı πalî₣ o bu√√adan ¡ârı∂ olur ki onun ir«âsı olup mecârîyi dahi tev-
sî¡ eder ve ke&ret-i §ıyâ√tan dahi ¡ârı∂ olur. Ve mezâmîr ve bûðâtı345 ke&îren 
nef«ten ya¡nî düdük ve surna mi&llileri çok üfürmekten dahi √âdi olur, zîrâ 
≠ikr olunan nesneleri nef«te nefese teða††u¡ ve i√tibâs gelip havâ-i nefes 
riyede mu√teðan olmakla mecârî-i nefes genişir.

Beşinci Fa§l ~avt-ı Da…î… Beyânındadır

~avt-ı daðîð §avt-ı kedir muðâbili ve ∂ıddıdır.
Mütercim der ki ₣âhir olan budur ki §avt-ı da…î… §avt-ı πalî₣a mü∂âdde 

ola. ∏âlib-i √âl budur ki kâtibden sehv vâ…i¡ olmuştur.
Ve bu §avtın esbâbı terennüm, seher ve i¡yâ «u§û§an ba¡de’†-†a¡âm olan 

terennüm ve müt¡ib olan riyâ∂etler ve istifrâπâttır. Ve bu §avtın ¡ilâcı terk-i 
§avt u riyâ∂ât-ı mu«∂ıbe346 ve aπdiye-i mu¡tedile ve her §abâ√ √ammâma 
du«ûl olur ve ðavâbı∂ ve müceffifâtı ve bâhı terk olur.

Altıncı Fa§l Mu@lim ve Mükeddir Olan ~avt Beyânındadır

Ve bu §avt o §avta müşâbih olur ki iki ðı†¡a re§â§ ı§†ıkâk olunsa ya¡ne 
biri birine tokuşursa o §avt ondan √âdi& olur. Ve onun sebebi cidden πalî₣ 
olan ru†ûbet olur. Ve riyâ∂et ve mü§âra¡at ya¡nî güreş etmek ve √a§r-ı nefes 
ve kettân «ırðalarıyla yâbisen tedellük ve √ammâma du«ûl ve müla††ıfe ve 
muða††ı¡a olan aπdiye isti¡mâli ya¡nî semek-i mâli√ ve şarâb-ı ¡atîð gibi nes-
neleri isti¡mâl ona nâfi¡ olur.

345 “Bûð” Bektaşîlerin üfürdüğü boynuzdur.
346 “Riyâ∂ât-ı mu«∂ıbe” o riyâ∂ât-ı mu¡tediledir ki ona mürâ¡ât eden kimse semiz 

olur.
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Yedinci Fa§l ~avt-ı Mürte¡iş Beyânındadır

Bu §avtın §â√ibi emr olunur ki §ay√a eylemeye ve bir şehr miðdârı ref¡-i 
§avt ve ke&ret-i kelâm ve ∂a√iki ve √areketi ve ¡advi ve §u¡ûd ve hübû†u ve 
πa∂abı terk eyleye. Ve yedleriyle dahi ¡ameli terk edip iki ellerini râ√at-
ta kıla ve şehr-i me≠kûr mürûrunda istilðâ edip §adrın fevði üzere i√timâl 
edeceği ðadar re§â§ va∂¡ edip o re§â§ §adrı üzere iken tekellümde tekellüf 
eyleye. Ve ona ef∂al aπdiye iki cenblerini taðviye eden ¡a∂al ve ekâri¡ ve 
sâir taπriye ve ðab∂ı olan nesnelerdir.





FENN-İ ¡ÂŞİRİN ÜÇÜNCÜ MA¢ÂLESİ İKİ FA~LI 
MÜŞTEMİLE OLUR

Evvelki Fa§l Su¡âl Beyânındadır

Su¡âl ya¡nî öksürük o √arekâttandır ki onun ile †abî¡at-ı a¡∂ânın birinden 
e≠âyı def¡ eder. Ve su¡âl ile e≠âsı def¡ olunan ¡u∂v riye ve riyeye mutta§ıl 
olan veyâ«ûd müşârik olan ¡u∂vlardır.

Ve §adrın su¡âli dimâπın ¡u†âsı gibi olur. ~adrın inðıbâ∂ ve inbisâ†ı 
√icâbın √areketiyle √âdi& olur. Ve su¡âlin √udû&u riyeye «â§§ olan sebeb ile 
veyâ«ûd ¡alâ-sebîli’l-müşâreke olur. Ve su¡âli îcâb eden esbâb sebeb-i bâdî 
yâhûd sebeb-i vâ§ıl yâhûd sebeb-i sâbıð olur.347

Ve su¡âlin sebeb-i bâdîsi bir nev¡ sebebdir ki onunla §adr mizâcında 
veyâ«ûd hey™etinde me™ûfe olur, me&elâ havâ-i müstenşað ile veyâ«ûd mâ-ı 
bârid-i meşrûb mi&lli ile riyeye veyâ«ûd ¡a∂alât-ı §adra ve §adrdan â«er 
¡u∂va bürûdet i§âbet etmekle o mû≠îyi def¡ için †abî¡at √areket eder ve mû≠î 
var ise onu def¡ eder. Eger mû≠î mücerred bürûdet keyfiyyeti ise †abî¡at 
√areket edip o keyfiyyet-i bürûdeti tes«în eder veyâ«ûd riyeye ve ne₣â-
yirine müyebbis ve mu«aşşin du«ân ve πubâr mi&lliler ile veyâ«ûd √âmi∂ 
ve ¡afi§ ve √ırrîf aπdiyelerin †a¡mı i§âbet eder veyâ«ûd ða§abe-i riyeye ve 
nefesten mâ-¡adâ bir nesne ðabûl eylemeyen mecârîye πaflet ile †a¡âm ve 
şarâbdan bir nesne dâ«il olmakla su¡âl √âdi& olur. Ve cemî¡an bu esbâblar 
esbâb-ı bâdiye olurlar.

Ammâ su¡âlin esbâb-ı vâ§ılası su¡âlin o sebebleridir ki bedeniyye olup 
bi-mâddetin ve bilâ-mâddetin mizâcı tes«în veyâ«ûd tebrîd veyâ«ûd 
ter†îb veyâ«ûd tecfîf eder. Ve mâddî olan sebeb dahi demevî ve §afrâvî, 
raðîða ve πalî₣a balπamî ve sevdâvî olur. Ve sevdâvîden su¡âlin √udû&u 
eðall olur.

Ve ≠ikr olunan mâdde §adra fevðten mun§abbe olur ise [311a] o mâdde 
ða§abe-i riyeye eşyâ-ı lezicenin √âyi†e iltizâðı ve ta¡alluðu gibi ta¡alluð eder 
ise o vech üzere ta¡alluð eden mâdde-i mun§abbe ke&îren su¡âli îcâb eyle-

347 Esbâbın aðsâm-ı &elâ&esi kitâb-ı evvelde ≠ikr olundu ki sebeb a«lâ†tan ise o se-
beb-i bâdî olmaz. Sebeb-i bâdî «âricden olan sebeblerdir. Keyfiyyât-ı nefsâniy-
yeler bi’l-cümle sebeb-i bâdîdir. Ve ðarîb olana sebeb-i vâ§ıl ve ba¡îd olana se-
beb-i sâbıð derler.
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mez. Ve eger o mâdde ða§abe-i riyenin fe∂âsına ve boş ma√alline teveccüh 
ve ða§d eylese o vech üzere mâddenin in§ıbâbı su¡âli ta√rîk eder. Ve ke≠âlik 
o mâdde le≠¡ eylese veyâ«ûd mâdde riyede istiðrâr eyleyip onu †abî¡at def¡ 
eylemek murâd eylese yine su¡âl √areket eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi mâdde riyeye mi¡deden ve kebidden mündefi¡a olur 
ve §adrın ba¡∂ı a¡∂âsından ¡u∂v-ı â«erîne mündefi¡a dahi olur veyâ«ûd o 
mû≠î olan mâdde §adrda ve riyede tevellüd eder ve bu §ûretlerde dahi su¡âl 
√âdi& olur.

Ve √icâb ve riye ve √ulðûmda ve ke≠âlik ≠ikr olunan mevâddı ðâbil olan 
§adriyye ¡u∂vlarının birinde mevcûd olan verem veyâ«ûd südde sebebiyle 
dahi su¡âl heyecân eder. Riyenin ve √icâb-ı √âcizin ve riye ile ðalb arasında 
olan √icâbın âfâtıyla dahi su¡âl √areket eder. Ve bi‘l-cümle bu esbâblar ile 
esbâb-ı vâ§ıla olurlar.

Ammâ su¡âlin esbâb-ı sâbıðaları imtilâ ve ≠ikr olunan esbâb-ı vâ§ılaya 
teðaddüm eden esbâb-ı bedeniyye olur.

Ve müşâreket sebebiyle olan su¡âl o su¡âldir ki kebidin veremi ve âfât-ı 
sâiresi veyâ«ûd merî ve fem-i mi¡de ve memeleri işbu a¡∂âdan birine âfetin 
¡urû∂una müşâreket ile veyâ«ûd √ummayâtta cemî¡an bedene müşâreket ile 
«u§û§an mu√rıða ve ta¡abiyye ve vebâiyye √ummâlar mi&llilerin müşâreke-
tiyle veyâ«ûd √ummayâttan πayri mara∂larda cemî¡an bedene müşâreket ile 
dahi su¡âl √âdi& olur.

Su¡âlin ba¡∂ısı balπamî ve ba¡∂ısı ra†b olur. Su¡âl-i yâbiste nef& olmaz. 
Su¡âl-i yâbisin sebebi sû™-i mizâc-ı √ârr veyâ«ûd sû™-i mizâc-ı bârid veyâ«ûd 
müfreden sû™-i mizâc-ı yâbis √asebiyle ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi su¡âl-i 
yâbis nevâ√î-i §adrda olan evrâm-ı √ârrenin evvel-i √udû&unda mâddenin 
nu∂cu zamânına varınca ðadar ona müşâreket ile √âdi& olur. Ve verem-i 
§ulb ile dahi cidden su¡âl-i yâbis ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre su¡âl-i yâbis ke-
bidin me¡âlîði ve erbi†ası nevâ√îsinde olan veremden dahi ¡ârı∂ olur. Ve 
a√yânen evrâm-ı †ı√âl √asebiyle dahi √âdi& olur. Ve fe∂â-i §adrı doldurup 
su¡âle mündefi¡a olmayan ru†ûbetten dahi su¡âl-i yâbis √âdi& olur.

Ve ma¡lûm ola ki ba¡∂ı kerre öksürük ile miðdâr-ı √ımma§ veyâ«ûd 
miðdâr-ı bered348 bir şey™-i √acerî «urûc eder. Onun sebebi o «ıl†-ı πalî₣dir 

348 “Bered” doludur ki gökten yağar.
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ki onu √arâret ta√cîr eylemiştir ve o şey™-i müte√acciri İskender ve Bûlus 
müşâhede eylemiştir ve onlar ≠ikr ederler ki nef&ten o şey™-i müte√accir 
«urûc eyledi. ~â√ib-i ¢ânûn der ki nef&ten o şey™-i müte√accirin «urûcunu 
biz dahi müşâhede eyledik.

Ve il√â√la olan su¡âl ba¡∂ı kerre nef&-i deme mü™eddî olur ve ba¡∂ı kerre 
dahi şitâ fa§lında ve şitevî olan rebî¡de su¡âl ke&îrü’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi rebî¡-i mu¡tedilde ve ke≠âlik rî√-i şimâlin hübûbunda dahi su¡âl 
ke&îr olur. Ve §ayf şimâlî ve ðalîlü’l-ma†ar olup o §ayfın «arîfi cenûbî ve 
ma†îr olsa onların şitâsında su¡âl ke&îr olur.

el-¡Alâmât: Ammâ su¡âl-i bâridin ¡alâmetleri budur ki berdin ziyâde ol-
duğundan su¡âl dahi zâid ve noð§ânı ile nâðı§ olur ve √arâretle dahi su¡âl-i 
bârid nâðı§ olur. Ve o su¡âl-i bârid §â√ibinin vechi re§â§ıyyul-levn olup 
onda ¡a†aş ðalîl olur. Ve ba¡∂ı kerre su¡âl-i bârid nezle ile olup bir şey™in 
§adra nüzûlü ve o şey™in √alðta imtidâdı i√sâs olunur ve mâddeyi enfe ce≠b-
le su¡âl taðlîl olunur. Ve o su¡âlin mâddesinden √alða nüzûl edenler ta-
na««u¡la i«râc ve ilðâ olunur. Ve mecârî-i nezlede daπdaπa ve cebheyi vely 
eden cânibde temeddüd ve mun«urlarda südde ve bu mi&lli â&âr-ı nezle o 
su¡âl §â√ibinde rü™yet olunur. Ve su¡âl-i bârid a§√âbı evvel-i emrde bir şey™ 
ne nef& eylemez ve sonra balπamânî veyâ«ûd §ufrete veyâ«ûd «u∂rete mâil 
bir nev¡ ru†ûbet nef& eder. Ve ba¡∂ı kerre su¡âl-i bârid ile √ummâ dahi olur.

Ve su¡âl-i √ârrın ¡alâmâtı budur ki onun §â√ibinde iltihâb ve ¡a†aş olup 
o âfetleri havâ-i bârid istinşâðının teskîni mâ-ı bârid şürbünün teskîninden 
ek&er olur ve yüzünde √umret ve nab∂ı ¡a₣îm olur.

Ve su¡âl-i ra†bın ¡alâmetleri cevher-i riyenin ru†ûbeti olur. Ve meşâyı«a 
ve mizâcı mer†ûb olanlara ¡urû∂u ve ke&ret-i «ar«ara ve «u§û§an nevm 
vaðtinde ve ba¡dehu «ar«ara πalebesi olur.

Ve su¡âl-i yâbisin ¡alâmeti √areket katında ve vaðt-i cû¡da su¡âl ziyâde 
olup sükûn ve şiba¡ ve isti√mâm ve mura††ıbât şürbü katında su¡âlin √iffeti 
olur.

Ve bu keyfiyyâtlardan sâ≠ec ve bilâ-mâdde olanlarına muðârin olan 
su¡âlin ¡alâmeti elbette nef& mevcûd olmadığı olur ve mâdde ile olduğu-
na nef&in vücûdu delâlet eder. Ve mâddenin cinsine nef&in cinsi delâlet 
eder.
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Ve evrâmdan ve evrâm mi&llilerden √âdi& olan su¡âle √ârrlar ve bâridler 
olan ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye ve onlar mi&lli âfetlerin bâblarında ≠ikri âtî 
¡alâmetler olur.

Ve ðay√ın in§ıbâbı ile olan su¡âlin ¡alâmeti teðayyu√un ≠ikri âtî ¡alâmet-
leri ve veca¡ ve yübs olur. O su¡âl çok kerre ra†b dahi olur.

Ve ðurû√tan olan su¡âlin ¡alâmeti riye ðurû√u bâbında ≠ikr olunan 
«uşkrîşet nef&i ve ðay√ veyâ«ûd riyenin cirmini veyâ«ûd ða§abenin cirmini 
nef& olur Ve ke≠âlik su¡âl-i ðurû√înin nevâzil-i ekkâleden ve nef&-i demden 
ve evrâm √udû&undan sonra √udû&u dahi ¡alâmet olur.

Ve su¡âl-i yâbisin ek&er-i √udû&u §adrın mâddeden neðâsı olduk-
ta veyâ«ûd mâdde mevcûde olup velâkin ðuvvette ∂a¡f olmakla nef& ile 
mevâddı i«râca ðuvvetin ðâdire olmadığından olur, ðarîben onları bâbında 
sen bilirsin.

Müşârekât ile olan su¡âlin beyânı budur ki mi¡de müşâreketi ile olanla-
rın ¡alâmetleri mi¡de âfetinin delâili olur ve o âfeti mûcib olan sebeblerin 
tezeyyüd ile su¡âlin ziyâdeliği olur, o sebeb gerek mi¡denin «alâsı ve boş-
luğu olsun ve gerek mi¡denin imtilâsı olup bi-√asebi’l-aπdiye olsun. Ve 
bu müşâreket √asebiyle olan su¡âlin ek&eri imtilâ katında ve ha∂m katında 
heyecân eder.

Ve kebid müşâreketiyle olan su¡âl ≠âtü’l-kebid ¡alâmâtıyla ma¡lûm olur. 
Ve eger ≠âtü’l-kebidin veremi √ârr olur ise ona √ummâ lâzım olur ve eger 
verem √ârr değil ise ona &iðal lâzım olur. Ve delâil-i sâireyi te™emmül edip 
ondan su¡âlin kebidî olduğunu fehm eyle.

Ve ma¡lûm ola ki eşyâ-ı √ârre isti¡mâli mevâddı terðîð edip o mâdde 
intifâ& olunmaz. Ve şarâb-ı «aş«âş ve √arîre gibi bârid nesneler mâddeyi 
cem¡ edip intifâ&ı teshîl eder velâkin bürûdet şedîd olur ise mevâddı icmâd 
eder, dondurur. Ve şarâb-ı zûfâ su¡âle devâ-i §âli√ olur eger o su¡âlin sebebi 
πalî₣ mâdde ise, zîrâ şarâb-ı zûfâ câlîdir, πalî₣ olan mevâdda onun cilâsı 
√asebiyle nef¡i ¡acîb olur. Ammâ o su¡âlin mevâddı raðîð olur ise şarâb-ı 
zûfâ ona §âli√ olmaz.

Ve su¡âlde raðîð ve πalî₣ nef&ten biri dahi bulunmaz ise o su¡âlin sebebi 
«uşûnet-i §adrdır. Onun ¡ilâcı le¡ûðât isti¡mâl olunmakla olur.
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Ve ba¡∂ı kerre ma√mûma su¡âl ¡ârı∂ olur. Su¡âli müsekkin olan tedbîr ile 
o su¡âl teskîn olunmasa onun √ummâsı dahi sâkine olmaz ve √âl-i ibtidâsı 
üzere ric¡at edip münðali¡a olmaz.

Ve su¡âlde ðavâbı∂ isti¡mâl olunmaz, zîrâ ðavâbı∂ mecârî-i nef&i ta∂yîð 
eder. Ve mâ-ı şa¡îrin nef&i cem¡de e&er-i ¡acîbi olur. Ve su¡âli olan kimsenin 
nef&i mu√tebese ve onun ayakları ıssı olsa bu √âlet onda mevâdd ta¡affün 
eylediğine delâlet eder ve onda o ¡ufûnetli mâdde √ummâ-ı ¡afîne ve √um-
mâ-ı dıððtan birini i√dâ& eder.

el-¡İlâc: Ammâ mizâc-ı bârid [311b] ile √âdi& olan su¡âl «afîfü’l-meblaπ 
olup bâdî ve «âricî sebebden oldu ise √a§r-ı nefes fi’l-√âl riyeyi tes«în eder.

Ve bundan aðvâ ¡ilâca bu ¡illette veyâ«ûd bürûdet-i mizâcdan ¡ilel-i sâi-
rede √âcet olur ise onlara ¡ilâc-ı aðvâ olur ta√t-ı lisânda o bunduðayı imsâk 
ki mürrden veyâ«ûd ¡asel ile mey¡adan mütte«a≠ ola.

Ve ke≠âlik ða†rânın dürdünden bir mil¡aða tenâvül ve ¡ilk-i bu†mu ¡asel 
ile tenâvül ve dühn-i belesândan bir mi&ðâle varınca ðadar sekbînecle şürb 
eylemek ve kerneb-i nîm-birişt tenâvül eylemek dahi bu bâbda ðuvvetli 
devâdır.

Ve lu¡âb-ı √ârreyi ve kirsenneyi ¡asel ile ve mâ-ı rummân-ı √ulvü ¡asel 
veyâ«ûd fânî≠ ile muðavvemen isti¡mâl dahi nâfi¡ olur.

Ve §adr üzere merû«âttan dühn-i sûsen ve dühn-i nercis ve şem¡-i a√mer 
ve ke&îrâ ile isti¡mâl olunur.

Ve ¡aselî cülencebîn mâ-ı tîn ve zebîb ile ve ke≠âlik a§lu‘s-sûs ve ber-
şiyâvşân isti¡mâl olunur. Ve bir mi&ðâl ðûfî dühn-i levz ile √all olunup is-
ti¡mâl olunur.

Ve †abî«-i zûfâ ile zûfâ ve esârûn tîn ile isti¡mâl olunur ve onların aπdi-
yeleri √ın†adan mütte«a≠ √asvlar √ulbe ile ve semn ve tîn ve temr ve kür-
râ&-ı Şâmînin u§ûlü olur ve bi’l-cümle bu aπdiye onlara muvâfıð πıdâ olur.

Ve onların dühnleri dühn-i fustuð ve √abbu’§-§anevber dühnü olur. Ve 
fânî≠ ile ı†riye isti¡mâli onlara nâfi¡ olur.

Ve onlara muvâfıð lu√ûm lu√ûm-ı ferârîc ü düyûk ya¡nî horûs la√mı 
ve onlardan mütte«a≠e veyâ«ûd bir yaşında olan koyun etinden mütte«a≠e 
olan isfîdbâcât muvâfıð lu√ûm olur.
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Ve muvâfıð nuðlleri ya¡nî çerezleri fustuð ve §anevber √abbı ve √ulbe 
ile zebîb ve şeker kamışı ve tîn ve ðışmış ve mevz olur. Ve kuru incir ile 
levz ve cevz tenâvülü su¡âl-i müzmini ða†¡ eder. Ve raðîð ve rey√ânî olan 
şarâbın ¡atîði ve mâ-ı ¡asel dahi muvâfıð olur.

Ve su¡âl-i √ârrın ¡ilâcı ¡u§ârâttan ma¡rûf olan müla††ıfât ve edhân-ı †ay-
yibe ile itti«â≠ olunan a†liye ve merû«ât ve cüllâb olur. Ve bizim ≠ikr ede-
ceğimiz nüs«a gibi olan diyâðûd-ı sâ≠ec akşam ve §abâ√ saðy olunur. Ve 
ke≠âlik «aş«âş le¡ûðu dahi saðy olunur.

»aş«âş Le¡ûðunun Nüs«a-i Ceyyidesi Budur: Cidden †ariyye olmayan 
«aş«âş on beş ¡aded, bir ðıs† çeşme suyu veyâ«ûd yağmur suyunda bir gün 
bir gece nað¡ olunur ve yağmur suyunda nað¡ olunmak evlâ olur ve sonra 
o «aş«âşlar teherrî edince ðadar †ab« olunup ta§fiye olunduktan sonra o 
ma†bû«un her bir cüz™üne nı§f cüz™ ¡asel veyâ«ûd nı§f cüz™ sükker ilðâ olu-
nup le¡ûð ðıvâmı üzere taðvîm olunur. Ve onun şerbet-i vâ√idesi §abâ√ ve 
akşam birer mil¡aða olur.

Ve su¡âl-i √ârrı olanlara sebistân ile mâ-ı şa¡îr isti¡mâli ve benefşec 
şarâbı ve †abî« zûfânın bâridi nâfi¡ olur, ¡ale’l-«u§û§ mâddenin nu∂cu vað-
tinde veyâ«ûd mara∂ın â«irinde nef¡i ziyâde olur.

Ve mâ-ı rummân taðvîm olunup üzerine †aberzed sükkeri ilðâ olunsa o 
mâ-ı rummân ve ke≠âlik ða§ab sükkeri dahi nâfi¡ olur.

Ve su¡âl-i √ârrı olanların le¡ûðâtı bezr-i ða†ûnâ ve √abb-ı sefercel ve neşâ 
ve §amπ-ı a¡râbî lu¡âblarından mütte«a≠ olanlar olur. Ve onların √ubûb ve 
lübûbları √ubûb-ı su¡âl bâbında ≠ikr edeceklerimiz olur. Ve ba¡∂ı kerre on-
lara mu«addirât dahi karıştırılır.

Ve onların aπdiyeleri buðûl-i bâride ve lübûbdan mütte«a≠ olur. ¢ı&&â 
ve ðar¡ ve «ıyâr lübûbu dühn-i levz ile ve †ab«la müherrâ kılınıp mer∂û∂ 
olan bâðılâ dühn-i levz ile ve dühn-i ðar¡ ile ve mâ-ı şa¡îr ve ke≠âlik şa¡îr 
ve bâðılâdan mütte«a≠ √asv ve buðûl ve neşâ ve mâ-ı nu«âle isti¡mâl olu-
nur. Ve eger †abî¡at in√ilâle müteveccih ise sükker ile sevîð-i şa¡îr ve ı†riye 
isti¡mâl olunur. Eger emr-i ¡illet müştedde olur ise mâ-ı şa¡îr e†râfı menzû¡a 
remâd ile maπsûl ve mümella√ olan sere†ânâtla isti¡mâl olunur.

Nüs«a-i Diyâðûd-ı Bârid: »aş«âş-ı ra†b ma¡a-ðuşûrihi ra∂∂ olunup mü-
herrâ olunca ðadar suda †ab« olunur ba¡dehu ta§fiye olunup üzerine sükker 
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ilðâ olunur ve cüllâbı ðıvâmı üzere taðvîm olunur. Ve «aş«âşın ra†bı bulun-
maz ise kurusunun bezri daðð olunup su içinde bir gün bir gece nað¡ olunur 
ve ba¡dehu †ab« olunur. Ve bundan aðvâya √âcet olur ise «aş«âş-ı yâbisin 
bezri ile ðuşûru dahi cem¡ olunur «u§û§an «aş«âş-ı esvedden itti«â≠ olunur 
ise ðuvveti ziyâde olur. Ve su¡âl bundan dahi müştedd olur ise ona bezr-i 
benc miðdâr-ı ðalîl katılır, o ma†bû«un içinde ðalîlü’l-miðdâr afyûn dahi 
idâfe ve i∂âfe olunur.

Ammâ mizâcı ra†b olan su¡âlin mu¡âlecesi ru†ûbet riyenin kendide olur 
ise edviye-i câliye ile ma«lû† müceffifât-ı nâşife ile olur ve bu terkîb o §ıfat 
üzere olur:

Nüs«a-i ‰în-i Ermenî: Ke&îrâ, §amπ-ı a¡râbî her birinden birer cüz™, 
fû≠enec, zûfâ, √âşâ, dâr-ı §înî, îresâ, bersiyâvşân her birinden nı§f cüz™ bu 
devâlar a«≠ olunup ma¡cûn kılındıktan sonra isti¡mâl olunur.

Ve mizâc-ı yâbis su¡âlinin ¡ilâcı budur ki o su¡âl «âlî değildir ki onda yâ 
√ummâ olur veyâ«ûd o su¡âlde √ummâ olmaz. ◊ummâsı olmayan su¡âle 
eşyânın evfaðı eşek sütü ve keçi sütü ve sâir sütler olur ve sâir tedbîrler 
dahi isti¡mâl olunur. Eger o su¡âlin √ummâsı olur ise mura††ıbât-ı meşrû-
benin sütten mâ-¡adâsı cemî¡an ona devâ olur. Ve ma¡rûf olan müberrid 
ðayrû†ıyât isti¡mâli ve mâ-ı şa¡îr dahi nâfi¡ ¡ilâc olur. Ve edhân ile ayakla-
rını dâimâ ter†îb eylemek dahi nâfi¡dir. Ve levziyye-i mura††abe olan olan 
√asvlar i†¡âm olunur.

Ve eger mürekkebü’l-mizâc olur ise o su¡âlin tedbîri dahi terkîb olunur: 
Eger su¡âlde mâdde-i raðîða olur ise o mâdde diyâðûdiyât-ı sâ≠ece ile ve 
le¡ûðât-ı «aş«âşiyye vü lu¡âbiyye ile in∂âc olunur ve onların ba¡∂ılarını biz 
aðrabâdînde ≠ikr eyleriz. Ve eger mâdde-i su¡âl πalî₣a olur ise onu ta√lîl 
ve tecliye eder tedbîri isti¡mâl edip sen bizim bundan aðdem ≠ikr eylediği-
miz şurû†a ri¡âyet dahi edersin ya¡nî onu ancak i¡tidâlle tes«în edip tes«înde 
i¡tidâli tecâvüz eylemezsin belki mâddeyi telyînde ve tað†î¡de ve izlâðta 
ictihâd edersin. Ve ≠ikri mürûr eden münaððıyâtı dahi sen isti¡mâl eyle ve 
o münaððıyâttan bu mev∂i¡e «â§§ olan ¡ilk-i enbâ†ı ¡asel ile veyâ«ûd ðır†ımı 
¡asel ile isti¡mâl, ke≠âlik su¡d kendi vezninde ¡asel ile veyâ«ûd rubbu’s-sûs 
ve ke&îrâ ve ðınne ve levz-i √ulv veznleri berâber a«≠ olunup isti¡mâl olu-
nur. Ve §abır ¡asel ile femde imsâk olunur ve cidden nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik 
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üç ¡aded bey∂a-i §a√î√a ve iki mi&li ¡asel ve nı§fı ðadar semn ve fülfülden 
kırk ¡aded fülfül bi’l-cümle bu me≠kûrlar a«≠ olunur ve sa√ð olunup delk 
ile cem¡ olunur ve bi-πayrin in∂âcin ¡aðd olunup akşam ve §abâ√ le¡ûðan 
isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik kürrâ&-ı Şâmînin ru™ûsundan yedi ¡aded ru™ûs 
a«≠ olunup üç rı†l su içinde &ülü&ü kalınca ðadar †ab« ve ta§fiye olunup o 
kürrâ&ın ðışrından a«≠ olunan ¡u§âre ve ¡asel ile ma†bû«tan bâðî kalan &ülü& 
«al† olunup †ab« olunur. Ve bu †ab«-ı &ânî †ab¡ ile olan nüs«ada me≠kûrdur.

Ve su¡âli müzmin olanlara ða†rân ¡asel ile la¡ð ettirilir veyâ«ûd ðus†-ı 
Hindî bir sükerrece mâ-ı şibt ma†bû«uyla dühn-i √allden dahi bir mil¡aða 
ile saðy olunur veyâ«ûd yaş gül sekiz, √abbu’§-§anevber vâ√id, §amπu’l-
bu†m vâ√id, zebîb dört, ¡asel miðdâr-ı kifâye a«≠ olunup ondan le¡ûð itti«â≠ 
olunur.

Devâ-i Ceyyid: Fûtenec-i nehrî sekiz ûðıyye, √abbu’§-§anevber, bez-
rü’l-encüre her birinden birer ûðıyye, bezr-i kettân, fülfül her birinden üçer 
ûðıyye ¡a&el ile ma¡cûn kılınıp isti¡mâl olunur.

Veyâ«ûd temr-i la√îm beş cüz™, sûsen sekiz cüz™, za¡ferân, fülfül her bi-
rinden ikişer cüz™, kirsenne yirmi cüz™ bu edviye a«≠ olunup menzû¡u’r-rıπ-
ve ¡asel ile ma¡cûn kılınır.

Veyâ«ûd za¡ferân, sünbül-i †îb, fülfül her birinden birer cüz™, ferâsiyûn, 
zûfâ her birinden üçer cüz™, mürr ve sûs her birinden ikişer cüz™ ¡asel-i 
mu§affâ ile ma¡cûn kılınır.

Veyâ«ûd bezr-i kettân-ı maðlûvv yalnız ¡asel ile veyâ«ûd [312a] onun 
on cüz™üne bir cüz™ ¡asel «al† olunup isti¡mâl olunur veyâ«ûd fûtenec ile 
isti¡mâl olunur.

Ve ke≠âlik ¡asel-i lübnâ ¡asel-i na√l ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik câvşîr 
ve «ardal ve levz-i mürr isti¡mâl olunur ve me&rûdî†ûs dahi nâfi¡dir.

Ve §abîlere √abað-ı ma†bû« hatun sütüyle ¡asel ðıvâmında olunca ðadar 
«al† ve saðy olunsa veyâ«ûd ra†b râzyânec suyuyla «al† olunsa kifâyet eder.

Ve eger sebeb-i su¡âl nezle olur ise nezle mu¡âlece olunur. Ve eger men¡-i 
nezle için ∂ımâd-ı tîn isti¡mâline √âcet olur ise o ∂ımâd baş üzere isti¡mâl 
olunur ve küllü vaðtin ve «u§û§an gecelerde neşâ ta√t-ı lisânda imsâk olunur.

Ve ¡afı§ ve √âmi∂ olmayan ðavâbı∂ ile ve diyâðûd-ı sâ≠ec ile su¡âl-i √ârr 
için πarπara olunur.
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Ve eger su¡âl bârid ise mürr ve za¡ferân mi&lliler ile πarπara olunur.
Ve riye ve §adrın veremleri ve ður√alarıyla √âdi& olanlara mu¡âlecede 

sen ≠âtü’l-cenbde ve ≠âtü’r-riyede ve ≠âtü’l-kebidde ve sill bâblarında ≠ikr 
olunacak mu¡âlecâta mürâca¡at eyle.

Ve ba¡∂ı kerre su¡âl için √ubûb itti«â≠ olunup femde imsâk olunur. Ve 
o √ubûbdan birisi √abbu’s-su¡âl tesmiye olunan √abb-ı ma¡rûftur, o √abb 
√arârete muðârin olan su¡âlde isti¡mâl olunur. Ve o √ubûbdan biri dahi bu 
edviyeden terkîb olunan √abbdır: Rubb-ı sûs, §amπ-ı ke&îrâ, nüşâ, bezr-i 
ða†ûnâ lu¡âbı, √abbu’s-sefercel, lübbü’l-√ubûb ya¡nî ðı&&â ve ðar¡ ve ða&ed 
ve «ıyâr, †abâşîr, √abb-ı «aş«âş bu edviyelerden √abb itti«â≠ olunup su¡âl 
için isti¡mâl olunur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi bu §ıfat üzere √abb itti«â≠ olunur, nüşâ, ke&îrâ, rubb-ı 
sûs bu edviyelerden «ass ¡u§âresiyle √abb itti«â≠ olunur.

Ve o √ubûbdan biri dahi √abbu’s-su¡âlü’l-bâriddir ki o √abb rubb-ı sûs 
ve münaððâ temr-i Hindî ve ba¡∂ı nüs«ada “temr-i Hindî” bedeline “temr-i 
heydûnî” vâ…i¡ olmuştur, lübâb-ı ðam√, za¡ferân, ke&îrâ, √abbu’§-§anevber, 
√abb-ı ðu†n, √abb-ı âs, bezr-i «aş«âş, ðışr-ı «aş«âş, enîsûn, şebb, mürr, 
fânî≠den itti«â≠ olunur.

Ve biri dahi o √abbdır ki ondan ta«dîr ve tenvîm ða§d olunur, o √abbın 
¡imâd-ı terkîbi mu«addirât olur ve o mu«addirlere bâd-zehriyyeti olan ed-
viye-i √ârre «al† olunur.

¡Atîð ve mû≠î olan su¡âle nâfi¡ ve mücerreb √abbın biri dahi ma¡rûf olan 
√abb-ı mey¡adır, su¡âli teskîn eder ne ðadar ¡atîð olur ise.

Ve ke≠âlik mey¡a, ðunduz √ayâsı, esârûn, afyûn veznleri berâber a«≠ 
olunup onlardan √abblar itti«â≠ olunup femde imsâk olunur.

Ve ke≠âlik bezr-i benc altı, √abbu’§-§anevber üç, za¡ferân bir, bu ed-
viyeler a«≠ olunup meypu«tecle ma¡cûn kılınıp ondan √abblar itti«â≠ 
olunur.

Ve ke≠âlik mey¡a, mürr, afyûn her birinden nı§f ûðıyye, dühn-i belesân, 
za¡ferân her birinden iki dıra«mî bu edviyelerden kirsenne miðdârında 
√abblar itti«â≠ olunur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡atîð ve ra†b olan su¡âlde bâbu’r-rebvde ≠ikr olunan de«an 
ve teb«îr isti¡mâl olunur.
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Ve eger o ru†ûbetin ðadr-i mu¡teberi olur ise o §ûrette zernî«-i a√mer 
ve tavşan necâseti ve arpa unu ve fustuð kabuğu bu me≠kûrlar §ufre-
tü’l-bey∂ ile ma¡cûn kılınıp ondan bir dirhem miðdârında ður§lar itti«â≠ 
olıunup ve şemste kurutulup üç def¡a tütsü verilir ya¡nî günde üç def¡a 
demeği murâd eder.

Ve ke≠âlik zerâvend ve mürr ve mey¡a ve bârzed veznleri [berâber] ve 
mecmû¡un bir mi&li zernî« a«≠ olunup semn-i baðar ile ma¡cûn kılındıktan 
sonra ondan bunduðalar itti«â≠ olunup bireriyle teb«îr olunur. Ammâ √um-
mayâtta √âdi& olan su¡âl için bâb-ı a¡râ∂u’l-√ummayât ¡unvânıyla mu¡ancen 
bâbda müstaðillen bir fa§l kılındı.

İkinci Fa§l Nef&-i Dem Ya¡nî Kan Tükürmek Beyânındadır

Ve femden demin «urûcu ba¡∂ı kerre tefl †arîðiyle olur, o «âric ec-
zâ-i ru†ûbet-i femden ¡add olunur. Ve ba¡∂ı kerre tena««u¡ †arîðiyle «âric 
olur, o nu«â¡a nâ√iye-i √alðtan olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi tena«nu«an 
«âric olur ve o †arîð ile «urûc eden dem ða§abeden «âric olur. Ve ba¡∂ı 
kerre «urûc-ı dem ðay™ †arîðiyle olur, o ðay™ merîden ve fem-i mi¡deden 
ve mi¡de ða¡rından ve kebidden işbu ¡u∂vların birinden olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dem su¡âl ile «urûc eder ve o dem «âric-i nevâ√î-i §adrdan ve riye-
den olur. Ve riyeden «urûc eden demden «avf olunduğu miðdâr §adrdan 
«urûc eden demden «avf olunmaz, zîrâ §adrdan ða≠f-ı dem eden âfet için 
serî¡an bür™ √â§ıl olur ve bür™ü dahi olmasa §adrın ður√asında riye ður√a-
sı miðdârı πâile olmaz ve çok kerre o dem nâ§ûrî olan ður√adan «âric 
olur ve küllü vaðtin nef& ile mu¡âvede eder.

Ve bu ≠ikr olunan nef&-i dem a§nâfının cemî¡an sebeb-i ðavîleri -ba¡∂ı 
nüs«ada sebeb-i …arîbi vâ…i¡ olmuştur- o cirâ√attir ki §adr ve kebid ve 
√icâbdan biri üzere ∂arbe ve sað†adan √âdi& olur veyâ«ûd o ¡u∂vlara bir 
şey™-i ðâ†ı¡ i§âbet etmiş olur veyâ«ûd onda il√â√ üzere su¡âl veyâ«ûd §ıyâ√ 
veyâ«ûd bilâ-tedrîc §avtını √iddetlendirmiş veyâ«ûd onun ∂ucreti olur. 
Onun için mecânînde ve ednâ nâ-muvâfıð nesne ₣uhûunda ∂ucreti ik&âr 
edenlerde nef&-i dem ke&îrü’l-vuðû¡ olur.349

349 Mecnûnlarda ∂ucret ke&îr olur. Ve cünûnu olmayıp ∂ucreti ke&îr olanlar gibi 
mecnûnda dahi nef&-i dem ke&îrü’l-vuðû¡ olur ∂ucretleri √asebiyle.
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Ve ba¡∂ı kerre ðay™-ı ¡anîften dahi münba¡i& olur «u§û§an nef&-i deme 
müsta¡idd olanlarda ziyâde münba¡i& olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi müshilât-ı √âdde şürbünden ve &ûm ve ba§al gibi aπ-
diye-i √âdde tenâvülünden ve demin i√tidâdına bâ¡i& olan «avf ve πammdan 
ve döşeksiz kuru yer üzere uyumaktan ve √alða ve √alðın dâ«iline ¡alaðanın 
teşebbü&ünden nef&-i dem √âdi& olur.

Ve nef&-i dem esbâbı ba¡∂ı kerre dahi sebeb-i vâ§ıl olur ve o sebeb-i 
vâ§ıl dahi yâ ¡urûðta veyâ«ûd πayrı ma√allde olur. Ve ¡urûðta olan sebeb yâ 
inðı†â¡ olup damar kesilmek ile √âdi& olur veyâ«ûd in§ıdâ¡la ya¡nî damarın 
yarılması ile olur veyâ«ûd damarın ðadr-i †abî¡îden ve vech-i lâyıðından 
ziyâde tefettü√ edip genşimesiyle olur ve damarın istir«âsıyla dahi olur 
veyâ«ûd √iddet-i «ıl† ile damarda te™ekkül olmakla olur veyâ«ûd cevher-i 
¡urûðun se«âfet-i râsi«ası ile olur ve çok kerre ða§abe-i riye ve şerâyîn ec-
zâları arasında olan menâfi≠ ve menâfis si¡a-i †abî¡îden ziyâde tevessu¡ edip 
ondan tereşşu√ eden dem nef& ile «urûc eder. Ve ≠ikr olunan menâfi≠in 
si¡ası demin nef& ile «urûcuna sebeb-i vâ§ıl olur.

Ammâ nef&-i demin ¡urûðun πayrıdan olan esbâb-ı vâ§ılaları yâ cirâ√at 
veyâ«ûd ður√a olur. Ve ður√a dahi yâ cirâ√attan olur veyâ«ûd te™ekkül ve 
ta¡affün ile ¡u∂vdan bir nesnenin inðılâ¡ıyla olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi riyede verem-i demevî √âdi& olup ondan tereşşu√ 
eden dem nef& ile «urûc eder. Ve bu mi&lli verem selîm olur, zîrâ demevî 
olan veremde ma√ðûn olup πalî₣ olan mevâdd tereşşu√ †arîðiyle veremden 
«urûc eder. Ve ≠ikr olunan nef&-i dem esbâbının küllîsi riyede mevcûd ol-
mak câizdir lâkin ¡alaða riyeye teşebbü& eylemez.

Ve ≠ikr olan esbâb-ı vâ§ıladan muðaddem biraz esbâb dahi vardır ki ona 
esbâb-ı sâbıða derler. O esbâb-ı sâbıðlar mevâddın ke&reti olur ve ke&ret-i 
mevâdd aπdiyeyi ik&âr edip riyâ∂eti terk etmekle veyâ«ûd †abî¡atın i¡dâd ve 
iddi«âr eylediği miðdârdan mevâddın ke&reti olur. Kitâb-ı evvelden terk-i 
riyâ∂et mi&llilerin bâbında bunun taf§îli bizim beyânımızdan ma¡lûm olur.

Veyâ«ûd o sebeb-i sâbıð mâddenin √iddeti veyâ«ûd şiddet-i √areketi 
veyâ«ûd sebeb ¡urûðtan olan riyâ√ olur, zîrâ ¡urûðu fetð eder, ¡ale’l-«u§û§ 
teba√bu√u ve tena√nu√u ik&âr edenlerde o mi&lli sebeb-i sâbıð ziyâde fetðe 
sebeb olur.
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Veyâ«ûd sebeb-i sâbıð mevâddı √âviye olan âlâtın infitâða isti¡dâdı olur, 
[312b] me&elâ âlâta i§âbet eden berd ile âlete ðab∂ ¡ârı∂ olur ve †abî¡at ya¡nî 
ðuvvet-i mükellefe mevâddın cereyânında âlâtı bas† ve temdîde ðâdir ol-
maz belki âlât münşaðða olur.

Veyâ«ûd o sebeb-i sâbıð dâ«iliyye ve «âriciyye olan √arâretler olur.
Veyâ«ûd sebeb-i sâbıð yübûset olur gerek o yübûset ke&âfetten ve gerek 

ise cefâftan ¡ârı∂ olsun, zîrâ o yübûsetler âlâtı ednâ sebebler ile inşiðâða 
müsta¡idd eder.

Veyâ«ûd sebeb-i sâbıð ru†ûbet olur, zîrâ ru†ûbet âlât-ı me≠kûreyi ir«â 
eder ve mesâmmâtını tevsî¡ eder.

Veyâ«ûd sebeb-i sâbıð «ârıð ve ða††â¡ ve mu¡affin olan nesnelerden biri-
nin mevâddı √âviye olan âlâtın birine mülâðâtı olur.

Ve kaçan ¡urûða imtilâ-i demevî ¡ârı∂ olsa †abî¡at ona iðbâl edip mevâd-
dın hangi †arafa meyli ziyâde ise o †arîðten def¡ eder; gâhîce nef& ile ve 
dem-i bevâsîri isâle ve ishâlle ve dem-i †am& ile mevâdd-ı imtilâyı dahi 
i«râc edip def¡ eder. Bu müdeffi¡lerin mevâ∂i¡-i fa∂la hangisi ðarîb olup 
ve fa∂lın hangi müdeffi¡e teveccühü eşedd ise o †araftan fa∂lı def¡e †abî¡at 
iðbâl eder. Ve kaçan ¡urûð ðaviyye olup √âvî olduğu demi ve mevâdd-ı 
imtilâyı terk eylemeyip vücûh-ı me≠kûre ile fa∂lın ta√allülü mümkin olmaz 
ise lâ-ma√âle o fa∂la ¡urûðun merci¡ ve ma§îri olan tecâvîfe mun§abbe ol-
makla mevt-i müfâceyi i√dâ& eder.

Ve nef&-i dem ¡ârı∂ olan kimseye ek&er-i √âlde ður√a-i riye dahi ¡ârı∂ 
olur, zîrâ ek&er-i √âlde nef& cirâ√attan √âdi& olur ve cirâ√atin meyli ður√aya 
olur.

Ve kaçan nef&-i dem ¡ârı∂ olan kimseden nef&-i me≠kûru mu√tebes olup 
ba¡dehu yine nef&-i dem ¡ârı∂ olsa «avf olunur ki onun &âniyen nef& eylediği 
dem dem-i ður√a [ola]; dem-i menfû&-ı evveli ða≠f eden cirâ√at ður√aya 
isti√âle eylemiş ola.

Ve ke&îren vâði¡ olur ki nef& olunan dem dem-i ru¡âf olur, o dem baştan 
riyeye nâzil olup riyeden nef& ile «urûc eder. Ve eger nef& nevâ√î-i riye-
den «urûc eder ise ondan iki vech üzere «avf olunur: »avfın birisi demin 
ifrâ†ına ta¡alluð eder ve â«eri o nef&i îcâb eden cirâ√at-ı riyenin ður√aya 
isti√âlesi olur.
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Ve nef&-i demin küllîsi me«ûf ve «a†arlı olmaz belki o nef&[-i dem] 
«a†arlı olur ki devâm üzere nef& vâði¡ olup mu√tebes olmaya veyâ«ûd √um-
mâya muðârin ola. Ve çok vâði¡ olur ki nef&-i dem kebid ve †ı√âl veremle-
rinin bür™üne sebeb olur.

el-¡Alâmât: ◊ancereye ðarîb olan ma√allden su¡âl-i ðalîle ile nef& olu-
nur ve ammâ fa∂la √ancereye ba¡îde olur ise o fa∂la su¡âl-i ke&îr ile nef& 
olunur. Ve mevâdd-ı menfû&e √ancereden ne miðdâr ba¡îde ise o miðdâr 
su¡âl şedîd olur ve fa∂la olduğu cânib üzere ı∂†ıcâ¡ olunup uyunsa in-
tifâ&ât ziyâde olur.

Ve vâcib olur ki nef&-i dem ¡ârı∂ olan kimseye na₣ar oluna, o kimsede 
ru¡âfın vuðû¡u ke&îr olduğu veyâ«ûd ðalîl olduğu ta¡arrüf oluna ve nef&in 
vuðû¡undan sonra o kimsenin re™sine «iffet ¡ârı∂a olduğu veyâ«ûd re™si 
ke’l-evvel ve ¡alâ-√âlihi bâðî kaldığı ta¡arrüf oluna, eger ru¡âf onun mu¡tâdı 
ise ve nef&ten sonra ona «iffet ¡ârı∂ ise ru¡âfı nef&in ru¡âfı olduğuna delâlet 
eder. Ve ¡alâmât-ı ru¡âfa dahi na₣ar oluna.

O kimsenin yüzünde ve gözünde √umret ve gözü mu√â≠îsinde tebârîð 
var ise müşâhede oluna ve onu nef&i zebedî olmayıp ve nef& def¡aten oldu-
ğu biline, pes bu ¡alâmetler nef&-i dem a§√âbında mevcûd ise delâlet eder ki 
o dem-i menfû&e ru¡âfîdir.

Ammâ riyenin cirâ√at ve ður√ası √asebiyle la√m-ı riyeden menfû& olan 
demin ¡alâmeti budur ki o dem-i menfû& zebedî olup müteða††ı¡ ve bilâ-ve-
ca¡ olur ve la√m-ı riyenin cevherinden dem-i menfû& ¡ırðî olan dem-i men-
fû&tan miðdârda eðall ve πâile ve redâ™ette ek&er olur.

Ve ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye a§nâfının a§√âbları ba¡∂ı kerre riyelerinde 
olan √arâret-i nâriyye-i muπliyye √asebiyle dem-i zebedî ða≠f ve nef& eder.

Ve ba¡∂ı kerre dem-i menfû&-ı zebedî ða§abe-i riyeden olur velâkin o 
mev∂i¡den olan zebedî nef& yesîren tena√nu√ ve su¡âl ile «urûc eder ve 
miðdârı dahi ðalîl olur ve levni dahi ebya∂ olur ve o nef&te elem ðalîlen 
i√sâs olunur.

Ve ða§abe ¡urûðundan menfû& olan dem zebedî olmaz ve sü«ûneti ziyâ-
de olur ve riyeden «urûc eden dem-i menfû&un ðıvâmından onun ðıvâmı 
eşedd ve deme müşâbeheti ek&er olur velâkin πıl₣ati §adrdan «urûc eden 
nef& πıl₣atinde olmaz.
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Ve §adrdan menfû& olan nef&in ¡alâmâtı o nef&in sevâdı ve πıl₣ati ve †ûl-
i mesâfe √asebiyle nef&in cümûdu ve fi’l-cümle zebediyyeti ve rıπvesinin 
vücûdu olur. Ve o nef&te fi’l-cümle veca¡ olup mev∂i¡-i ¡illete o veca¡ delâ-
let eder. Ve her kaçan mev∂i¡-i veca¡ üzere yatıp nâim olsa o vaðt veca¡ın 
iştidâdı ≠ikr olunan delâleti te™yîd eder. Ve o veca¡ i√sâsının sebebi §adrın 
a¡∂â-i ¡a§abânî olduğu olur ve intifâ&ı ya¡nî o nef& ve o veca¡ın zevâli ðalîlen 
ðalîlen olur, ðay∂an350 ve def¡aten olmaz ve nef&i su¡âl-i şedîd ile olur ve 
nef& √â§ıl olmadıkça su¡âli teskîn olmaz.

Ve inðı†â¡-ı ¡urûðtan √âdi& olan nef&-i dem ¡alâmeti demin πazâret ve 
ke&reti olur. Ve te™ekkül nef&inin ¡alâmeti te™ekkül esbâbının teðaddümü 
olur. Esbâb-ı te™ekkül eşyâ-ı √ırrîfe tenâvülü ve nevâzil-i √ırrîfe nüzûlü 
olur. Ve √ummâ ve nef&-i ðay√ ve ðışruhu ve riyeden munfa§ıla olan riye 
cüz™lerini nef& ve nef&in mâu’l-la√m gibi olduğu dahi te™ekkül ¡alâmâtı olur. 
Ve te™ekkül nef&i yesîren yesîren bed™ eder ve ba¡∂ı kerre sonunda mün-
be&ıð351 olup def¡aten ve serî¡an «urûc eder ve şey™-i §âli√ nef& eder velâkin 
o şey™in levni müteπayyir olur.

Ve damarların imtilâ ile ağızları açıldığından √âdi& olan nef&in ¡alâmeti 
budur ki o nef&te elbette veca¡ olmaz ve nef& ile ona râ√at ve le≠≠et gelir. Ve 
bu nef& evvel-i «urûcunda inðı†â¡ ve inşiðâðın evâil-i nef&inden miðdârda 
eðall olur. Ve ek&er-i √âlde bu nef& te™ekkül nef&inden ek&er olur.

Ve veremden tereşşu√ √asebiyle «urûc eden nef&in ¡alâmeti o nef&in 
ðıllet-i miðdârı ve ≠âtü’r-riye ve sâir veremlerin ¡alâmetlerinin vücûdu ve 
√u∂ûru olur.

el-Mu¡âlecât: Nef&-i dem mu¡tâdı olan kimseye vâcib olur ki √âl-i 
imtilâsına mürâ¡ât eyleye. Ve kaçan o kimse kendide imtilâ i√sâs eyle-
se fa§da mübâderet eyleye. Ve §adrı ∂ayyið olanlara imtilâ i√sâsında bu 
mübâderet ziyâde vâcib olur ve ke≠âlik su¡âl-i müli√√i olanlara dahi bu 
mübâderet evceb olur. Ve a§veb olan budur ki o mi&lli kimselerde dem 
esfele meyl ettirile ve onların §âfinleri fa§d oluna ve ba¡dehu bâsilîðleri 
fa§d oluna.

אِء 350 َ ْ ُة ا َ
ِ ٍ َכ َ ِ َ ٌ َכ َ ِ َ  ٌ ْ ِ  ¢âmûs.

אُء 351 َ ْ َ ا ِ َ ْ َ
ِ  ُ َ  َ َ َ َכ ْ َ ا َ َ  ¢âmûs.
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Ve hatunların †am&ları zamânlarında †am&larını idrâr ve kifâyet miðdârı 
isâle onlardan nef&-i demi izâle eder, nitekim onların †am&larını √abs nef&-i 
demi i√dâ& eder.

Ve yine nef&-i dem mu¡tâdı olanlara vâcib olur ki demi mu√arrik olan 
aπdiye-i müsa««ine tenâvülü gibi ve ve&be ve §ay√a ve ∂acer ve cimâ¡ ve 
nefes-i ¡âlî ve kelâm-ı ke&îr ve kırmızı şeylere na₣ar ve şarâb-ı ke&îri şürb 
ve ke&ret-i isti√mâm gibi nesnelerden i√tirâz eyleye. Ve ke≠âlik o kimseler 
kerefs, §abır, simsim, şarâb, cübn-i ¡atîð gibi müfetti√ât isti¡mâlinden dahi 
ictinâb eyleye, zîrâ o edviyelerin ona ma∂arratları olur, ammâ tâze peynirin 
ona menfa¡ati olur.

Ve nef&-i dem mu¡tâdı olanlara muvâfıð edviye muπarrî ve müseddid 
ve müla√√im olan πıdâlar olur. Ve demi müberrid olup πaleyândan mâni¡ 
olanlar dahi onlara πıdâ-i muvâfıð olur ve o πıdâlardandıt ma†bû« olan le-
ben, onda [313a] taπriye vardır ve dahi me«î∂-ı baðar, onda ðab∂ vardır 
ve zübd ve cübn-i †arî ki tuzlanmış olmaya ve fevâkih-i ðâbı∂a ve iccâ§-ı 
§aπîrin ðab∂ı olan nev¡i cemî¡an bu nesneler muvâfıðtır. ∏a∂∂ ve †arî zeyt-i 
ünfâð ile onların e†¡imeleri tedsîm olunur ve onlara miyâh-ı şebbiyyenin 
menfa¡at-i şedîdesi olur.

Ammâ cirm-i riyeden √âdi& olan nef&in mu¡âlecesi budur ki edviye-i 
yâbise vü müla√√ime ile tedbîr olunurlar, †în ve sâ≠enec lisân-ı √amel suyu 
ile ve su ile memzûc sirke ile saðy olunur.

Ve o nev¡ nef&in ≠ikr olunan tedbîrinden mâ-¡adâ ¡ilâcı budur ki mü-
bâderet edip in√ilâl-i ferd hangi cânibde ise √ads olunup o cânibde olan 
bâsilîðten daðîðan fa§d olunur ve ondan defe¡ât ile dem a«≠ olunur ve 
her iki def¡aların araları üçer sâ¡at mi&lli müddet ile fa§l olunur. Ve ¡alîlin 
ðuvvetine mürâ¡ât olunur, zîrâ fa§d demi cânib-i «ilâfa ce≠b eder ve cirâ√at-
ta verem √udû&unu men¡ eder.

Ve onların e†râfları dahi delk olunur ve ke≠âlik e†râfları şedd olunur ve 
şedde fevð cânibinden bed™ olunup esfele nüzûl olunur. Ve ictinâbı vâcib 
olan nesnelerden ≠ikri mürûr eylediği üzere ictinâb olunur. Ve havâları ta¡-
dîl olunur ve ı∂†ıcâ¡ları cenb üzere olup o ı∂†ıcâ¡ları hey™et-i inti§âb üzere 
kılınır ya¡nî bükülmez, imtidâdı munta§ıbın ve ðâimin imtidâdı gibi olur, 
zîrâ bu hey™et üzere ı∂†ıcâ¡da eczâ-i riyeden ba¡∂ıları ba¡∂ı â«er üzere vâði¡ 
olmamakla o ı∂†ıcâ¡ın ma∂arratı olmaz.
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Ve onlara su ile memzûc olan sirke saðy olunmak nâfi¡dir, zîrâ bu mem-
zûc sirke nezf-i deme mâni¡ olur ve §adr ve riye nevâ√îlerinden dem-i mu√-
tebesi tenðıye eder ve cümûduna mâni¡ olur.

Ve ke≠âlik onlara muπarriye olan edviye-i bâride saðy olunur, zîrâ o 
¡alîle ¡ilâc eden kimse muπarriyâta iştiπâl eylemek evlâ ve elyaðtır. Eger 
taπriyesi olan edviyede tenðıye dahi bulunur ise πâyet ma†lûb olur.

Ve bezr-i ða†ûnâ sâir tedbîr ile saðy olunmak nâfi¡dir. O bezrin tebrîdi 
√asebiyle ¡a†aş-ı şedîdi olan nef&-i dem a§√âbına ziyâde nef¡i olur.

Ve ba¡∂ı kerre bu tedbîrlere mu«addirât «al† olunmak iki vechten nâfi¡ 
olur: Evvelkisi demi teskîn ve terðîð eder ve ikincisi mu«addirât tenvîm et-
mekle √areketi izâle eder. Ve bu bâbın â«irinde nef&-i dem a§nâfı beyninde 
müşterek edviyeyi inşâallâhu ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz.

Ve kaçan nef&-i dem cidden √ırrîfe-i §afrâviyye olmayan nezleden 
√âdi& olur ise sâ¡atince sen o ¡alîle riclinden fa§d edersin.ve e†râfını fevðten 
rab†a bed™ edip esfele nüzûl edersin ve zeyt-i √ârr ve dühn-i √ârr ile me&elâ 
ðı&&â-i √ımâr dühnü mi&llilerle e†râfını delk edersin, ammâ re™si elbette delk 
olunmaz.

Ve onların aπdiyesinde ¡afû§âttan bir şey™ √ın†a ile «al† olunup √asv 
†arîðiyle isti¡mâl olunur. Ve gerektir ki onların ¡afû§âtı &imâr cinsinden ola. 
Ve onlarda ∂a¡f olur ise mâ-ı bârid ile memzûc olan sirke içinde «ubz nað¡ 
olunup i†¡âm olunur ve üzerine √uðne-i √âdde isti¡mâl olunup mevâdd nâ√i-
ye-i re™sten ce≠b olunur. ¡Ale‘l-«u§û§ bir mâni¡ olmakla fa§d mümkin olma-
sa o zamân √uðne-i me≠kûreyi isti¡mâl ziyâde gerekli olur. Ve vâcib olur 
ki ictihâd olunup mümkin oldukça baştan tebrîd oluna ve ammâ ter†îbinde 
cehd-i ke&îr §arf olunmaz.

Ve o ¡illete nâfi¡a olan eşyâdan olur aðrâ§-ı kehrübânın saðy olunması. 
Eger ≠ikr olunan mu¡âlecât nâfi¡a ve nâci¡a olmaz ise nezle mu¡âlecesi is-
ti¡mâl olunup nezle √abs olunur. Ve başı tırâş olunup zibl-i √amâmdan müt-
te«a≠ olan ∂ımâd ile başı ta∂mîd olunur ve √âcet miðdârı o ∂ımâd başında 
terk olunup ba¡de ða∂âi’l-va†ar nez¡ olunur.

Câlînûs zu¡m eyledi ki bir hatuna nezleden nezf-i dem i§âbet eyledi 
ve √uðne-i √âdde [ile] o hatuna i√tiðân eyledim. ¡Ale’l-«u§û§ ondan fa§d 
olunmadı ise dört gün miðdârı tenðıye olunur ve tenðıyesi dört gün üze-
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re mu∂â¡af dahi kılınır. Ve onun ¡ahdi πıdâya ba¡îd ise √arîre ve fevâkih-i 
ðâbı∂a i†¡âm olunur ve başında güğercin necâseti ile tedâvî olunur ve li-ec-
li’d-devâ onlara √ammâm için i≠n verilir ve başında dühn isti¡mâl olunmaz, 
başını ter†îb eylemesin için. Ve ona tiryâð-ı †arî saðy olunur, zîrâ tiryâð-ı 
†arîde afyûn ðuvvesi vardır, tenvîm eder. Ve o ¡alîlde daπdaπa-i su¡âl var 
ise teskîn olunur ve mevâdd-ı nezle seyelânından men¡ olunur mâdde taπlî₣ 
olunmakla.

Ve bu devâları isti¡mâlin ikinci gününde mevâdd-ı nezleyi ta√rîke ta¡arru∂ 
olunmaz. Ve mevâdd-ı hâdiye vü sâkine terk olunur ve riye dahi tenðıyeye 
i√tiyâcı üzere terk olunur. Ve o günde onun ek&er-i tedbîri e†râfı delk olu-
nur, ≠ikri mürûr eden tiryâð-ı √adî& ü †arîden yevm-i evvelde saðy olunan 
miðdârdan eðall ve miðdâr-ı bâðılât tiryâð saðy olunur. Ve o günde müdâvî-
nin πara∂ı tedrîcle riyeyi tenðıye eden ¡asel isti¡mâline vesîle olan devâlar 
olur. Ve tiryâðı saðydan bir sâ¡at mürûrunda352 e†râfını delk eder ve delkten 
sonra ðuvveti in¡âş eylesin için «ubzdan miðdâr-ı ðalîl ile ona mâ-ı şa¡îr ve-
rir. Ve yevm-i râbi¡de ona ¡asel-i ke&îr ile tiryâð-ı ¡atîð verir, riyesini şedîden 
tenðıye eylesin için. Ve eyyâm-ı sâirede muðte∂âsı vâcib olduğu üzere taπ-
diye eder ve nâðıhın tedbîri gibi onlara tedbîr eder. Ve bu tedbîr ile ma¡an 
vaðt vaðt ¡alîlin başına &âfsiyâdan mütte«a₣ olan ðayrû†î va∂¡ eder ve onlara 
isti√mâm √arâm olur. Ve bi’l-cümle ≠ikri mürûr eden tedbîr ceyyid olur.

Ve vâcib olur ki onlara saðy olunan tiryâðın müddeti iki şehrin arasın-
dan dört şehr tamâmına ðadar ola ya¡nî o tiryâðın o isti¡mâli terkîb olundu-
ğundan bir şehr mürûrunda olur ve â«eri dört ay tamâmında olur. Bir aydan 
muðaddem veyâ«ûd dört aydan sonra isti¡mâl olunsa bu «u§û§ta onun men-
fa¡at-i mu¡teberesi olmaz. Ve bu müddette olan tiryâðı isti¡mâl münevvim-
dir ve nezleyi dahi √abs eder. Ve ≠ikr olunan edhân onların başlarına taðrîb 
olunmaz ve onların başlarına mu√ammirât va∂¡ olundukta evvelâ √alð ve 
tırâş olunup ba¡dehu va∂¡ olunur, ne ðadar o nezle §â√ibesi hatun olur ise 
dahi √alð-ı re™s terk olunmaz. Eger nezle mâddesinde ke&ret var ise ev-
velâ fa§d olunup ba¡dehu √abb-ı ðûðıyâ ile ishâl olunur ve ba¡dehu edviye-i 
mu√ammire isti¡mâl olunur.

352 “ ــא ــא  כ ــ  ” bedeline ba¡∂ı nüs«ada “ ــאכ ــא  כ ــ  ” vâði¡ olmuştur, bu nüs«a 
evlâdır ≠ikri âtî olan “ ــ ا ا ــ  و  ” ðarînesiyle.
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Ve eger nef&-i dem damarın inşiðâð ve inðı†â¡ından olur ise ve onların 
sebebi imtilâ olur ise vâcib olur ki mümkin olduğu miðdâr aç konur ve bel-
ki üç gün miðdârı tecvî¡ olunur ve o üç günde miðdâr-ı ðalîl eşyâ-ı lezice 
ile onlar taπdiye olunur. Ve ðuvvetin suðû†u ₣âhir olmaz ise taπdiye dört 
gün tamâmına ðadar müdâfa¡a olunur. Ve eger ðuvvetin suðû†u «avf-ı vâcib 
ile «avf olunur ise o aπdiyeler ile taπdiye olunur ki onlardan «ıl†-ı mu¡tedil 
tevellüd eder veyâ«ûd o πıdânın meyli berde olur ve onda lizâð ve telzîc ve 
ðab∂ ve demi taπlî₣ «â§§ıyyeti olur, ekâri¡ ile isti¡mâl olunan herîse gibi ve 
ru™ûs ve nîm-birişt ve ı†riye ve «â§§aten ¡ades ile †ab« olunan ı†riye gibi. Ve 
¡ades ve ¡unnâb gibi aπdiyeler ile taπdiye olunur ve mümkin olduğu miðdâr 
onlar ðavî olan aπdiyeler ile taπdiye olunmaz ve πıdâs-ı mâ-ı şa¡îre ða§r 
olunur «u§û§an ¡ades ve ¡unnâb ve sefercel ile ma†bû« mâ-ı şa¡îre ða§r olu-
nur. Ve «ubz mâ-ı bâride veyâ«ûd bir √âmi∂ nesneye ve müzevvere353 πams 
olunsa onun bi’l-fi¡l tebrîdi olur.

Ve ¡illet uzar ise me«î∂-ı baðar ona nâfi¡ olur ðab∂ı ve berdi √asebiyle. 
Ve kaynamış sütün dahi menfa¡ati olur, taπriyesi [313b] ve ilzâðı için. Ve 
kaynamadık süt demi ziyâde etmekle bu ¡illette ma∂arratı olur. Ve semek-i 
ra∂râ∂înin menfa¡ati şedîde olur.

Ve bu ¡illet a§√âbının ve ke≠âlik bundan sonra ≠ikr olunacak ¡ilel a§√âbı-
nın aπdiyeleri bi’l-fi¡l bârid olan πıdâlar olur ve tuzlu olmayan tâze peyni-
rin onlara menfa¡ati cidden şedîd olur. Ve bu ¡illet a§√âbını la√mla taπdiye 
murâd edersen o la√mı i†¡âm edersin ki ondan †ab« olunup i†¡âm olunur.

Ve dem-i nef&i ða†¡ eden eşyâ-ı mücerrebeden olur baðlatu‘l-√amðâyı 
ma∂π edip suyunu ibtilâ¡ eylemek. Ve ba¡∂ı kerre o baðlı ma∂π edip suyunu 
ibtilâ¡ sâ¡atinde demi ða†¡ eder. Ve yine ða†¡-ı demde mücerreb devâlardan olur 
fevâkihten ðâbı∂ ve ¡afı§ olan sefercel ve tuffâ√ ve yaş ¡unnâb ve √abbu’l-âs 
ve «arnûb-ı Şâmî [ve] bunlar gibi olan fâkiheler. Ve onlar için †în-i ma«tûm 
ve †în-i Ermenî ve §amπ-ı a¡râbî ve miðdâr-ı ðalîl kâfûrdan nuðl itti«â≠ olunur.

Kaçan bu edviyeler ile dem mu√tebes olur, yevm-i râbi¡e bâliπa olsa 
vâcib olur ki onlar taπdiye ve taðviye olunalar ve taπdiyeye bed™ olunup ev-
velâ suda veyâ«ûd mâ-ı herâyiste ıslanmış «ubz verilir ve ekâri¡ ve edmiπa 
ile dahi taπdiye olunur.

م 353 א   ا ن  כ ورات ا ا   ا
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Ve eger inşiðâð ve inðı†â¡ın sebebi √iddet-i dem olur ise demi e†râfa 
meyl ettirici ¡ameli sen işle ve cihet-i «ilâfa demi §arf eyle ve §afrâyı istifrâπ 
eyle ve ðuvvet ile tebrîd edip ter†îb dahi eyle ve ke≠âlik ðavâbı∂ı ve muπar-
riyâtı isti¡mâl dahi eyle. Ve mâ-ı şa¡îr ve sere†ânât ve ðar¡ ve Enderûmâ«us 
devâsını ve devâ-i Câlînûsu bi‘l-cümle isti¡mâl eyle.

Ammâ damarların ağızları infitâ√ından √âdi& olan nef&-i deme mu¡âle-
cede vâcibdir ki ðab∂ı ve ¡ufû§atı ve taπriyesi olan edviye isti¡mâl oluna.

Bundan aðdem ≠ikr olunanların mu¡âlecesinde i√tiyâc-ı ðab∂ ile olan 
muπarriye ve müla√√ime olan edviyeye olduğu gibi ma¡a-taπriyetin ðab∂ı 
ve ¡ufû§atı olan edviye cüllenâr ve aðmâ¡-ı rummân ve summâð ve †arâ&î& 
¡u§âresi ve ¡asâlic-i kerm ¡u§âresi ve ¡u§âre-i ¡a§a’r-râ¡î ve şekâ¡î ve √ı§rım 
¡u§âresi ve heyûfeðî†îdâs mi&llilerdir.

Ve bu edviyelerin kendi ve bunlardan mütte«a≠ olanlar ba¡∂ı kerre şebb 
ve ¡af§ ve §abır ve efsentîn ile taðviye olunur ve onlardan edviye-i mü-
rekkebe itti«â≠ olunur. Ve bu bâbda ma¡dûde ve mu¡adde olan aðrâ§ bu 
edviyeden terkîb olunur. Ve bu edviyeler ba¡∂ı kerre sâde suda †ab« olu-
nur veyâ«ûd ba¡∂ı ¡u§ârât ile †ab« olunup †abî«i şürb olunur. Ve ba¡∂ı ker-
re dahi onlardan ∂ımâdât itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre bu edviyelere ve 
sâir cemî¡an edviye-i nef&iyye ve edviye-i §adriyyeye kerefs ve nân«âh ve 
enîsûn ve sünbül ve râmik «al† olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi yebrû√ a§lının 
ðuşûru ve benc ve «aş«âş mi&lli mu«addirât «al† olunur. Ve muπarriyâttan 
§amπ ve kündür ðuşârı ve kevkeb-i Şâmus ve †abâşîr ve lisân-ı √amel bez-
ri ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı ve ða†ûna bezri ve baðlatu’l-√amðâ ¡au§âresi ve 
√abb-ı sefercel lu¡âbı dahi «al† olunur.

Ammâ nef&-i demin sebebi demin veremden tereşşu√u olur ise onun 
¡ilâcı evvelâ fa§d ve istifrâπ edip ba¡dehu mâdde-i veremi in∂âc ile olur. Ve 
bu nev¡ nef& ðavâbı∂ ile mu¡âlece olunmaz, zîrâ ðavâbı∂ âfet-i ¡a₣îmeyi celb 
eder belki bu bâbda ≠âtü’r-riye mu¡âlecâtı ile ¡ilâc olunur.

Ammâ te™ekkül ile olan demin mu¡âlecesi §u¡ûbetli ve ¡usretli olur ve 
onun bür™ünden me™yûs gibi olunur, zîrâ te™ekkülün bür™ ve ilti√âmı sû™-i 
mizâcın zevâli ile olur ve onun zevâli müddet-i †avîlede olur ve müddet-i 
†avîlede verem yâ ta§allüb veyâ«ûd ta¡affün edip yine bür™ √â§ıl olmaz lâkin 
ba¡∂ı kerre te™ekkülün evvel-i ₣uhûrunda «ıl†-ı √ârr nef∂ olunmakla mu¡âle-
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ce olunup te™ekkül müsta√kem olmasa o zamân mu¡âlecenin nef¡i olur. Ve 
ba¡∂ı kerre πârîðûn √abbı ile o verem-i müte™ekkilin πalî₣ ve §afrâvî olan 
mâddesi ishâl olunur. Ve eger sen o √abbı ziyâde taðviyeye mu√tâc olur 
isen onu taðviye edersin ve daπdaπa-i su¡âli teskînde bezr-i verd devâsını 
i√timâl edersin, ümîd olunur ki o devâyı i√timâlin min-vechin nef¡i müşâ-
hede oluna.

Ve bi’l-cümle te™ekkülü olanların ¡ilâcı mevâddı istifrâπ olur, o istifrâπ 
gerek ise fa§d ile olsun ve gerek ise â«er vechle olsun. Ve ke≠âlik ceyyide-
tü’l-keymûs aπdiyenin dahi nef¡ün-mâsı olur.

Ve verem-i ekkâle şifâ olan edviyeden olur lübân ve mürr ve ü≠ün-i 
cedy354 ve baðlatu’l-√amðâ bezri ve «a†mî kökü ve aðrâ§-ı kevkeb ve bun-
lara nı§f cüz™ afyûn dahi ziyâde olunur.

Ve bu bâbda isti¡mâl olan edviyeden olur o devâ-i mürekkeb ki onu 
Bûlus ≠ikr eyledi ve aðrabâdînde dahi ≠ikr olunur ve onlara nâfi¡ edviyeden 
olur o edviye ki şâ≠ene ve dem-i a«aveyn ve kehrübâ ve senderûs ve †în-i 
ma«tûm ve bi’l-cümle müceffif ve münaððî ve muπarrî ve müla√√im nes-
neler dâ«il olmuş ola.

Ammâ §adrdan olan demin mu¡âlecesi §adr üzere va∂¡ olunan o ∂ımâdât 
olur ki onun ¡imâd-ı edviyesinde cevher-i la†îf ola veyâ«ûd ¡imâd-ı edvi-
yelerine mu«âli† olan cenâ√larında cüz™-i la†îf ola, zîrâ la†îf edviyeyi §adra 
«§âl eder. Bâdrûc demekle ma¡rûf olan devâ iki emri dahi câmi¡dir hem 
onda nef&-i deme nâfi¡ devâiyyet vardır ve hem cüz™-i la†îfi vardır.

◊ads olunup nef&in sebebi √arâret idiği bilinir ise ≠ikr olunan edviyenin 
küllîsi ona nâfi¡dir.

Ve sebeb bürûdet olduğu √ads olunur ise onun ¡ilâcı Câlînûs’ın zu¡mu 
üzere olur. Câlînûs der ki “Bir yiğide bürûdet √asebiyle ≠ikr olunan nef&-i 
dem √âdi& oldu ve ben ona ¡ilâc edip yevm-i evvelde ona fa§d edip onun 
fa§dını te&niye eyledim ve lâyıðı üzere e†râfını delk edip e†râfını şedd ey-
ledim ya¡nî nezf-i demi √abste ≠ikr olunan delk ve şeddi işledim ve &âfsiyâ 
ðayrû†îsini §adrına va∂¡ edip o ðayrû†îyi ¡aşiyyen §adrından nez¡ eyledim, 
gerekli olan sü«ûnetten ek&er tes«în eylemesin için. Ve onu √asv ile taπ-
diye edip ona devâ-i büzûr saðy eyledim. Ve yevm-i &âli&te yine yevm-i 

354 “Ü≠ün-i cedy” ¡inde ehli’ş-Şâm lisân-ı √amelin kebîrine ı†lâð olunur.
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evvelde işlediğimi işleyip ≠ikr olunan ðayrû†îyi §adrıbna üç sâ¡at ðadar va∂¡ 
eyledim. Ve sonra üzerinden a«≠ ve nez¡ edip mâ-ı şa¡îr ile ve ördek etin-
den mütte«a≠ isfîdbâce ile taπdiye eyledim. Ve bu tedbîrim ile ≠ikr olunan 
şâbb ve fetânın mizâc-ı riyesi mu¡tedil olup riyesinde verem √udû&unun 
«avfı zâil oldukta onun riyesini mütekâmilü’l-eczâ ona tiryâð-ı ¡atîð saðy 
etmekle tenðıye eyledim ve onu tedrîcle eşek sütü şürb etmekle müsta¡idd 
eyledim. Ve vaðt-i isti¡dâdında o sütü ve sâir nâfi& olan edviyeleri ona 
saðy eyledim.”

Ve Câlînûs zu¡m eder ki a§√âb-ı nef&ten her kim yevm-i evvelde 
Câlînûs’a mürâca¡at eylediler, onun devâsı ile cemî¡an §ı√√at buldular, 
ammâ yevm-i evvel mürûrundan sonra mürâca¡at edenlerin √âli mu«telife 
oldu, kimi §ı√√at buldu ve kimi helâk oldu.

~â√ib-i ¢ânûn der ki bu †arîð üzere tedbîr olunan nef&-i dem a§√âbının 
§ı√√at bulduklarını ben dahi müşâhede eyledim.

Ve eger √ads olunur ise ki nef&in sebebi ru†ûbet ve istir«â olmuştur, 
onun ¡ilâcında sen tes«în ve tecfîf ve ðab∂ı olan a§l-ı i≠«ir ve ma§†akî ve 
kemmûn-i maðlüvv ve fû≠enec-i cebelî ve ðalðadîs ve cünd-i bîdester 
mi&lli devâlar isti¡mâl eyle. Ve o devâları §adra iblâπ ve î§âl için onlara 
za¡ferân «al† olunur ve ba¡∂ı kerre dahi onlara şâh-bellû† gibi ðavâbı∂-ı 
mu¡tedile dahi «al† olunur. [314a] Ve bunlardan ba¡∂ı kerre aðrabâdînde 
≠ikr olunduğu üzere edviye-i mürekkebe itti«â≠ olunur.

Eger sebeb-i nef& yübûset idiği √ads olunur ise her ne ðadar nef&in yübû-
setten √udû&u nâdiren vâði¡ olur ise onun mu¡âlecesinde mura††ıbât-ı ma¡lû-
meden elbân ve edhân ve ¡u§ârât isti¡mâl olunur velâkin mâddeyi cihet-i 
«ilâfa imâle mi&lli ¡ilâc-ı müşterek isti¡mâl olunduktan sonra o ¡ilâc-ı müş-
terekten bu nev¡ nef&te isti¡mâl olunan fa§d ve πayrılar gerektir ki nef&in 
sâir a§nâfında isti¡mâl olunanlardan a∂¡af ola.

Ve eger nef&in sebebi kebid üzere vâði¡ olan §adme ise onda bu sefûf 
isti¡mâl olunur: râvend-i çînî on, lükk beş, †în-i Ermenî beş bu edvâlardan 
sefûf itti«â≠ olunup şerbet-i vâ√idesi bir buçuk dirhem olur.

Ammâ nef& envâ¡ı beyninde müşterek olan edviyelerden edviye-i müf-
rede kitâb-ı &ânînin cedâvil-i ma¡lûmesinde ≠ikr olundu. Ve bu maðâmda 
isti¡mâli lâyıð olan edviye-i müfrede şâ≠enecdir, zîrâ şâ≠enec şedîden sa√ð 
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olunup πubâr gibi olsa onun bir mi&ðâli ba¡∂ı ðavâbı∂ ile veyâ«ûd ¡u§ârât 
ile isti¡mâl olunsa onda ecell-i intifâ¡la intifâ¡ olunur.

Ve semiz et ma∂π olunup suyu ibtilâ¡ olunsa ba¡∂ı kerre fi’l-√âl demi 
√abs eder.

Ve mâu’l-«ıyâr ve ke≠âlik ¡u§âre-i «ıyâr ¡ale’l-«u§û§ cidden muπarriyât-ı 
ðâbı∂a ile yesîren yesîren tecerru¡ olunsa ve mu√rað geyik boynuzu isti¡mâl 
olunan edviyeye «al† olunsa nef¡i ke&îr olur. Ve na¡nâ¡ suyu dahi onlar gibi-
dir. Ve ke≠âlik bir dirhem &emeretü’l-πareb dahi nâfi¡dir.

Ve kezâlik küzbere fiðâ√ı mâ-ı bârid ile üç dirhem miðdârı akşam ve 
§abâ√ saðy olunmağın nef¡i olur. Ve ke≠âlik büssed ve †în-i Şâmûs dahi 
nâfi¡dir. Ve zu¡m olunur ki †în-i Şâmûs lisân-ı Yûnân üzere kevkebü‘l-ar∂ 
dedikleri devâdır. ªâ√ir budur ki †alð dediklerinden başka bir devâdır.

Ve ke≠âlik oğlak kanı donmazdan muðaddem a«≠ olunup üç gün mið-
dârı ondan nı§f ûðıyye saðy olunur ve e ke≠âlik √abbu’l-âs veyâ«ûd lisân-ı 
√amel bezri iki dirhem miðdârı lisân-ı √amel suyuyla isti¡mâl olunur. Ve 
verd ¡u§âresinin nef¡-i bâliπi vardır ve «u§û§an sefercel meşvîsi nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik tavşan infe«ası mâ-ı verd ile veyâ«ûd tavşan infe«ası sâir 
√ayvân infe«aları ile «al† olunup ma†bû« ¡afı§ ile veyâ«ûd mâ-ı bâdrûcla 
bi‘l-cümle nef&e nâfi¡dir, ¡ale’l-«u§û§ §adrî olan nef&e ziyâde nâfi¡dir.

Ve ke≠âlik †în-i ma«tûm dahi nâfi¡dir. ‰în-i ma«tûma miðdâr-ı ðalîl sir-
ke ile «all olunan †în-i Şâmûs bedel olunur.

Ve ke≠âlik seðû†ûn ya¡nî √ayy-ı ¡âlem dahi nâfi¡dir. Ve bir kimse ed-
viye cem¡ eylediği kitâbında yazdı ki “Seðû†ûn bir nev¡ fûtenecdir ki bey-
ne’§-§u«ûr nâbit olur; o fûtenec a«≠ olunup ferk olunur ve ba¡dehu tuz ile 
ekl olunur; Mav§ıl diyârında ona yebrû√-ı berrî derler veyâ«ûd luffâ√-ı ber-
rî derler.” O kimsenin bu kelâmında na₣ar vardır. Ve o devâ bir mi&li neşâ 
ile tenâvül olunur.

Ve ke≠âlik envâ¡-ı nef&e ¡ale’l-iştirâk nâfi¡dir şebb-i Yemânînin saðyı ve 
nef¡i πâyete bâliπdir «u§û§an yumurta sarısı teftîr olunup cidden ¡aðd olma-
dan içine şebb-i Yemânî id«âl olunup isti¡mâl olunsa nef¡i ziyâde ve ek&er 
olur. Ve ke≠âlik πırâ-i semeki saðy dahi nâfi¡dir.

Ve emr-i nef& §a¡b olur ise ba¡∂ı kerre ona rubu¡ dirhem miðdârı bezr-i 
benc mâ-ı ¡asel ile saðy olunur.
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Ve vâcib olur ki nef&i √âbis olan edviye şarâb-ı ¡afı§ ile isti¡mâl oluna 
devâyı tenfî≠ eylesin için, meger ki nef& √ummâya muðârin ola, o √âlde 
edviye-i me≠kûre ¡u§âre-i u«râ ile isti¡mâl olunur.

¡Atîð ve ðadîm olan nef& mu¡âlecesinde kürrâ&-ı Neba†înin bezri ve 
√abb-ı âs mütesâviyü’l-vezn kılınıp o ma«lû†tan iki dirhem miðdârı ¡a§a’r-
râ¡î suyuyla saðy olunur veyâ«ûd kürrâ&-ı Şâmî ¡u§âresi bir ûðıyye, «all nı§f 
ûðıyye a«≠ olunup §abâ√la saðy olunur veyâ«ûd sünger √urâðası nebî≠den 
bir şey™ ile saðy olunur.

Ve Câlînûs nezf-i dem için tiryâð ve me&rûdî†ûs ile mu¡âlece eylerdi. 
Ve râyi√a-i †ayyibesi olan edviyeler ile dahi mu¡âlece olunur, zîrâ râyi√a-i 
†ayyibe †abî¡atı taðviye eder ve ðaviyye olan †abî¡at deme bu«l edip nezfe 
mâni¡ olur ve cirâ√ati dahi il√âm eder.

Ve ke≠âlik aðrâ§-ı kevkeb ve Enderûmâ«us devâsı ve ðan†uriyûn işbu 
devâlar nef&i √abs eylediğinden mâ-¡adâ tenðıye dahi eder. Pes bu devâlar 
ma√mûme su ile ve √ummâsı olmayanlara şarâbla saðy olunur. Ve ~aðâlibe 
†âifesi nâfi&lere ðan†uriyûn-ı celîl a§lının †abî«iyle mu¡âlece ederler.

Ve onlara muvâfıð eşribe lisân-ı √amel ¡u§âresi iki dirhem ve lisân-ı &evr 
¡u§âresi iki dirhem, baðlatu’l-√amðâ ¡u§âresi πa∂∂a olan aπ§ân-ı verd ¡u§â-
resi bir ûðıyye bu eşyâlar bilâ-reşşi’l-mâ™ daðð olunup ¡u§âreleri isti«râc 
olunduktan sonra ta§fiye olunur ve o ¡u§ârât †ab« olunmaz belki içinde bir 
miðdâr †în-i ma«tûm √all olunup onlardan miðdâr-ı me≠kûr isti¡mâl olunur. 
Veyâ«ûd aπ§ân-ı verd ¡u§âresi a«≠ olunup içinde heyûfeðî†îdâs veyâ«ûd 
şâ≠enec ve mu√rað geyik boynuzu √all olunduktan sonra saðy olunur.

Ve ona nâfi¡ olan aðrâ§ın biri bu §ıfat üzere olan ður§tur: Aðâðıyâ, 
cüllenâr, verd-i a√mer, li√yetü’t-teys ¡u§âresi, cift-i bellû†, ðuşûr-ı kündür 
mütesâviyü’l-vezn a«≠ olunup ður§ itti«â≠ olunur. Ke≠âlik zernî«, luffâ√ 
a§lının ðuşûru, †în-i bu√ayre, kündür, aðâðıyâ, semiz ot to«umu, bezr-i 
bâdrûc, cüllenâr, kâfûr bu edviyelerden dahi aðrâ§ itti«â≠ olunup ikişer 
dirhem yarım vuðıyye su ile şürb olunur yâhûd şarâb-ı ¡afı§ veyâ«ûd 
mâ-ı bâdrûc ile saðy olunur. Ve ke≠âlik o ður§ dahi saðy olunur ki onu 
Serâbiyûn ≠ikr eyledi ve o ður§ levz §amπı ile isti¡mâl olunur. Ve §adr 
üzere isti¡mâl olunan edhân eyyâm-ı §ayfta dühn-i seferceldir ve fa§l-ı 
şitâda dühn-i sünbüldür.
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¢ur§-ı Ceyyid: ‰în-i bu√ayre, büssed, kevkeb-i Şâmus, verd-i yâbis her 
birinden ikişer cüz™, kehrübâ, §amπ, neşâ her birinden birer cüz™ bu me≠kûr-
lar a«≠ olunup «al† olunduktan sonra aðrâ§ itti«â≠ olunur ve onun şerbet-i 
vâ√idesi dört mi&ðâl olur. Ma√mûma bu ður§ ðâbı∂ ¡u§âre ile ve ma√mûm 
olmayanlara şarâb ile saðy olunur.

Envâ¡-ı nef& beyninde müştereke olan a∂midedendir arpa unu ve 
diðâð-ı kündür ve aðâðıyâ beyâ∂-ı bey∂le ∂ımâd itti«â≠ olunur. Ve kaçan 
demi sen √abs eylesen cirâ√atı il√âma va∂¡ ve men¡-i vereme sen iðbâl 
eyle. Ve cirâ√ati il√âm senin bildiğin muπarriyât-ı ðâbı∂a ile olur. Ve 
men¡-i verem πıdâyı men¡ ile ve mevâddı e†râfa ce≠ble ve tebrîd-i §adr ile 
olur. Ve o ¡illet a§√âbına vâcib olur ki «all-i memzûcu mirâren tecerru¡ 
eyleye ve ≠ikr olunan iðbâl ve tecerru¡dan sonra ≠ikri mürûr eden mu∂ırr 
nesnelerden dahi i√tirâz eyleye. Ve ammâ onların mâ-ı meşrûbları vâcib 
olur ki mâ-ı ma†ar ola veyâ«ûd o su ola ki onun içine †în-i Ermenî ve verd 
konulmuş ola ve mâ-ı √adîd355 veyâ«ûd o su ola ki onun içinde √adîd-i 
mu√ammât söndürülmüş ola, onları şürb cidden nâfi¡ olur onlarda keyfiy-
yet-i ðab∂ olmak √asebiyle.

Ve kaçan riyede demin cümûdu «avf olunsa vâcib olur ki evvelâ ona mâ 
ile memzûc «all saðy oluna. Ve su¡âli olanlara ve ≠ikri mürûr eylediği üzere 
dem-i câmidi olanlara nı§f dirhem devâ-i kerm, mâ-ı kürrâ&tan bir miðdâr 
ile ve sikencebîn ile saðy olunur. Ve cümûd-ı dem için mürekkebâttan ma†-
bû« √ulbe iki dirhem, zerâvend bir dirhem, mürr üç dirhem, dühn-i sûsen 
bir dirhem, fülfül vâ√id, benc vâ√id, verd iki dirhem bu me≠kûrlardan ður§ 
itti«â≠ olunup ₣ıllda tecfîf [314b] olunur ve râziyânec ve kerefs suyuyla 
saðy olunur. Ve ke≠âlik erneb infe«ası incir ağacının remâdı ve √âşâ ile 
saðy olunur yâhûd sa¡ter ¡asel ile saðy olunur veyâ«ûd müstefriπât ile ishâl 
olunur. Ve o edviye-i müfredeler dahi isti¡mâl olunur ki onları biz kitâb-ı 
&ânîde ≠ikr eyledik ve o mürekkeb devâlar isti¡mâl olunur ki onları aðra-
bâdînde ≠ikr eyledik. Ve kitâb-ı râbi¡den dem-i câmidi ta√lîl bâbında olan 
kelâmımızı dahi sen ðırâ™et eyle.

355 Mâ-ı √adîd o sudur, √adîd ma¡denine mürûr edip ona o ma¡denin eczâsı mu«âli† 
ola.



FENN-İ ¡ÂŞİR MA¢ÂLÂTINDAN DÖRDÜNCÜ 
MA¢ÂLE ¢ALBDEN MÂ-¡ADÂ A¡∞Â-İ ~ADRIN 
¢URÛ◊ VE EVRÂMINA MÜTE¡ALLİ¢ OLAN 
¡İLM-İ NAªARÎNİN U~ÛLÜ BEYÂNINDADIR 

O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l ±âtü’l-Cenb Beyânındadır

~adrda ve §adrın a∂lâ¡ında ve nevâ√îsinde olan √ucub ve §ıfâðât ve 
¡a∂allerde cidden mû≠iye ve mûci¡a olan evrâm √âdi& olur ki ona şev§a 
ve bersâm ve ≠âtü’l-cenb tesmiye olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o a¡∂âlarda 
min-πayri veremin veca¡ √âdi& olur ve o veca¡ bilâ-verem riyâ√la √âdi& olur 
velâkin o veca¡ √asebiyle πala† olunup ₣ann olunur ki o kimsenin §adrında 
veremi ve ≠âtü’l-cenbi vardır ve √âlen ki onda verem yoktur. Ve ≠âtü’l-
cenb ancak nevâ√î-i §adrda √âdi& olan verem-i √ârrdan olur. O verem dahi 
nevâ√î-i §adrın bâ†ınında olan ¡a∂alâtında ve §adrı müsteb†ın olan √icâb-
da veyâ«ûd √icâb-ı √âcizde olur. Ve √icâb-ı √âcizde olana ≠âtü’l-cenb-i 
«âli§ derler. Veyâ«ûd o verem-i √ârr nevâ√î-i §adrın ₣âhirinde ve «âricinde 
olan ¡a∂alde olur veyâ«ûd √icâb-ı «âricde cilde müşâreketiyle olur veyâ«ûd 
bilâ-müşâreket yalnız √icâb-i «âricîde olur.

Ve bunların a¡₣amı ve «a†arlısı √icâb-ı √âcizin kendide olandır, o nev¡ 
≠âtü’l-cenb cümlesinden §u¡ûbetlidir. Ve bu veremin ek&er-i mevâddı mirâr 
veyâ«ûd dem-i mirârî olur, zîrâ §ıfâðiyyeti olan a¡∂âya mevâddan ancak 
la†îf mirâr nüfû≠ eder, ondan sonra nüfû≠ eden dem-i «âli§ olur, onun için 
demden √âdi& olan √ummânın nevbet-i iştidâdı ek&er-i √âlde πıbb olur.

Ve ek&er-i √âlde ≠âtü’l-cenb mevâdd-ı la†îfeden √âdi& olmakla cüşâ-i 
√âmi∂i ke&îrü’l-vuðû¡ olanlarda ≠âtü’l-cenb olmaz, zîrâ o cüşâ™ balπamiy-
yü’l-mizâcda olur ve balπamdan ≠âtü’l-cenb √âdi& olmaz. Ve dem-i mu√te-
riðten ve müte¡affin olan balπamdan √udû&u ke&îren olur, nâdiren ¡ufûnetli 
ve mültehibe sevdâdan dahi olur.

Ve kitâb-ı küllîde biz beyân eylemiştik ki verem-i √ârrın mâddesi balπam 
ve sevdâ olmamak lâzım değildir belki verem-i √ârr §ıfat-ı me≠kûre üze-
re olan balπam ve sevdâdan dahi √â§ıl olur velâkin √iddetli olmaz, ancak 
verem-i √âdd mirreden ve demden √âdi& olan veremler olur. Ve bunların 
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mâ-¡adâsından √âdi& olanlar müzmin olur. Bu me≠kûrlar biraz fevâiddir ki 
nâsın çoğu onu ta√§îl eylemediler.

Ve evrâmın me™âli üç nesneden birine râci¡ olur yâ ta√allül eder yâhûd 
cem¡-i midde eder yâhûd ta§allüb eder ve ona binâen ≠âtü’l-cenbin dahi en-
câmı üç √âlin biri olur. Lâkin ≠âtü’l-cenbde §alâbet nâdirü’l-vuðû¡ olmakla 
≠âtü’l-cenbin bi-√asebi’l-πâlib me™âli ta√allül yâhûd cem¡-i midde olur. Ve 
kaçan ≠âtü’l-cenb ta√allül eylese ek&er-i √âlde o mevâdd-ı müte√allileyi 
riye ðabûl eder ve sonra riye onu nef& edip i«râc eder. Ve ba¡∂ı kerre cihet-i 
u«râya ta√allül edip o mevâdd-ı müte√allile riye cânibine müteveccih ol-
maz. Ve kaçan ≠âtü’l-cenb veremi cem¡-i midde eylese münfecir olsun için 
in∂âca √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre riye o middeyi nef& eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi middeyi ¡urûð-ı ecvef ðabûl edip bevlle i«râc eder ve ba¡∂ı kerre dahi 
midde mecârî-i &üfle ya¡nî em¡âya mun§abbe olup ishâlle istifrâπ olunur ve 
ba¡∂ı kerre dahi o münfecire olan midde emâkin-i «âliyede ve lu√ûm-ı πu-
dediyyeye nüfû≠ edip evrâm i√dâ& eder, ürbiyyelere ve meπâbine ve «alf-i 
ü≠üne seyelân ettikte evrâm i√dâ& eylediği gibi.

Ve çok kerre ≠âtü’l-cenbin mâdde-i me≠kûresi dimâπa ve a¡∂â-i u«râya 
mündefi¡ olup «a†ar i√dâ& eder ve ihlâk eder. Ve ba¡∂ı kerre mevâdd-ı mid-
diyye «anıð edip boğar ve onun «anıðı mecârî-i nefeste olur. Ve ba¡∂ı kerre 
mevâddın ke&reti ≠ikr olunan meblaπa bâliπa olmaz ve hem na∂îc olur ge-
rek o mâdde midde olsun veyâ«ûd midde gibi nef& olsun velâkin ðuvâda 
∂a¡f olmakla onu nef&ten ðuvvet ¡âcize olur. Pes vâcib olur ki onun o vaðtte 
ðuvveti taðviye oluna, zîrâ a¡∂â-i nefesin ðuvveti ðaviyye oldukta şedîden 
münðabı∂ olup su¡âl-i nâfi&i i√dâ& eder. Ve bu nef& iki ðuvvet ile tâmm 
olur: Evvelkisi †abî¡iyyedir, o †abî¡î ðuvvet evvelâ mâddeyi in∂âc eder ve 
ba¡dehu def¡ eder. Ve ikinci ðuvvet irâdiyyedir, def¡ onunla vücûda gelir. 
Ve o iki ðuvvet ðaviyye olsa mümkin olur ki tenðıyeden ¡âcize olurlar.

Ve ma¡lûm ola ki nef&in ¡usrü ðuvvetin ∂a¡fı √asebiyle √âdi& olur 
veyâ«ûd âletin √areketten te™e≠≠îsi √asebiyle olur gerek √areket-i mû≠iye 
âletin kendi √areketi olsun ve gerek ise cârrının √areketi olsun. Ve ba¡∂ı 
kerre ¡usr-i nef&in sebebi mâdde olur, zîrâ mâdde cidden raðîða veyâ«ûd 
πalî₣a veyâ«ûd lezice olsa onları nef& ¡usretli olur. Bu a√vâlde riyeye ve 
ða§abeye mun§abbe olup nef&e ¡â§ıye olan mevâdda havâ mu«teli† olup 
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riyede πaleyân mi&lli bir √âlet ¡ârı∂ olur. Ve ≠âtü’l-cenbin mevâddı on 
dört gün içinde nef& ile tenðıye olunmasa o ðadar günde ≠âtü’l-cenbin 
veremi middeyi cem¡ etmiş olur. Ve kırk gün ðadar ðay√ mütemâdî olup 
istinðâ √â§ıl olmasa o kimse ≠âtü’r-riyede ve sillde vâði¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre teðayyu√ yedinci günde √âdi& olur, ammâ ek&er-i emrde yirminci 
günde teðayyu√ eder; kırk günde ve altmış günde dahi teðayyu√ eder. 
Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenbin inficârı ðable«n-nu∂c vâði¡ olur onun için ki 
mâdde ke&reti veyâ«ûd √iddeti ile î≠â etmekle †abî¡at ðable’n-nu∂c mâd-
de-i mû≠iye-i me≠kûreyi def¡ eder. Ve ke≠âlik √arâret √asebiyle ve sinn 
ve fa§l ve büldân ile dahi ðable’n-nu∂c mâdde münfecire olur. Ve †abîb 
«a†â edip ðable-evânihi edviye-i müfeccire saðy etmekle dahi ðable-nu∂-
ci’l-mâdde evrâm-ı §adr münfecire olur. Bundan sonra biz inşâallâhu 
ta¡âlâ edviye-i müfeccireyi beyân eyleriz. Ve ¡alîlin √areket-i müt¡ibe-i 
müfri†ası ile ve §ay√a ile dahi ðable’l-vaðt mâdde münfecire olur ve bu 
vech ile vâði¡ inficârda «a†ar olur.

Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb ≠âtü’r-riyeye intiðâl eder, o vaðtte riye 
≠âtü’l-cenbin mâddesini ðabûl eder ba¡dehu nef∂ ve nef&inde icâde edeme-
yip mâdde-i maðbûle riyeyi tevrîm eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠âtü’r-riye vâsı†asıyla ≠âtü’l-cenb sill mara∂ına 
intiðâl eder, o intiðâlin †arîðini biz sana ðarîben beyân eyleriz.

±âtü‘l-cenbin sille intiðâli ba¡∂ı kerre dahi bilâ-vası†a olur, ≠âtü‘r-riye 
beynehümâya tavassu† eylemez belki ≠âtü‘l-cenbden müte√allile olan mâd-
de ve midde evvel-i emrde min πayri tevrîmin cevher-i riyeyi taðrî√ eder, 
mâddenin √iddeti ve redâ™eti √asebiyle.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠âtü’l-cenb teşennüce ve küzâza intiðâl eder, zîrâ 
§adrın ¡u∂vları ¡a§abânî olmakla onun itti§âlinde ve civârında ¡a§ablar bu-
lunur ve a¡∂â-i §adrın mâdde-i veremleri bi’l-mücâvere ¡a§abelere intiðâl 
eyledikte teşennüc, küzâz √âdi& olur ve bu intiðâl ðâtil ve mühlik olur. Bu 
intiðâlde ¡alâmât-ı sâire her ne ðadar ceyyide olur ise dahi ba¡∂ı kerre o 
¡alâmet-i ceyyidenin menfa¡ati olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye a§√âbına o mara∂lar ¡aðibinde 
«ader ¡ârı∂ olur, onların mu™a««arı ¡a∂udunda ve insî cânibinde ve sâ¡idinde 
e§âbi¡leri e†râfına varınca ðadar «ader olur.



642 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb mâddesi ðalbe √aml olunup andan «afaðân 
¡ârı∂ olur ve «afaðâna πaşy tâbi¡ [315a] olur. Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb 
mâddesi dimâπa √aml olunur. Bu √amller ðable’l-cem¡ olan ta√allülde olur 
ve √âl-i ta√allülde olanlarda dahi olur.

Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenbin mevâddı ₣âhire intiðâl edip a¡∂âlarının 
₣âhirinde «urâcât √âdi& olur.

Ve ≠âtü’l-cenb mevâddının intiðâl-i me≠kûrları ¡a§ab ve veter vâsı†ası 
ile olur.

Ve mevâdd-ı me≠kûre ba¡∂ı kerre ¡a§abın ve veterin cevherlerine ve 
belki cevher-i ¡i₣âma nüfû≠ eder. Ve kaçan mâdde-i me≠kûre süfliyye 
olan mevâ∂i¡e meyl edip ba¡dehu münfeti√a olup nâ§ûr i√dâ& eylese es-
bâb-ı «alâ§tan olur velâkin nâ§ûrun kendisi «abî& ve mu¡a≠≠ibdir. Ve eger 
o mâdde mefâ§ıla meyl eder ise ve nevâ§ır olur ise o nâ§ûr dahi sebeb-i 
«alâ§ olur lâkin bulunduğu ¡u∂vda müzmin olur «u§û§an o ¡u∂vda berâz 
ve ke&îrü’r-rüsûb bevl-i πalî₣ ve ke&îr ve na∂îc olan nef& bulunmaya. Eger 
bunların biri bulunur ise o nâ§ûr eslem olur, zîrâ o a√vâl «urâcı i√dâ& 
eden mâddenin ðılletine ve nu∂c √asebiyle §alâ√ına delâlet eder. Ve bu 
intiðâlle olan «urâcât kaçan «afiyye ve πâire olsa âfete ve nükse ve âfetin 
ziyâde olduğuna delâlet eder «u§û§an mâdde riyeye ric¡at eder ise o delâ-
let mü™ekkede olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi şiddet-i √ummâ √asebiyle √âdi& olan tevâtür-i nefes 
ile mâdde-i menfû&eye cefâf ¡ârı∂ olup ona lüzûcet √âdi& olmakla şiddet-i 
ve§abiyye ve lehîbin izdiyâdına tevâtür-i nefes ve tevâtür-i nefese lüzûcet 
tâbi¡ olup bu ikisi πâile i√dâ&ında te¡âvün ederler.

Ammâ ≠âtül-cenb ve ≠âtü’r-riye aðsâmlarının hangisi erde™ olur? Câ-
nib-i eyserde olup ðalbe mücâvir olan ≠âtü‘l-cenb ve ≠âtü‘r-riye mi erde™dir 
yoksa cânib-i eymende olanlar mı erde™dir? Pes bu mes™elede i«tilâf olun-
muştur. Ba¡∂ılar eyserde olan âfet erde™ olduğuna ≠âhib oldular ve ba¡∂ılar 
cânib-i eymenin âfetleri erde™ olduğuna ≠âhib oldular. Ve √aðð olan bu-
dur ki ðalbe min ciheti’l-mekân ðarîb olan ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye erde™ 
olur velâkin mâddeleri nu∂cu ðâbil ise onun nu∂c ve ta√lîli eshel olur. Ve 
min ciheti’l-mekân ðalbe ba¡îd olanlar eslemdir lâkin mâddesinin nu∂c [ve] 
ta√lîle ¡i§yânı vardır, sühûlet üzere nu∂c ve ta√allül eylemez.
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Ve ba¡∂ı kerre nâ√iye-i re™ste veyâ«ûd nâ√iye-i §adrda veyâ«ûd nâ√i-
ye-i §adra mun§abbe olan ¡urûðta vâði¡ olan imtilâ-i «ıl†î ≠âtü‘l-cenbe sebeb 
olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi mâ-ı bâridi ke&ret-i şürble mâdde §adrda mu√teðane 
olmakla ondan ≠âtü’l-cenb √âdi& olur.

Ve berd-i zâid ve √arâret-i şedîde dahi ≠âtü’l-cenbe mü™eddî olur. Ve 
a«lâ†ı ta√rîk ve i&âre eden şarâb-ı §ırfı şürb dahi ≠âtü’l-cenbe mü™eddî olur.

Ve nüs«a-i sul†âniyyenin hâmişine ta√rîr olunup nüs«a olmak üzere işâ-
ret olunmuştur ki ≠âtü’r-riyenin ≠âtü’l-cenbe inti…âli nâdiren vâ…i¡ olur, 
ammâ ¡aksi ke&îrü‘l-vu…û¡ olur ve ma¡a-hâ≠â onda ∂î…-ı nefes «iffet üzere 
olur. İntehâ.

Ve ≠âtü’l-cenb ek&er-i √âlde «arîf ve şitâ fa§llarında ¡ârı∂ olur «u§û§an 
rebî¡-i şitevîden sonra olan «arîf ve şitâda ezyed olur. Ve şitevî-i rebî¡de 
ve rî√-i şimâl hübûbunda fu∂ûla ke&ret veyâ«ûd i√tiðân ¡ârı∂ olup cenb ve 
a∂lâ¡ evcâ¡ı ke&îrü’l-vuðû¡ olur «u§û§an cenûbda olan şimâlin hübûbunda 
ke&reti ziyâde olur. Ve fa§l-ı §ayfta ve cenûb hübûbunda cidden ðalîl olur 
lâkin §ayf-ı cenûbî ve ma†îr ve ¡aðibinde olan «arîf dahi cenûbî ve ma†îr 
olur ise o «arîfin â«irinde §afrâvîlerde ≠âtü’l-cenbin ke&reti olur ve πayr 
§ûretlerde ve cenûbî olan ehviye ve büldân ve riyâ√ta ≠âtü’l-cenb ðalîl olur.

Ve †am&ı olan hatunlarda dahi ≠âtü’l-cenb ðalîl olur, zîrâ onların mizâcı 
ru†ûbete mâile olmakla mirâriyyet onlarda ðalîl olur. Ve √amli olan hatun-
lara kaçan ≠âtü’l-cenb ¡ârı∂ olsa mühlik olur. Ve ke≠âlik meşâyı«ın ðuvâsı 
∂a¡îfe ve nef& ve tenðıye πayr-i ðaviyye olmakla onlara i§âbet eden ≠âtü’l-
cenb dahi mühlik olur.

Ve ≠âtü’l-cenb ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-kebid ile müştebih ve mültebis olur, 
zîrâ kebide verem i§âbet edip o veremden me¡âlîð mümtedd olsa onun te-
meddüdü √icâb ve πışâya te™eddî eder ve onlarda veca¡ i√sâs olunur ve ∂îð-ı 
nefesi dahi te™eddî eder. Ve bu √âller ≠âtü’l-cenbin ¡avârı∂ından olmakla 
beynehümâyı farða √âcet olur.

Ve ≠âtü’l-cenb ba¡∂ı kerre sersâma mültebis olur. Ve ≠âtü’l-cenb gâhîce 
a¡râ∂ının ¡i₣amıyla ðâtil olur ve gâhîce dahi «anıðıyla ðâtil olur. Ve ba¡∂ı 
kerre dahi ≠âtü‘r-riyeye ve sill mara∂ına veyâ«ûd πaşye intiðâl eder ve sâir 
mâ-ðîle intiðâl eder.
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Ma¡lûm buyurula ki kaçan ≠âtü’l-cenb nef&e muðârin olsa onun mi&âli 
o istisðâ olur ki o istisðâ √ummâya muðârin olur. Pes o ≠âtü’l-cenb nef&-i 
dem √asebiyle ¡ilâc-ı ðâbı∂a ve ≠âtü’l-cenb √asebiyle müleyyin mu¡âlece-
ye mu√tâc olur, nitekim na₣îri bi-sebebi’l-istisðâ müsa««in ve müceffif 
veyâ«ûd müceffif-i mu¡tedil ¡ilâca ve bi-sebebi‘l-√ummâ müberrid ve mu-
ra††ıba mu√tâc olur.

Ve çok kerre ≠âtü’r-riye ve ≠âtü’l-cenbin sebebi ðunnebî† gibi πalî₣a 
ve demi muπallı₣a olan aπdiyenin tenâvülü olur, zîrâ o mi&lli aπdiye 
tenâvül olundukta onun keymûsu tündüve tesmiye olunan memelerin 
bittiği ve maπrizi olan mev∂i¡e ve cenbe olur ve ≠ikr olunan iki âfetleri 
i√dâ& eder.

‰ab¡ ile olan nüs«ada “…unnebî†” bedeline “…ubbey†” vâ…i¡ olmuştur. 
“¢ubbey†” bir nev¡ √elvâdır, ammâ nûn ve bâ ile “…unnebî†” bu…ûl-i me™kû-
ledendir.

Pes bu nev¡ âfetlerin ¡ilâcı isti√mâm ile mevâddı terðîð edip mevâ∂i¡-i 
me≠kûreden sür¡at üzere o mevâddı sikencebîn isti¡mâliyle i«râcdır. Ve o 
mevâ∂i¡ dühn ile temrî« olunmaz, zîrâ dühn ce≠≠âbdır. Ve ≠ikr olunan ted-
bîr ile ba¡∂ı kerre bu âfette fa§ddan istiπnâ olunur.

¡Alâmât-ı ±âtü‘l-cenb

±âtü‘l-cenb-i »âli§in ¡Alâmâtı Beştir.

‰ab¡ ile olan nüs«ada “¡alâmâtü «amsetin” ve nüs«a-i sul†âniyyede 
“¡alâmâtu mübe&&inetin” vâ…i¡ olmuştur, ¡alâmât-ı mülâyime vü muvâfı…a 
ma¡nâsınadır.

O beş ¡alâmetin evvelkisi √ummâ-ı lâzimedir, zîrâ ≠âtü‘l-cenb-i «âli§ 
ðalb ile riye arasında olan √icâbda √âdi& vereme ı†lâð olunur ve lâ-ma√âle o 
verem ðalbe ðarîb olmakla √ummâsı lâzime ve πayr-i müfârıða olur.

Ve ikinci ¡alâmet ta√t-ı a∂lâ¡da olan veca¡-ı nâ«ıstır, zîrâ ¡u∂v-ı πışâyî 
olmakla onda o veca¡ i√sâs olunur ve çok kerre dahi o veca¡ faða† teneffüs 
zamânında i√sâs olunur. Ve ba¡∂ı kerre dahi na«s ile temeddüd dahi i√sâs 
olunur. Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb-i «âli§in mevâddı ek&er olur ve temed-
düd mâdde kemmiyyetinin ke&retine delâlet eder ve na«s mâdde keyfiyye-
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tinin ðuvvetine delâlet eder, zîrâ ðuvvet-i keyfiyyet √asebiyle nüfû≠u ve 
le≠¡i ziyâde olup na«s i√sâs olunur.

Ve üçüncü ¡alâmet veremin riyeyi ∂aπ†ıyla √âdi& olan ∂îð-ı nefes olur ve 
nefesin §ıπarı ve tevâtürü olur.

Ve dördüncü ¡alâmet nab∂-ı minşârîdir. Ve nab∂-ı minşârînin sebebi bu-
dur ki ≠âtü’l-cenb-i «âli§in nab∂ı evvelâ mu«telif olur ve zamân-ı intihâda 
ðuvvete ∂a¡f gelip ve mâdde dahi ke&ret üzere olmakla o nab∂-ı mu«telif 
ni₣âmdan «urûc edip nab∂-ı minşârî √âdi& olur.

Ve beşincisi su¡âldir, zîrâ bu ¡illetin evvelinde su¡âl-i yâbis √âdi& olup 
ba¡dehu nef& eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi bu ¡illetin evvelinde su¡âl-i nâfi& 
√âdi& olur, bu su¡âl-i nâfi& zamân-ı ibtidâda cidden ma√mûde olur. ±âtü’l-
cenb-i «âli§te bu su¡âlin √udû&u riyenin mev∂i¡-i vereme mücâvereti √ase-
biyle olur, zîrâ verem mücâveret [315b] √asebiyle mâddesini riyeye reş√ 
eder ve riye dahi mâdde-i merşû√ayı külliyyeten nef& için su¡âli i√dâ& edip 
ta√lîl eder. Ve ≠âtü’l-cenb-i «âli§te ∂arebân olmaz, zîrâ ∂arebân şerâyîni 
ke&îre olan ¡u∂vda olur ve ≠âtü’l-cenb vereminin mev∂i¡inde olan şerâyînde 
ke&ret yoktur.

Ve ≠ikri mürûr eylediği üzere ≠âtü’l-cenb su¡âl ve √ummâ ve ∂îð-ı ne-
fes ve temeddüd-i me¡âlîð ve πışâ-i müsteb†ıne elemin indfâ¡ı √asebiyle 
≠âtü’l-kebide müşâbih olduğundan vâcib olur ki beynehümâ farð oluna. 
Ve a¡râ∂-ı me≠kûreler ile ve onlardan mâ-¡adâ nef& ile ≠âtü’r-riye dahi 
≠âtü’l-kebide müşâbih olur, onların arasını dahi farð-ı fârıða √âcet olur. Pes 
≠âtü’l-cenb ile ≠âtü’l-kebidin farðı budur ki ≠âtü’l-kebidde nab∂ mevcî ve 
veca¡ veca¡-ı &aðîl olup onda veca¡ na«s eylemez ve vechin levni §ufret-i 
rediyyeye isti√âle eder ve su¡âlinde nef& olmaz belki ≠âtü’l-kebidin su¡â-
li yâbis ve mütebâ†ı™e olur ve ba¡∂ı kerre lisânı ba¡de-§ufretin esved olur 
ve bevli πalî₣, istisðâî olur ve berâzı kebidî olur ve cânib-i eymende &iðal 
i√sâs olunur ve verem-i kebide mess olunsa onda veca¡ i√sâs olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-kebidi olanlarda la√m-ı †arî πusâlesine müşâbih ishâl olur 
ðuvvetin ∂a¡fı √asebiyle. Ve eger verem kebidin √adebesinde olur ise 
ek&er-i √âlde o verem lems ile i√sâs olunur. Ve eger verem kebidin tað¡îrin-
de olur ise onu πâyet-i ðu§vâda olan teneffüs keşf edip bildirir, zîrâ nefes-i 
¡a₣îm ile teneffüs olundukta kebide bir &aðîl nesne asılmış gibi i√sâs olunur 
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ve ≠âtü’l-kebidde olan ∂îð-ı nefes müşâbih olur ya¡nî bir ðarâr üzere olur, 
artıp ve eksilmez ve cidden şedîd olmaz. Ammâ ≠âtü’l-cenb onun su¡âlinde 
nef& ve veca¡ında na«s olur ve bevlinin ðıvâmı ve levni a√sen olur ve ∂îð-ı 
nefesi eşedd olur ve onun ∂îðı ¡ale’l-itti§âl şiddete teraððî eder √attâ her altı 
sâ¡atte tefâvütü ₣âhir olur ve ke&îren izdiyâda teraððî eder. Bu ≠ikr olanlar 
≠âtü’l-cenb ile ≠âtü’l-kebid arasında olan farðlar idi.

Ammâ ≠âtü’l-cenb ile ≠âtü’r-riye arasında olan furûð budur ki ≠âtü’r-ri-
yenin nab∂ı mevcî olur ve veca¡ı &aðîl olur ve ∂îð-ı nefesi eşedd olur ve 
nefesi es«an olur.

Ve bunlardan mâ-¡adâ ≠âtü’l-cenbin ¡alâmât-ı u«râsı dahi vardır, o ¡alâ-
metler sersâmın ¡alâmât-ı münkere vü müstekrehesidir, onlar ba¡∂ı kerre 
≠âtü’l-cenb mara∂ına dahi ¡ara∂ olur ve o ¡ara∂lar bunlardır: i«tilâ†-ı ≠ihn 
ve he≠eyân ve tevâtür-i nefes ve «afaðân ve πaşydır. Ve bu ¡ara∂lardan dûn 
ya¡nî «afîf ¡ara∂ları dahi vardır, o ¡ara∂lar kerbin §u¡ûbeti ve şiddet-i ∂acer 
u se√anenin elvân-ı mu«telifeye taπayyürü ve şiddet-i √ummâ ve ðay™-ı 
mirâr. Ve sersâmın bu ¡ara∂ları cemî¡an ≠âtü’l-cenb ¡illetinde dahi ¡ârı∂a 
olduğunun sebebi budur ki ≠âtü’l-cenb ¡illetinin ma√alli §adrdır ve sersâm 
¡illetinin ma√alli a¡∂â-i re™îsedir. Ve §adrın a¡∂â-i re™îseye müşâreketi ve 
mücâvereti olmakla ona ¡ârı∂ olan ¡avârı∂ bi’l-müşâreke âfet-i §adrda dahi 
¡ârı∂ olur.

Pes bu ¡ara∂lar beynehümâda müştereke olmakla onları farð edip o ¡ara∂-
lar bersâmdan veyâ«ûd sersâmdan idiğini tebyîn ve ta¡yîn eder ¡alâmetten 
lâzımdır ve o furûð bunlardır ki ≠ikr olunur: Sersâmda evvelâ i«tilâ†-ı ≠ihn 
¡ârı∂ olup ba¡dehu a¡râ∂-ı sâire müştedde olur. Ve sersâmda teneffüs eslem 
olur ve teneffüsün fesâdı i«tilâ†-ı ≠ihnden sonra ₣uhûr eder. Ve sersâmda 
¡alâmât-ı müştereke ile ma¡an sersâma «â§§ olan gözlerin √umreti ve fevð 
cânibine inci≠âbı mi&lli ¡alâmetler mevcûde olur. Ammâ bersâmda ya¡nî 
≠âtü’l-cenbde i«tilâ†-ı ≠ihn sonradan ¡ârı∂ olup müte™a««ir olur. Ve ba¡∂ı 
kerre i«tilâ†-ı ≠ihn bersâmda mevtine ðarîb ₣uhûr eder ve o zamâna ðadar 
¡aðlı selîm olur velâkin bersâmda nefesin taπayyürü ve sû™u teðaddüm eder. 
Ve bersâmın zamân-ı ibtidâsında fevð cânibine merâððın temeddüdü olur 
ve ke-ennehu merâðð-ı §adrda olan vereme münce≠ib olur ve veca¡-ı nâ«ısı 
dahi olur.
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Ve sersâm ve bersâm arasında olan furûðun biri dahi budur ki sersâmda 
nab∂ ¡a₣îm olup tefâvüte mâil olur ve bersâmda nab∂ §aπîr olup mâ-fâtı 
tedârük için tevâtüre meyli olur. Ve ≠âtü’l-cenb müştedd oldukta a¡râ∂ı 
dahi müştedd olur ve lisânda yübs ve «uşûnet olur. Ve ≠âtü’l-cenb ziyâde 
oldukta mecnûbun yüzüne ve gözüne i√mirâr ¡ârı∂ olur ve ðalað-ı şedîd ve 
fesâd-ı teneffüs ve i«tilâ†-ı ≠ihn ve ¡ırð-ı munðatı¡ olur ve ba¡∂ı kerre dahi 
i«tilâf-ı rediyye olur ya¡nî ishâl-i redîsi olur.

±âtü‘l-cenb-i »âli§ ü ∏ayr-i »âli§in A§nâflarının 
¡Alâmâtı Beyânındadır

±âtü‘l-cenb «âli§ olmayıp belki verem a∂lâ¡ı mücellil olan πışâda olur 
ise yâhûd ¡a∂alât-ı «âriciyyede olursa onda olan veca¡ ve âfet bir √adde 
müntehî olur, zîrâ πışâ-i «âricde olan veremi lems idrâk ve i√sâs eder. Ve 
ba¡∂ı kerre cilde dahi πışâya müşâreket ile teverrüm edip ba§ara dahi verem 
₣âhir olur. Ve ba¡∂ı kerre o verem «ârice münfecir olur ve o mi&lli «ârice 
münfecir olan veremde nef& olmaz. Ve veremin «ârice inficârı ba¡∂ı kerre 
†abî¡î olur ve ba¡∂ı kerre dahi §ınâ¡î olur. Ammâ o ≠âtü‘l-cenb-i πayr-i «âli§ 
ki onun veremi ¡a∂alât-ı «âriciyyede ola, o veremde ∂arebân olur. Eger o 
∂arebânı i√sâs zamân-ı istinşâðta olur ise o verem ¡a∂alât-ı «âriciyyeden 
bâsı† olan ¡a∂allerde olur. Ve eger ∂arebânı i√sâs redd-i nefes katında ya¡nî 
nefesi bâ†ından «ârice i«râc katında olur ise o verem ¡a∂alât-ı ðâbı∂ada 
olduğuna delâlet eder. Ve senin ma¡lûmun oldu ki †abaða-i «âriciyye vü 
dâ«iliyyeden her birinde ðâbı∂ ve bâsı† olan ¡a∂allerin her birisi mevcûde 
olurlar. Ve ≠ikr olunan verem πamz ile dahi i√sâs ve idrâk olunur.

Ve ≠âtü’l-cenb-i πayr-i «âli§te ≠ikr[i] âtî a¡râ∂ ≠âtü’l-cenbi’l-«âli§te 
olduğu miðdâra bâliπ olmaz belki onda olanlardan ednâ olur. O ¡ara∂lar 
bunlardır ki ≠ikr olunur: veca¡-ı nâ«ıs, ∂îð-ı nefes, su¡âl, §alâbet-i nab∂, 
minşâriyyet-i nab∂, şiddet-i √ummâ, şiddet-i a¡râ∂-ı √ummâ. Ve πayr-i 
«âli§te ba¡∂ı kerre nab∂-ı leyyin dahi olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ≠ikr olu-
nan mevâ∂i¡den mâ-¡adâ ma√allerde olan veremden dahi √ummâ-ı veremî 
√âdi&e olur. Ve ke≠âlik mecnûb olmayan kimselerde nezle ile veyâ«ûd ci-
het-i u«râ ile ¡ârı∂ olan nef& ile dahi √ummâ ¡ârı∂a olur velâkin o vech üzere 
olan ma√mûmda veca¡-ı nâ«ıs ve nab∂-ı minşârî ve ≠âtü’l-cenbin ¡alâmât-ı 
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sâiresi dahi olmaz. Ve πayr-i √aðîðî olan ≠âtü’l-cenbin ek&erinde veca¡ ketif 
muş†unun esfelinde olur. Ammâ ≠âtü’l-cenb-i «âli§in ya¡nî √icâb-ı √âcizde 
olan ≠âtü’l-cenbin veca¡ı şerâsîfe mâil olur. Ve «âli§te i«tilâ†-ı ¡aðl ek&er 
ve a¡râ∂-ı sâire müştedd olur ve veca¡ ve ¡usr-i nefes dahi müştedde olur ve 
şiddet-i √ummâsı sür¡atli olmaz, √ummâ-ı sâire gibi mütesâri¡ş-şiddet de-
ğildir. Ve ba¡∂ı kerre √ummâsı fa∂lanın ta¡affününe ðadar te™e««ür etmekle 
√ummâ ziyâde ðuvvet bulur.

Ve eger ≠âtü’l-cenb veremi §adrda müsteb†ın olan πışâda ise veca¡ 
terðuveye mâil olur ve onda veca¡ dahi mu«telif olur, terðuveye o πışâ ec-
zâlarının mümâssesinden ve ke≠âlik o eczâda olan ðuvve-i √âssede i«tilâf 
olmak √asebiyle. Ve onda elbette ∂arebân olmaz. Ve onun veca¡ı şerâsîf 
nâ√iyesine mâil olur ve onun veremi a∂lâ¡da olan a¡∂â-i la√miyyede olur ve 
onda ke&îr «a†ar olmaz.

Ve Onun Redîsinin ve Selîminin ¡Alâmetleri Beyânındadır

±âtü‘l-cenbin selâmetine delâlet eder [316a] nef&in sehl ve serî¡ ve na∂îc 
olduğu. O §ıfat üzere olan nef& ebya∂ ve emles ve müstevî olur ve nab∂-
da §alâbet olmaz ve minşâriyyet-i şedîde dahi olmayıp veca¡ ve sâir a¡râ∂ 
ðalîle olur. Ve nefesinde ve nevminde selâmet olur ve ¡ilâcı dahi ðabûl eder 
ve onun πâilesine ¡alîl olan kimse ta√ammül eder. Ve bedeninin √arâreti 
müteşâbih ve müstevî olur. Ve onun lîni olur, ¡a†aşı ve kerbi ðalîl olur ve 
berâzı ve bevli √âlet-i ma√mûde üzere olur. Ve bevlin nu∂cu o ¡illette ¡alâ-
met-i ceyyidedir, redâ™et-i bevl o ¡illette rediyye olduğu gibi. Ve berâzın 
redâ™eti ve netni ve şiddet-i §ufreti ¡alâmet-i rediyyedir. Ve o ¡illette ru¡âf 
olsa ¡alâmât-ı ceyyide-i nâfi¡adan olur.

Ve ≠âtü’l-cenb redâ™etinin ¡alâmeti budur ki o ≠âtü’l-cenbin a¡râ∂ ve delâi-
li şedîde ve ðaviyye olur ve nef& mu√tebes veyâ«ûd ba†î™ olur ve nef& na∂îc 
olmayıp levninde √umret-i §ırfe veyâ«ûd kümûdet ve sevâddan biri olur. Ve 
o nef&in lüzûceti ve ¡usrü ve «anıðı olur. Ve bi’l-cümle ≠âtü’l-cenb-i ma√mû-
de ¡alâmetlerinin πayr-i ma√mûd olanın ¡alâmetleri a∂dâdı üzere olur.

Ve yine ¡alâmât-ı rediyyeden olur bevlinde ¡aker olup πayr-i müstevî 
olduğu. Ve ke≠âlik bevlin demevî olduğu, zîrâ bu mi&lli şü™ûn dimâπın il-
tihâbına delâlet etmekle redî olur.
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Ve yine ¡alâmât-ı rediyyeden olur mecnûbun √arâret-i şedîdesi olup 
«u§û§an e†râfında bürûdet olmak ve «alf cânibine mümtedde veca¡ı olmak 
ve ¡illet olan cânib üzere nâim oldukta veca¡ı ziyâde olmak.

Ve kaçan ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye §â√iblerine mara∂ları â«irinde i«-
tilâf ya¡nî müsterâ√a tereddüd ¡ârı∂ olsa kebid ∂a¡îfe olduğuna delâlet et-
mekle redî olur, ammâ o i«tilâf ≠ikr olunan mara∂ların ibtidâsında ¡ârı∂ olur 
ise ceyyid ve emr-i nâfi¡ olur. Ammâ bu ¡illetlerden sonra i«tilâf ¡ârı∂ olup 
ondan ¡usr-i nefes ve kerb zâil olmasa ba¡∂ı kerre o i«tilâf dördüncü günde 
ðatl eder veyâ«ûd dördüncü günden muðaddem ðatl eder.

Ve ≠âtü’l-cenbde ta√t-ı şerâsîfe i«tilâc ¡ârı∂ olsa ek&er-i √âlde i«tilâ†-ı 
¡aðla delâlet eder, zîrâ ≠âtü‘l-cenb vereminin mev∂i¡i olan √icâb-ı √âciz re™-
se müşârik olup dimâπ bi‘l-müşâreke müte™e≠≠î olur.

Ve ke≠âlik ¡alâmât-ı rediyyeden olur ≠âtü’l-cenbin teneffüsünden √âdi& 
olan «urâcâtın ðable-sükûni’l-√ummâ ve ðable-√udû&i’n-nef& πâire ve πâi-
be olması, zîrâ «urâcât-ı me≠kûrenin πavrı mâddenin πavra ve bâ†ına rücû¡ 
eylediğine delâlet etmekle mevte ¡alâmet olur. Ammâ ba¡de’t-teðayyu√ 
₣uhûr eden ceyyide ve rediyye ¡alâmâtın beyânı için münferiden ve müs-
taðillen bir bâb îrâd eyleriz.

Ve ma¡lûm ola ki ≠âtü’l-cenbde nef& ₣uhûr eylemese nef&in olmadığı 
ba¡∂ı kerre mara∂ın «iffetinden ve ∂a¡îf olduğundan olur ya¡nî mara∂ın ∂a¡fı 
mâddenin ðılleti ile olur ve mâdde-i ðalîle nef& olunmaz. Ve ba¡∂ı kerre 
dahi nef&in ¡ademi mara∂ın «ub&ünden olur, zîrâ mâddenin kemmiyyetinde 
ke&ret olur velâkin nef&e o mâdde ¡â§ıye olur ve lâ-ma√âle ondan √âdi& olan 
mara∂ «abî& olur.

Buðrâ† dedi ki mecnûbun ba¡∂ı kerre nefesi ve nef&i ma¡an ceyyid ve 
sehl olur velâkin ¡alâmât-ı u«râsı rediyye ve ðâtile olur, me&elâ nefesi ve 
nef&i ceyyid ve sehl olan mecnûbun veca¡ı «alf cânibine meyl eder ve arka-
sı ₣ahrına ∂arb olunan kimsenin arkası gibi olur ve bevli ðay√î ve demevî 
olur. Pes bu √âlet üzere olan mecnûb ðalîlen felâ√ bulur belki yevm-i «âmis 
ile yevm-i sâbi¡ arasında helâk olur. Ve o √âl üzere olan mecnûbun on dört 
güne varınca ðadar √ayâtı ðalîlen mütemâdî olur ve eker-i √âlde yedinci 
günü tecâvüz eder ise necât bulur.
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Ve ba¡∂ı kerre o mecnûbun iki ketifi arasında √umret ₣âhir olup ketif-
lerine sü«ûnet ¡ârı∂a olur ve ðu¡ûda ðudreti olmaz. Pes bu √âl üzere olan 
mecnûbun ba†nında dahi sü«ûnet olup ondan berâz-ı a§fer ₣uhûr eder ise o 
kimse helâk olur meger ki yevm-i sâbi¡i tecâvüz eyleye.

Ve ≠âtü’l-cenbde a§nâfı ke&îr ve mu«telif olan nef& sür¡at üzere ₣uhûr 
eyleyip sonra veca¡ dahi müştedd olsa yevm-i &âli&te o kimse helâk olur ve 
yevm-i &âli&i tecâvüz eder ise §ı√√at bulur.

Ve ≠âtü’l-cenbin bir nev¡i dahi vardır ki onda terðuveden sâða müm-
tedde olan ∂arebân olur ve onun büzâðı ya¡nî ağzının suyu nef& olup a§l-ı 
büzâð o nef&e mu«âli† olmaz ya¡nî ondan büzâð-ı a§lî münce≠ib ve mün¡a-
dim olur. Ve hem bevli naðî ve §âf olsa o ≠âtü’l-cenb dahi ðâtil olur, zîrâ 
mâdde cemî¡an başa §u¡ûd eylediğine delâlet eder lâkin o √âlet üzere olanlar 
dahi yevm-i sâbi¡i tecâvüz ederler ise onlar dahi §ı√√at bulur meger ki Allâ-
hu ta¡âlâ helâkini irâd eyleye. İnnehu ¡alâ-mâ-yeşâu ðadîrün.

±âtü‘l-cenb Ev…âtının ¡Alâmâtı Beyânındadır

Evrâm-ı sâireler gibi ≠âtü’l-cenb vereminin dahi ezminesi dört ðısmdır: 
zamân-ı ibtidâ ve zamân-ı tezeyyüd ve zamân-ı intihâ ve zamân-ı in√ı†â†tır. 
Ve bu ezmine-i erba¡adan her birinin ¡alâmetleri vardır.

Ammâ zamân-ı ibtidânın ¡alâmeti budur ki ibtidâda olan ≠âtü’l-cenbde 
nef& olmaz veyâ«ûd nef&i raðîð veyâ«ûd ðalîl olur veyâ«ûd o nef& olur ki 
ona büzâð tesmiye olunur ve o büzâð tesmiye olunan nef&i ðarîben beyân 
eyleriz.

Ve zamân-ı tezeyyüdün ¡alâmeti odur ki o zamânda a¡râ∂ ve nef& ziyâde 
olur ve nef&in riððati noð§ân ve «u&ûreti ya¡nî koyuluğu ziyâde olur. Ve 
nef&in evvelinde √umret bulunur ise √umrete münâsib i§firâra müntehî olur.

Ve zamân-ı intihânın ¡alâmeti budur ki o zamânda nef& eshel olur ve 
≠ikri mürûr eden nu∂c üzere nef& na∂îc olur ve nef&-i ke&îr ve veca¡-ı «afîf 
olur. Ve bu zamân-ı intihâ nu∂c-ı tâmm zamânıdır.

İn√ı†â†ın ¡alâmeti budur ki cemî¡an ≠ikri mürûr eden zamân-ı intihâ ¡alâ-
metleri mevcûd olup içlerinden nef& ve şiddet-i a¡râ∂ noð§ânı a«≠ eder ve o 
¡alâmetler zamân-ı in√ı†â†a ¡alâmet olur. Ve nef& ve a¡râ∂ cemî¡an zâil olur 
ise zamân-ı in√ı†â†ın nihâyeti olur.
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±âtü‘l-cenbin Bi-◊asebi‘l-Esbâb Olan A§nâfları 
¡Alâmâtı Beyânındadır

±âtü‘l-cenbin sebeb-i fâ¡ilîsine istidlâl olunan ¡alâmetlerin birisi nef&tir. 
Nef&in basî†ü‘l-levn ve mu«teli†ü‘l-levn olduğu ile sebeb-i fâ¡ilîye istidlâl 
olunur. Ve mev∂i¡-i veca¡dan ve √ummâdan ve √ummânın şiddetinden ve 
√ummânın nevbetinden dahi istidlâl olunur, zîrâ nef& √umrete mâil olur ise 
sebeb-i fâ¡ilî dem olduğuna delâlet eder ve §ufrete mâil ise §afrâya delâlet 
eder ve nef&in levni aşðar ise dem ve §afrâ ma¡an sebeb-i fâ¡ilî olduğuna 
delâlet eder ve nef&te nu∂c olmayıp levni beyâ∂a mâil ise balπama delâlet 
eder. Ve nef&in levni sevâd ve kümûdete mâil olup ve o levnler du«ân mi&l-
li «âricden şey™-i §âbiπ ile ¡ârı∂ olmadı ise sevdâya delâlet eder.

Ve ke≠âlik balπamî veyâ«ûd sevdâvî olan ≠âtü’l-cenbin veca¡ı süfle mâil 
olur ve leyyin olur, ammâ mâddesi dem ve §afrâdan biri olur ise onun veca¡ı 
fevðe müte§a¡¡id olup mültehib olur

Ve şiddet-i √ummâ dahi mevâdd-ı √ârreye ve √ummâ-ı πayr-i şedîde 
mevâdd-ı bârideye ve berdün-mâya delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre √ummâ 
nevâibi √asebiyle dahi mevâdda delâlet-i ceyyide ile delâlet eder.

±âtü‘l-cenbin İnti…âlâtı ¡Alâmetlerini Bildirir

Kaçan ≠âtü’l-cenbde nef&-i ma√mûd serî¡an mevcûd olmasa ve on dört 
gün mürûr edip o günlerde istinðâ dahi √â§ıl olmasa o [316b] verem cem¡-i 
middeye intiðâl eylediğine delâlet eder ve cem¡in tezeyyüd ve ta§a¡¡udunun 
ibtidâ-i √âline delâlet eder.

Şiddet-i veca¡ ve ¡usr-i nefes ve ∂îð-ı nefes ve nefesin inbisâ†ı √âlinde 
ma¡a-§ıπarin te∂â¡uf-ı nefes ve şiddet-i √ummâ ve «uşûnet-i lisân «â§§a-
ten ve su¡âl-i yâbis, bu yâbis su¡âl mâdde telezzüc eylediğinden olur ve 
ke&âfet-i √icâb ve ðuvvetin ∂a¡fı ve şehvetin suðû†u ve i«tilâf ve seher ve 
o mevâ∂i¡de i√sâs olunan &iðal cemî¡an bu eşyâlar ≠âtü‘l-cenb vereminin 
middeye ibtidâ eyledikleri ¡alâmetleridir.

Ve kaçan midde kâmileten cem¡ olunsa √ummâ ve veca¡ sâkin olur lâkin 
&iðal ziyâde olur.
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Ve kaçan verem münfecir olsa ona nâfi∂-i mu«telif ve nab∂-ı müsta¡ri∂-i 
mu«telif ¡ârı∂ olur ve ðuvvet sâðı† ve nefes me≠bûl ya¡nî «urde ve §aπîr 
olur. Ve ba¡∂ı kerre midde a¡∂âyı ve veremi le≠¡ edip √ummâ-ı şedîd a«≠ına 
mü™eddî olur.

Ve kaçan verem münfecir olup vaðt-i inficârdan kırk güne varınca 
ðadar mâdde tenðıye olunmasa sill mara∂ına te™eddî eder. Ve müteðayyi√ 
olan veremin inficârı yevm-i sâbi¡de olur, yevm-i sâbi¡den sonra münfe-
cir olanların vuðû¡u yevm-i sâbi¡de münfecir olanlardan eðall olur velâ-
kin o eðallden biri birine ðıyâs ile ke&îrü’l-vuðû¡ olanlar yirmi yâhûd kırk 
veyâ«ûd altmış günlerde münfecir olanlardır. Ve her ne miðdâr ≠âtü’l-cenb 
vereminin ¡avârı∂-ı cem¡i müştedde olur ise o veremin inficârı esra¡ olup 
müddet-i ðalîlede münfecir olur.

Ve kaçan ≠ikr olunan ¡avârı∂356 leyyin ve «afîf olsa inficâr eb†a™ olur.
Ve kaçan ≠âtü’l-cenbin ¡alâmâtı hâile ve me«ûfe olsa ve onun nef&in-

de ve πayrıda ¡alâmât-ı ma√mûde müşâhede eylesen sen o ¡alâmât-ı hâi-
leden ceza¡-ı küllî ile ceza¡ eyleme, zîrâ nef&-i ma√mûd ile ma¡iyyeti olan 
¡alâmât-ı hâile cem¡in ¡avârı≠ındandır.

Ve her kaçan ≠âtü’l-cenbde olan veca¡ nef& ve fa§d ve ishâl mi&lli nesne-
lerin biri ile teskîn olunmasa o ≠âtü’l-cenb veremi yâ teðayyu√ eder veyâ«ûd 
ðable’t-teðayyu√ ðatl eder. Bu iki emrin hangisi olacağı delâil-i sâire ile 
ta¡yîn olunur: Nab∂ şedîden temeddüd eylese ve «u§û§an nab∂ın tevâtürü 
dahi müşredd olsa eger o kimsede ðuvvet ðaviyye olur ise ≠âtü’r-riyeye ve 
teðayyu√ ve sille intiðâlini in≠âr eder. Ve bi’l-cümle mecnûbda ðuvvet ve 
selâmet delâili mevcûde iken nef& ve ishâl ve fa§d ve tekmîd ile onda olan 
veca¡ sâkin olmasa o veremin me™âli teðayyu√a râci¡ olur.

Ammâ o kimsede selâmet ve &ebât-ı ðuvvet ve &ebât-ı şehvet mi&lli nes-
nelerin delâili mevcûde olmasa onlar ≠âtü’l-cenbin evvelâ πaşy i√dâ& edip 
ba¡dehu ihlâk edeceğini in≠âr eder. Ve ek&er-i √âlde veremin inficârı ve 
vecnelerin i√mirârı katında şehvet-i sâðı†a ve e§âbi¡e sü«ûnet ¡ârı∂a olur, 
zîrâ inficâr katında eb«ıre müte§â¡ide olup bu √âletler ¡ârı∂a olur.

Kaçan o verem fe∂â-i §adra münfecir olsa birkaç gün miðdârı ¡illet «if-
fet üzeredir diye tevehhüm olunur sonra onun √âli seyyi™ ve redî olur. Ve 

356 Ya¡nî ≠âtü’l-cenb veremi cem¡-i midde eylediği zamân √âdi& olan a¡râ∂.
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verem münfecir olsa bundan aðdem bizim √ikâye eylediğimiz üzere nab∂ 
∂a¡îf ve müsta¡ri∂ ve eb†a™ ve mütefâvit olduğu müşâhede olunur, zîrâ vere-
min inficârında olan istifrâπla ðuvvete in√ilâl ve √arâret-i πarîziyyeye in†ıfâ 
¡ârı∂ olur.

Ve ke≠âlik veremin inficârında a«lâ†ın le≠¡i √asebiyle evvelâ nâfi∂ a«≠ 
edip ona √ummâ tâbi¡a olur. Ve eger verem-i münfecirin mâddesi ke&îre ve 
ðuvvet ∂a¡îfe olur ise helâke mü™eddî olur.

Ve ma¡lûm ola ki kaçan ðuvvet ∂a¡îfe olup temeddüd ve tevâtür şedîd 
olur ise bundan aðdem senin bildiğin üzere o √âlet-i πaşy in≠âr eder. Eger 
tevâtür ednâ ve ≠âtü’l-cenbin iðti∂â eylediği mertebeden dûn olur ise ba¡∂ı 
kerre sübâtı ve teşennücü veyâ«ûd bu†™-ı nu∂cu in≠âr eder. Ve ≠ikr olunan 
a√vâlin sübât i√dâ&ının vechi budur ki o inficârdan √â§ıl olan eb«ıre-i ra†be 
√iddetli olmaz, zîrâ √iddetli olsa idi nab∂ın tevâtürü müştedd olur idi, pes 
tevâtür-i nab∂da şiddet olmadığı ≠ikr olunan eb«ırenin mu√tedde olmadığı-
na delâlet eder. O eb«ıre dimâπa §u¡ûd eyledikte onu dimâπ ðabûl eder ve 
ðuvvette ∂a¡f olmakla dimâπın ðabûl eylediği eb«ıreyi a¡§âba def¡e ðâdire 
olamayıp sübât i√dâ& eder. Ve eger dimâπda ðuvvet olup o ru†ûbetli eb«ıre-
yi a¡§âba def¡e ðâdir olur ise a¡§âba def¡ edip teşennüc i√dâ& eder.

Ve mâddenin πalî₣a olduğu teðayyu√un √u§ûlü bu†™ üzere olduğuna 
delâlet eder. Ve dimâπ ve a¡§âbda ba¡∂ı kerre ðuvvet olup ≠ikr olunan eb«ı-
reyi ðabûl etmemekle ≠âtü’l-cenb emrâ∂-ı dimâπiyyeye intiðâl eylemez. 
Ve ≠âtü’l-cenb §â√ibinin ∂îðı müştedd olsa velâkin √ummâsı olmasa teşen-
nücü in≠âr eder.

Ve kaçan ¡illet-i me≠kûre ðalîlen sükûnet ve «iffet üzere olunup onda 
nef& olmasa mâdde bevl ve berâz ile müntefi∂a olduğuna delâlet eder. Ve 
ba¡∂ı kerre onda i«tilâf-ı mirâriyye-i raðîð ₣uhûr veyâ«ûd bevl-i πalî₣ ₣uhûr 
eder. Ve bevl ve berâzında o √âller ₣âhir olmaz ise ðarîben «urâc i√dâ&ına 
delâlet eder.

Ve kaçan merâðð ve şerâsîfte temeddüd ve √arâret ve &iðal rü™yet olunsa 
ürbiyyelerde «urâc i√dâ&ını veyâ«ûd sâða mâil «urâc √udû&unu in≠âr eder. 
Ve «urâcın sâða meyli olanları selâmete şedîden delâlet eder. Ve bu mi&lli-
lere Buðrâ† emr eder ki «arbað ile ishâl eyleyeler.
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Ammâ o ¡illette ¡usr-i nefes ve ∂îð-ı §adr ve §udâ¡-ı veter ðuvvette357 olsa 
ve &edy ve sâ¡idde &iðal ve fevðe mâil √arâret i√sâs olunsa mâddenin iki ku-
lak câniblerine ve nâ√iye-i re™se meylini in≠âr eder. Ve ≠ikr olunan √âletler 
mevcûde olup velâkin kulak ve re™s nâ√iyelerinde veremden ve «urâcdan 
bir nesne olmasa mâdde dimâπa meyl edip ðatl eder.

İkinci Fa§l ±âtü‘l-cenb ◊udû&ünden İkinci Veyâ«ûd Üçüncü Günde 
Bed™ Eden Nef&e Müte¡alli… Kelâm-ı Câmi¡dir

Ef∂al olan nef&in ev§âfı budur ki o nef& sür¡at ile ₣uhûr ve sühûlet ile 
«urûc eder, ke&îrü’l-miðdâr olur ve nu∂cu dahi ziyâde olur.

Ve mâdde-i na∂îcanın ¡alâmeti budur ki na∂îc olan nef& emles ve müs-
tevî olup onda lüzûcet olmaz belki ðıvâmı mu¡tedil olur veyâ«ûd o va§f 
üzere olanlara ðarîb olur. Kaçan mecnûbda i«tilâ† veyâ«ûd seher veyâ«ûd 
¡ara∂-ı redî-i â«er ₣uhûrundan sonra o mecnûbda nef&-i na∂îc ₣uhûr eyle-
se o redî olan ¡ara∂ları nef&-i na∂îc teskîn eder. Ve ≠ikr olunan ev§âf ile 
mev§ûf nef&ten sonra ef∂al olan nef& evâil-i eyyâmında §ufrete nâ₣ır olup 
√umrete meyli olanlardır. Ondan sonra ef∂al olan nef& nefs-i zebedîdir.

Ve zebedî olan nef&in sebebi budur ki «ıl†tan miðdâr-ı ðalîl bir cüz™-i 
raðîða havâ-i ke&îr mu«âli† olup onun mu«âla†ası cidden ziyâde ve şedîde 
olur. Ve zebedî olan nef& evvelâ ≠ikr olanlar ðadar ceyyid olmaz belki re-
dâ™ete mâil olur. Ve evvel-i √udû&unda nef&in a√mer-i §ırf veyâ«ûd a§fer-i 
§ırf-ı nârî olanları erde™ olur.

Ve cidden erde™ olan nef&lerden biri dahi budur ki nef& ebya∂-ı lezic olup 
müstedîr olur. Ve cemî¡an nüfû&un erde™i esved olan nef&tir, ¡ale’l-«u§û§ 
nef&-i esvedin müntin olanları ziyâde erde™dir. Ve nef&-i a§fer nef&-i es-
vedden ve ke≠âlik πalî₣ ve müteda√ric ve müstedîrden «ayrlıdır. Ve nef&-i 
müstedîr nef&-i a√merden «ayrlıdır her ne ðadar nef&in istidâresi mâddenin 
πıl₣atine ve √arâretin istîlâsına delîl olup redî olur ise. Ve o istidâre üzere 
olan nef& mara∂ uzayıp bi’l-â«ere sille ve ≠übûle mü™eddî olacağını in≠âr 
eder. Ve a√mer a§ferden «ayrlı olur, zîrâ nef& a√mer oldukta yalnız dem-i 
†abî¡î olur veyâ«ûd dem-i †abî¡înin balπam-ı mu¡tedil ile mu«teli† olanları 

357 [Ragıp Paşa’da ibare “§udâ¡-ı veter ðuvvette”, Hamidiyede “§udâ¡ ve ¡ırð ðuvvette”, 
Arapça matbuda “ve &iðalen fi’t-terðuvet”tir.
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olur ve her hangisi ise §afrâ-i [317a] ekkâle ve mu√teriðadan πâilesi ehven 
olur. Ve nef&-i a«∂ar cümûda veyâ«ûd i√tirâð-ı şedîde delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre nef& cevherinde redî olur, ma¡a-hâ≠â «urûcunda sühûlet 
olur ve onun sühûleti «urûcu ile redâ™et-i cevherinin √ükmü zâil olmaz. Ve 
müntin olan nef& redî olur ve bu mi&lli redîlerin intifâ&ı ya¡nî nef&e mu†â-
va¡ati ke&îrü’l-miðdâr olduğundan olur yoksa o mu†âva¡at nu∂c √asebiyle 
√â§ıl olan sühûlet değildir. Ve her ne nef& ki onun ile e≠â mündefi¡ ve sâkin 
olmaya, o nef& ceyyid değildir.

Ve e†ıbbânın ¡âdeti budur ki §adrdan i«râc olunan ru†ûbet sâ≠ece olup 
ona şey™-i πarîb na∂îc ve a«lâ†-ı erba¡anın birinden dahi bir nesne mu«âli† 
olmaz ise ona büzâð tesmiye ederler ve ona nef& ı†lâð eylemezler. Ve bu 
mi&lli büzâð dâim olup onun hangi «ıl† idiğine ve onda nu∂c √â§ıl olduğuna 
delâlet eder bir √âlet olmasa o mi&lli büzâðın devâmı delâlet eder ki o ¡illet 
müzmin olup uzar ve kaçan ¡adem-i nu∂cla redâ™et dahi olur ise helâke 
delâlet eder.

Ve bi’l-cümle nef&in levni √asebiyle ve ðıvâmının πıl₣ati ve riððati 
√asebiyle ve şeklinim istidâresi ve ¡adem-i istidâresi ile ve kemmiyyetinin 
ke&ret ve ðılleti ile delâleti olur.

Ve nef&-i mâli√ nezle-i ekkâleye delâlet eder. Ve «ıl†-ı πalî₣-i nef&î ve 
belki nef&-i ðay√ ba¡∂ı kerre riyede ður√a yok iken √âdi& ve ₣âhir olur ve o 
mi&lli nef& bir nev¡ ru†ûbet-i §adriyyedir ki o ru†ûbet otuz yaşını elli yaşına 
varınca ðadar tecâvüz edip riyâ∂eti terk edenlerin bedenlerinden ta√allüb 
eder ve fe∂â-i §adra müte√allib olup nef&e mu†âva¡at eder. O nef& ile kırk 
günde tenðıye √â§ıl olur ve ba¡∂ı kerre bir sene ðadar nef& edip sene tamâ-
mında istinðâ √â§ıl olur ve o mi&lli nef&te ke&îren be™s olmaz.

Bu√rânât-ı ±âtü’l-cenb

Kaçan mecnûb yevm-i evvelde nef& edip o nef& raðîð ve na∂îc olsa te-
vaððu¡ olunur ki o ¡illetin mâddesi dördüncü günde nu∂c bulup yedinci 
günde bu√rân eyleye. Ve eger râbi¡de nu∂c √â§ıl olmasa veyâ«ûd yevm-i 
evvelde nef& eylemeyip yevm-i evvel mürûrundan sonra nef&e ibtidâ eylese 
onun bu√rânı on birinci günde veyâ«ûd on dördüncü günde olur. Ve dör-
düncü gün tecâvüz edince ðadar nef& eylemeyip sonra nef&e ibtidâ eylese 
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ve nef&inde nu∂c olsa o ¡illetin emri mütevassı† olur ya¡nî redâ™et ile cevdet 
arasında olur. Eger râbi¡den sonra ibtidâ eden nef&te nu∂c olmaz ise ¡illetin 
müddeti †avîle olur ve ondan bür™ recâ olunur ¡ale’l-«u§û§ onda ¡alâmât-ı 
ceyyide ola, recâ ziyâde olur. Ve o ¡alâmât-ı ceyyideler ðuvvetin ve şehve-
tin vücûdu ve sinnin √adâ&eti, şâbb-ı ðavî olduğudur.

Ammâ mecnûb yedinci güne varınca ðadar nef& eylemese veyâ«ûd 
nef&inde ða†¡â nu∂c olmasa belki o nef& «ıl†-ı sâ≠ec olsa, eger o nef& §â√i-
binde ðuvvet ∂a¡îfe ise delâlet eder ki onun mâddesi ba¡de-zamânin nu∂c 
eder ve ona ðable’n-nu∂c ∂a¡f ve «aver ¡ârı∂ olur ve ∂a¡fı √asebiyle on dört 
günü tecâvüz eylemez belki on dört günden muðaddem helâk olur, zîrâ 
mâddenin nu∂cu ve ¡illetin bu√rânı kırk günde veyâ«ûd altmış günde olur 
ve †abî¡at-ı ∂a¡îfe o günlere varınca ðadar sâlimeten mümtedde olmaz. 
Ammâ nef&in §â√ibinde ðuvvet ðaviyye ve iki şehvet358 dahi mu¡tedile ve 
ma√mûde olsalar ve nevm ve nefes dahi lâyıðları üzere olsalar ve bevl 
dahi na∂îc ve ceyyid olsa recâ olunur ki o ¡alîl on dört günü tecâvüz edip 
ek&er-i √âlde on dört günden sonra helâk olur. Ve bu me≠kûrların küllîsi 
eger mâdde √âdde olur ise vâði¡ olup onun √ükmü olur. Ve bi’l-cümle 
bu√rân-ı «afîfin bu ¡illette a†veli on dört günde olur ve ba¡∂ı kerre yirmi 
güne varınca ðadar mümtedde olur. Ve Câlînûs zu¡m eder ki ba¡∂ı kerre 
otuz günde nef& ile istinðâ √â§ıl olup o vaðtte bu√rân-ı tâmm mü§âdif 
olur. Ve bundan aðdem biz ≠ikr eyledik ki sâ≠ec büzâðı olan nef& †ûl-i 
¡illete delâlet eder.

Ve ba¡∂ı kerre müttefið olur ki bir vaðt içinde bu√rânın vuðû¡una te-
vaððu¡ olunur, ona bir delîl ve sebeb ¡ârı∂ olup o bu√rânı taðrîb yâhûd teb¡îd 
eder, me&elâ nef& bulunup ve a√vâl delâlet eylese ki bu√rân on dördüncü 
günde vâði¡ olur velâkin yedinci günden sonra nef&-i esved vâði¡ olsa ve 
«u§û§an o nef&-i esved sekizinci gün gibi yevm-i redîde vâði¡ olsa o nef& on 
dört günden muðaddem bu√rân-ı redî vuðû¡una delâlet eder. Ammâ §ûret-i 
me≠kûrede delîl-i redî bedeline delîl-i ceyyid ₣uhûr edip nu∂c-ı ma√mûda 
delâlet eylese bu√rân-ı redînin te™e««ürüne ve bu√rân-ı ceyyidin teðaddü-
müne delâlet eder. Ve lâyıðtır ki bu umûrlar fehm olunup mu¡âlecede ∂uc-
ret olunmaya.

358 “İki şehvet”ten murâd şehvet-i †a¡âm ve şehvet-i şarâbdır.
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Üçüncü Fa§l ±âtü‘r-riye Beyânındadır

±âtü‘t-riye bir nev¡ verem-i √ârrdır ki o verem-i √ârr riyede √âdi& olur. 
Ve o verem ba¡∂ı kerre riyede olan sebeb ile evvelen ve ibtidâen riyede 
√âdi& olur. Ve ba¡∂ı kerre riyeye nüzûl eden nezleye tâbi¡ olur ve o, «avânîð 
√asebiyle olur ki o «avânîð riyeye ta√allül eder yâhûd ≠âtü’l-cenb ≠âtü’r-ri-
yeye isti√âle eder. Ve bu mi&lli ≠âtü‘r-riye yevm-i sâbi¡e varınca ðadar 
ðatl eder. Ve bu mi&lli ≠âtü‘r-riyede †abî¡at nef&-i mâddeye ðaviyye olur ise 
ek&er-i √âlde sill vuðû¡una tevaððu¡ olunur.

Ve ≠âtü’r-riye a«lâ†-ı erba¡anın her birinden tekevvün eder lâkin balπam-
dan tekevvünü ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ ¡u∂v-ı riyede se«âfet √asebiyle «ıl†-ı 
raðîð mu√tebes olmaz ve i√tibâsı nâdirü’l-vuðû¡ olur.

Ve ≠âtü’l-cenb ≠âtü‘r-riyenin ¡aksi üzere olur, zîrâ ≠âtü’l-cenb ¡u∂v-ı 
πışâî ve ke&îf ve müsta√§af mevâ∂i¡de olur, onlara ancak mirâr mi&lli 
la†îf-i √ârr olan mevâdd nüfû≠ eder, balπam gibi ke&îf olanlar nâdiren 
nüfû≠ eder.

Ma¡a-hâ≠â ba¡∂ı kerre ≠âtü’r-riye demden dahi √âdi& olur ve √umret 
cindisnden olur ve ≠âtü’r-riyeden bu cins ðâtildir, ek&er-i √âlde redâ™eti 
√asebiyle ve riyenin ðalbe mücâvereti √asebiyle ðatl eder. Ve ðatlin bir 
sebebi dahi budur ki mu¡âlece ða§dıyla ona edviye verilse o edviye key-
fiyyet-i nâfi¡ası bâðıye iken riyeye vâ§ıl olmaz bu¡d-ı mesâfe √asebiyle 
ve ke≠âlik ∂ımâd olundukta ∂ımâdın dahi keyfiyyeti riyeye ke&îren vâ§ıl 
olmaz.359 Ve mu¡âlece-i me≠kûrenin †abî¡ata i¡âneti olmamakla mara∂ πa-
lebe edip ðatl eder.

Ve ≠âtü’r-riye ba¡∂ı kerre ta√allül ile zâile olur ve gâhîce dahi me™âli 
teðayyu√a rücû¡ eder ve gâhîce dahi ta§allüb eder ve çok kerre dahi «urâcâta 
intiðâl eder ve ðarânî†usa dahi intiðâl edip redî olur ve ðalîlen ≠âtü’l-cenbe 
dahi intiðâl eder. Ve ≠âtü’l-cenbi «ader ta¡ðîb eylediği gibi ≠âtü’r-riyeyi 
dahi «ader ta¡ðîb eder. ±âtü’r-riyeyi «aderin ta¡ðîbi ≠âtü’l-cenbi ta¡ðîbinden 
ek&er olur.

Ve ru¡âfın ≠âtü’l-cenbe nef¡i olduğu ðadar ≠âtü’r-riyeye nef¡i olmaz, 
mâdde-i ru¡âf dem ve ≠âtü’l-cenbin mâddesi balπam olmakla mâddeleri 
mu«telif olduğu √asebiyle ve yine o sebeb ile ki ma√all-i ru¡âf riyenin, §ad-

359 Zîrâ ∂ımâd ile riye arasına a∂lâ¡ ve aπşiye √âil olur.
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rın √icâblarından ve aπşiye ve ¡a∂alâtından ba¡îd olur ve ma√all-i ba¡îdden 
mevâdd münce≠ibe olmamakla ke&îren tenðıye √â§ıl olmaz.

el-¡Alâmât: ±âtü‘r-riye a§√âbında √ummâ-ı √âdde olur a√şâda verem-i 
√ârr olmak √asebiyle ve şedîden ∂îð-ı nefes olur «unâðı olanlar gibi. Ve o 
∂îð ile müteneffis olan kimse munta§ıb olur. Ve o verem mesâlik-i nefesi 
ta∂yîð eder ve nefesinin √arâret-i şedîdesi olur. Ve cevheri πayr-i √assâs 
olup πışâsında √iss olan ¡u∂v-ı riyede ke&ret-i mâdde √asebiyle &iðal olur. 
Ve o πışâ cevher-i [317b] riyeyi küllen mu√tevî olduğundan ≠ikr olunan 
mâdde-i müctemi¡a-i ke&îre §adrı bi’l-cümle temdîd eder ve onda bir nev¡ 
veca¡ olur ki o veca¡ §adrdan ve ¡umðtan bed™ edip ðassa ve §ulba ya¡nî 
fe…ârât-ı ₣ahra müntehî olurç Ve ba¡∂ı kerre beyne’l-ketifeyn dahi veca¡ 
i√sâs olunur ve ba¡∂ı kerre ketifte ve terðuvede ve &edyde ∂arebân i√sâs 
olunur ve o ∂arebân mutta§ıl olur veyâ«ûd su¡âl ¡ârı∂ oldukta i√sâs olunup 
ba¡dehu munða†ı¡ olur.

Ve ≠âtü’r-riye a§√âbı ı∂†ıcâ¡a ðâdir olmaz lâkin ðafâsı üzere mu∂†acı¡ 
olmak ona mümkin olur; cenb üzere ı∂†ıcâ¡ eylese mu«tenıð olur.

±âtü‘r-riye §â√ibinin evvelâ lisânı mu√ammere olur sonra esved olur. 
Ve lisânına yed ile mess olunsa yede ilti§âð edip yapışır ve hem lisânın-
da πıl₣at √âdi&e olur. Ve ba¡∂ı kerre imtilâ ve temeddüdde vech cemî¡an 
§adra müşârik olur. Ve iki vecnede √umret ve intifâ« ₣âhir olur, zîrâ 
veche ve veceneye bu«âr ta§a¡¡ud eder. Ve onların la√miyyetleri ek&er ve 
hem müte«al«il olduklarından mâ-¡adâ cildeleri cebhe cildeleri gibi müs-
ta√§af değildir, onun için onlar §â¡ide olan eb«ıreyi ðabûl edip ≠ikr olu-
nan √âlât ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre √umret ziyâde olup yanakları ma§-
bûπ gibi olur. Ve ba¡∂ı kerre o eb«ırenin §u¡ûdu i√sâs olunur ki ke-enne 
nâr-ı müşte¡ile onun vechine ¡âlî olur ve onda nef«a-i şedîde dahi ₣âhir 
olur ve √ummâsı ve âfeti ¡a₣îm olmakla nefesi ¡a₣îm ve serî¡ olur ve 
gözlerinde tehebbüc ve gözlerinin √areketlerinde ağırlık ve gözleri da-
marlarında imtilâ ve cefnlerinde ya¡nî göz kapaklarında dahi ağırlık olur. 
Bu me≠kûrların sebeb-i √udû&u dahi ≠ikri sâbıð eb«ıre-i §â¡ide olur. Ve 
†abaðât-ı ¡ayndan †abaða-i ðarniyyede teverrüm gibi ve √adeða-i ¡aynda 
cü√û₣ ve düsûmet ve simen gibi √âlât ₣âhire olur. Ve raðabesi dahi taπal-
lu₣ edip kalın olur. Ve bu«âr-ı ra†bın ke&reti √asebiyle ba¡∂ı kerre sübât 
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dahi ¡ârı∂ olur. Ve gâhîce o ¡illet §â√ibinin e†râfı bâride olur ya¡nî eli ve 
ayağı sovuk olur.

Ammâ ≠âtü’r-riye a§√âbının nab∂ı360 mevcî ve leyyin olur, zîrâ o mara∂-
da olan veremin ma√alli ¡u∂v-ı leyyindir ve mâdde-i mara∂ ru†ûbettir, pes o 
mi&lli mara∂da nab∂ mebcî ve leyyin olur. Ve nab∂-ı mevcî inbisâ†-ı vâ√id-
de mu«telif olur ve ba¡∂ı kerre dahi munða†ı¡ olur ve gâhîce dahi inbisâ†-ı 
vâ√idde ≠â-ður¡ateyn olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi nab∂ın ≠ikr olunan a§nâfı 
bu ¡illette inbisâ†ât-ı ke&îrede vâði¡ olur ve ba¡∂ı kerre el-vâðı¡ fi’l-vasa† 
tesmiye olunan nab∂ dahi √âdi& olur. Ve ≠âtü’r-riye a§√âbının nab∂ı ek&er-i 
√âlde ¡a₣îm olur şiddet-i √âcet ve lîn-i âlet olduğu için lâkin onların ðuvvet-
leri cidden ∂a¡îf oldukta nab∂ ¡a₣îm olmaz. Ammâ onların nab∂ı ba¡∂ı kerre 
müştedd olur ve ba¡∂ı kerre dahi tevâtürü ðalîl olur ve tevâtürün şiddeti 
√ummâ ve √âcet √asebiyle olur ve tevâtür ile ¡i₣amı cem¡e ðuvvet kâfiye 
olup veyâ«ûd kâfiye olmadığı √asebiyle olur.

Ve fâ∂ıl İbuðrâ† ≠ikr eyledi ki ≠âtü’l-cenb a§√âbının &edyleri katında ve 
ðurbünde «urâcât olup teðayyu√ eyleyip ður√asında nâ§ûr olsa ≠âtü’r-riye 
âfetinden onlar ta«allu§ ederler ve «alâ§ın sebebi ma¡lûmdur. Ve ke≠âlik 
onların sâðlarında dahi «urâcât olsa yine ¡alâmât-ı ma√mûde olur.

Ve ≠âtü’r-riye ≠âtü’l-cenbe intiðâl eylese, her ne ðadar o intiðâl nâdir 
ise, onların ∂îð-ı nefesleri «iffet bulur ve onda ve«ar ya¡nî √arâret-i §adr 
√âdi& olur. Ve ≠âtü’r-riye §â√ibinin nef&i ≠âtü’l-cenbde olduğı gibi gâhîce 
elvân-ı mu«telife üzere olur. Ve ≠âtü’r-riyenin ek&eri balπamî olur.

Ammâ o ≠âtü’r-riye ki √umret361 cinsinden veyâ«ûd √umrete mâil olsa o 
zamân ≠âtü’r-riyede ∂îð-ı nefes olur velâkin §adrda &iðal-i ma√sûs ðalîl olur 
ve iltihâbı πâyet şiddette olur.

Ve ≠âtü’r-riye vereminin teðayyu√a intiðâlinin ¡alâmetleri ≠âtü’l-cenbin 
teðayyu√a intiðâlinin ¡alâmetlerine ðarîb olur ve o ¡alâmetler bunlardır: On-
ların √ummâları ve veca¡ları noð§ân üzere olmaz ve mu¡teber olacak ðadar 
onlarda nef& ve rüsûbu olan bevl-i πalî₣ ile yâhûd berâz ile onlarda nef∂ 
ve mevâddı def¡ olmaz. Ve kaçan bu ¡alâmâtı mara∂-ı me≠kûrda müşâhede 

360 Nab∂ât-ı me≠kûrenin √addi ve mâhiyyeti kitâb-ı evvelden bâbu’n-nab∂da taf§îl 
olunmuştur.

361 “◊umret” o veremdir ki onun mevâddı dem ile §afrâ olur.” 
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edip ve o ¡alâmetler mevcûde iken marî∂i sâlim ve ðavî bulsan o verem 
ve mara∂ teðayyu√ ve «urâcâttan birine mü™eddî olur ve mevâddı fevðe 
veyâ«ûd süfle râci¡a olur. ±âtü’l-cenbin ≠ikr olunan ¡alâmât √asebiyle hangi 
†arafa meyli olduğu ma¡lûm olur. ±ikri mürûr eden ¡alâmât mevcûde iken 
marî∂de ðuvvet ve selâmet olmasa marî∂in helâki tevaððu¡ olunur.

Ve kaçan marî∂in büzâðında ya¡nî ağzı suyunda √alâvet ₣âhir olsa 
≠âtü’r-riye veremi teðayyu√ etmiştir, o §ûrette kırk güne varınca ðadar 
tenðıye olur ise fe-bihâ ve illâ müddet-i mara∂ †avîle olur.

Ve kaçan ≠âtü’r-riyenin müddeti †avîle olsa ayaklarda tehebbüc √âdi& 
olur, ðuvvet- πâ≠iyenin «u§û§an ayakta olan ðuvvet-i πâ≠iyenin ∂a¡fı √ase-
biyle. Ve eger mevâdd me&âneye meyl eylese ondan selâmet recâ olunur.

Dördüncü Fa§l Riyede ◊âdi& Olan Verem-i ~ulb Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre riyede verem-i §ulb √âdi& olur ve o verem-i §ulbe ∂îð-ı nefes 
delâlet eder ve o ∂îð günden güne ziyâde olur ve &iðal ve ðıllet-i nef& ve 
su¡âlden √âdi& şiddet-i yübûset olur. Ve ba¡∂ı kerre tevâtür-i su¡âlden cefâf 
√âdi& olur ve ma¡a-hâ≠â §adrda √arâret ðalîl olur.

Beşinci Fa§l Riyede ◊âdi& Olan Verem-i Rı«v Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre riyede verem-i rı«v √âdi& olur ve ona ∂îð-ı nefes ¡ârı∂ olup 
onda büzâð-ı ke&îr ve ru†ûbet-i §adr olur ve √arâret-i ke&îresi olmaz ve yü-
zünde kırmızılık dahi olmaz belki levn-i vechi re§â§î olur.

Altıncı Fa§l Bü&ûr-i Riye Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre riyede bü&ûr olur ve ¡alâmeti budur ki riyede &iðal i√sâs olu-
nur ve ∂îð-ı nefes olup sür¡at ve tevâtür dahi olur ve §adrda √arâret ve il-
tihâb olur ¡umûm üzere olan √ummâ yok iken.

Yedinci Fa§l Riyede Olan İctimâ¡-i Mâ Beyânındadır

Ba¡∂ı kerre riyede su cem¡ olur ve ona melîle ve √ummâ-ı leyyine ve 
e†râfta √âdi& olan verem ve sû™-i teneffüs ve raðîð ve mâî olan nef& ve müs-
tesðî olanların √âli gibi √âlin ¡urû∂u delâlet eder.
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Sekizinci Fa§l ¢a§abe-i Riyeye ¡Ârı∂ Olan Verem ve 
Cirâ√at Beyânındadır

Ve onların ¡alâmetleri budur: Onların √ummâ-ı ∂a¡îfesi ve vasa†-ı ₣ah-
rında ∂arebânı ve veca¡ı olur; veca¡ i√sâs olunmamakta ða§abe-i riye ri-
yenin kendi gibi değildir, ða§abede veca¡ i√sâs olunur velâkin veca¡ı «afîf 
olur. Ve o âfette cesedde √ikke ve §avta bu√√a ¡ârı∂a olur. Ve o cirâ√at-i 
ða§abe teðarru√ eylese onda nükhe-i semekiyye ve nef&-i nezr ₣uhûr eder 
ya¡nî ağzında balık râyi√ası ve nef&-i ðalîl bulunur.

Dokuzuncu Fa§l ¢ay√ ve Cem¡-i Midde Beyânındadır

¢ay√ kelâm-ı e†ıbbâda iki ma¡nâ üzere gelir: Evvelkisi budur ki veremin 
midde cem¡ine ı†lâð olunur. Ve bu ma¡nâ üzere olan ðay√ e†ıbbâ mu√âve-
relerinde her ma√allde isti¡mâl olunur. Ve ikincisi budur ki emrâ∂-ı §adrda 
«â§§aten ðay√ ı†lâð olunup onunla §adr ile riye arasında olan fe∂â ve fürce-
nin münfecire olan irin ile imtilâsı murâd olunur o imtilâ gerek ise cânib-i 
vâ√idede veyâ«ûd iki cânibde olsun.

Ve bu imtilânın sebebleri nezle olup ≠ikr olunan fürceyi def¡aten §abb 
eylediği mevâdd mümteli™e eder veyâ«ûd riyede √âdi& olan ður√a-i münfe-
cireden midde ve §adîd seyelân edip o fe∂âyı mümteli™e eder. Ve ek&eriyyâ 
yirmi günden sonra o fe∂âda müctemi¡a olan mâdde teðayyu√ edip intifâ& 
eder ya¡nî nef&e mu†âva¡at edip nef& ile tenðıye olunur veyâ«ûd o imtilânın 
sebebi nevâ√î-i §adrda olup münfecire olan veremin midde-i [318a] sâilesi 
olur ve bu sebeb ile imtilânın vuðû¡u ek&er olur. Ve o fe∂âyı mâlî olan mid-
de na∂îce olur veyâ«ûd dürdiyy gibi bir nesne olur.

Ve ≠ikr olunan fe∂âyı mümteli™e eden middenin dört √âli vardır: Yâ ke&-
ret-i kemmiyyeti ile i«tinâð edip ðatl eder. Ve bu i«tinâðın zamân-ı √udû&u 
müteðârib oldukta evvelâ nefesi ∂îð a«≠ edip nef& eylemez. Veyâ«ûd fe∂â-i 
§adrda müctemi¡a olan midde riyeyi ta¡fîn edip sill mara∂ını i√dâ& eder. 
Veyâ«ûd sehl mütedârik nef& ile mevâdd tenðıye olunur, zîrâ o mevâdd 
¡ırð-ı ¡a₣îm ve şiryân-ı ¡a₣îm †arîðlerinden me&âneye mun§abb ve münde-
fi¡a olup bevl πalî₣ olduğu √âlde «urûc eder ve fe∂â-i §adrdan o mevâdd-ı 
müctemi¡a evvelâ verîdden kebide ve kebidden külyelere sülûk eder ve 
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ba¡∂ı kerre dahi kebidden em¡âlara mündefi¡a olup berâz ile «urûc eder, bu 
iki †arîðten «urûcu ma√mûd olur. Bundan aðdem müddet-i inficârı biz ≠ikr 
eyledik.

İşbu a√vâl-i erba¡a ðuvvet-i ¡alâmât ve sinn ve fa§l ve mizâc √asebleriyle 
√ads olunur. Ve meşâyı« teðayyu√ vuðû¡unda şübbândan ziyâde ve ek&er 
helâk olur, nevâ√î-i ðulûbları ∂a¡îf olmak √asebiyle. Ve evcâ¡la şübbânın 
helâkları meşâyı« helâkinden ziyâde olur, şübbânın i√sâs-ı veca¡ları ek&er 
olmak √asebiyle.

Ve ≠âtü’l-cenb intiðâlâtı bâbında teðayyu√un ve inficârın ¡alâmetlerini 
beyân eyledik, ammâ fe∂â-i §adrın ðay√ ile imtilâsının ¡alâmetleri budur ki 
§adrda &iðal olur ve ma¡-a-bührin ve veca¡in su¡âl-i yâbis olur. Ve onların 
ba¡∂ılarının su¡âli ra†b olup nef& eyledikçe «iffet ta«ayyül olunur ve nefes-
leri mütetâbi¡ olur ve o sebebden kelâmları serî¡ olur ve ¡inde’t-teneffüs 
veterât-ı ünûfları362 √areket edip mun∂amme olur ve onda daðîð √ummâ 
olup me™âli istisðâ olur.

Ammâ cihet-i middenin ya¡nî §adrın hangi cânibinde midde ile imtilâ ol-
duğunun ¡alâmeti budur ki o ¡alîl merreten bir cânibe ı∂∂ıcâ¡ olunup ve mer-
reten u«râ cânib-i u«râya ı∂∂ıcâ¡ olunur, her hangi cânibe ı∂†ıcâ¡da &iðal-i 
∂âπı†-ı mu¡allað i√sâs olunur ise imtilâ o cânibin «ilâfı cânibinde olduğu 
ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik middenin §avtı ve recrece363 ve «a∂«a∂ası364 hangi 
cânibden ₣uhûr eder ise imtilâ o cânibde olduğu ma¡lûm olur. Ve ke≠âlik 
†în-i a√mer365 su içinde idâfe ve √all olunur. Kettândan ma§nû¡ bir libâs o 
†în-i müdâfa πams olunup o ¡alîle ilbâs olunur ve §adrı üzere olan libâsın 
hangi cânibi evvelâ kuruduğu tefa√√u§ ve ta√arrî ile ta¡arrüf olunup imtilâ 
dahi o cânibde olduğuna istidlâl olunur.

Ammâ inficâr selîm olduğunun ¡alâmeti budur ki veremden √âdi&e olan 
√ummâ ¡aðîb-i inficârda sâkine ve şehvet nâhi∂a ve nef& ve nefes sühû-
let üzere olur veyâ«ûd o inficâr ile cenb †arafında ve nevâ√îsinde ≠âtü’n-

362 “Veterât-ı ünûf”tan murâd burnun iki †arafında olan πa∂ârîf-i leyyinelerdir.
363 ُ ــ َ َ ْ ــ râ’ların fethi ve cîm’in sükûnuyla) [er-recrecet] اَ َ َ ْ  vezni [da√recet] َد

üzere) I∂†ırâb etmek ya¡nî √areket etmek. Vankulu.
364 ُ ــ َ َ ْ َ ْ ــ alâ-vezni¡) [el-«a∂«a∂at] اَ َ َ ْ  Suyu ve su mi&lli nesneyi ([ez-zelzelet] اَ

ta√rîk etmektir. Vankulu.
365 “‰în-i a√mer” maπre dedikleri aşıdır.
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nevâ§îr366 «urâcât √âdi&e olur. Ve ke≠âlik o «urâcât √âdi&e olur ki keyy 
yâhûd ba†† olunsa onlardan naðbet ve bey∂â midde «urûc eder.

Ammâ inficâr-ı redînin ¡alâmâtı budur ki i«tinâð ve πaşy ve nef&-i redî 
ve sill işbu âfetlerden birinin ¡alâmâtı mevcûde olur veyâ«ûd «urâcâtı keyy 
ve ba†† olunsa onlardan midde-i √amî™e vü müntine «urûc eder.

Ammâ nef&in midde veyâ«ûd balπam idiğini farð eden ¡alâmet odur 
ki o nef& suya ilðâ olunur, †âfî olur ise balπam olduğuna ve râsib olan-
ların midde olduğuna istidlâl olunur. Ve ke≠âlik o nef& nâra ilðâ olunur, 
netn ve râyi√a-i kerîhesi var ise midde olduğuna ve netni olmayanların 
balπam olduğuna istidlâl olunur. Ve ma¡a-hâ≠â sillin πayrıda midde nef&i-
nin †arîð-i «â§§ı olduğunun beyânı bundan aðdem ≠ikr olundu, onunla 
dahi farð olunur.

Ve ba¡∂ı kerre müteneffi& cidden ke&îr olan ðay√ i«râc eder ve ben sâ¡at-i 
vâ√idede müteneffi&in nef& ile bi’l-menni’§-§aπîr iki menne ðarîb veyâ«ûd 
bir buçuk menn ðay√ i«râc eylediğini müşâhede eyledim. Ve küllü yev-
min elli ûðıyyeye ðarîb ya¡nî dokuz ðû†ûliye ðarîb olan ðay√ı müteðayyi√in 
nef& ile i«râc eylediğini dahi Câlînûs müşâhede eyledi.

Ve midde ile ru†ûbât-ı u«rânın farðını †ufüvv ve rüsûb ile ve nâra ilðâ 
katında netnin ₣uhûru ve ¡adem-i ₣uhûru ile sana ta¡rîf eyledik ve her biri-
nin «â§§aten ¡alâmetlerini beyân eyledik.

Ammâ teðayyu√un sille intiðâlinin ¡alâmâtı levnin kümûdeti ve cebîn 
ve ¡unuðun imtidâdı ve cemî¡an e§âbi¡inin sü«ûneti πayr-i müfâraða ile te-
sa««unu olur √attâ √ummayâtta dahi e†râfı bürûdet üzere olmak mu¡tâdı 
olanların dahi teðayyu√u sille intiðâl eyledikte e§âbi¡leri tesa««un-ı lâzım 
ile mütesa««ine olur ve onlarda onların √ummâları leylen ziyâde olur πıdâ 
√asebiyle ve tırnakları ta¡aððuf eder, ta√t-ı a₣fârda olan la√mın ≠evebânıy-
la ve gözleri tedessüm edip gözlerinin levni beyâ∂ ve §ufrete meyl eder. 
Ve bunlardan mâ-¡adâ teðayyu√un sille intiðâli ¡alâmâtını bâbü’s-sillde biz 
≠ikr eyleriz.

366 “±âtü‘n-nevâ§îr”den murâd o «urâcâttır ki ağırşaklanmış ola diye işâret olun-
muştur.



664 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Onuncu Fa§l ~adr ve Riyenin ¢urû√u Beyânındadır ve 
Sill Dahi O ¢urû√tan Biridir

Ve bu ður√alar yâ §adrda veyâ«ûd §adrın √icâblarında veyâ«ûd riyede 
olur. Ve riyede olanlar ya¡nî ðsm-ı a«îr sill ismi ile müsemmâ olur. Veyâ«ûd 
o ðurû√ ða§abe-i riyede olur ve onun ≠ikri mürûr eyledi. Bu ðurû√ beyninde 
§adrda olan ður√alar eslem olur onun için ki §adrın ¡urûðu a§πar ve eczâları 
a§lebdir, ondan ₣uhûr eden şıðð ¡a₣îm olmaz ve o ¡urûðda §adîd bâðî kal-
maz belki fe∂â-i §adrda seyelân eder, ammâ riye bu a√vâl üzere değildir.

Ve ke≠âlik §adrın √areketi √areket-i riye gibi ðaviyye değildir belki §adrın 
√areketi sükûna ðarîb ve √areket-i ∂a¡îfedir. Ve ke≠âlik §adr la√mîdir ve la√mî 
olan ¡u∂vun ilti√âmı ðabûlü esra¡ olur. Ve ke&îren «urâcât-ı müte¡affineden 
√âdi& olan ðurû√-ı §adrdan §adrın ¡i₣âmının fesâdı ¡ârı∂ olur √attâ o ¡i₣âmdan 
mev∂i¡-i ta¡affünü ða†¡a √âcet olur, civârına ¡afen sirâyet eylemesin için. Ve 
ba¡∂ı kerre o ¡i₣âmı vely edip civârında vâði¡ πışâya dahi ¡afen sirâyet eder.

Ammâ √icâbda olan ðurû√ ilti√âm eylemez. Ve √icâb-ı πayr-i nâfi≠e 
olan ður√aları eger √icâbın eczâ-i ¡a§abiyyelerinde vâði¡ olur ise ilti√âmı 
ðabûl eylemez. Ve eger o ður√a √icâbın eczâ-i la√miyyelerinde olur ise 
ilti√âmı ðabûl eder, eger ibtidâsında tedârük ve tedâbîri rü™yet olundu ise 
yâhûd teverrüm edecek miðdâr terk olunmadı ise. Ve ammâ √icâb ður√aları 
teverrüm veyâ«ûd zamânı uzayıp müzmine olsa o mi&lli ður√a-i nâfi≠ her 
ne ðadar eczâ-i la√miyyede dahi olur ise ilti√âmı ðabûl eylemez ve ona bür™ 
dahi √â§ıl olmaz.

Ammâ ðurû√-ı riyenin bür™ünde ve ¡adem-i bür™ünde e†ıbbâ i«tilâf eyledi-
ler. Bir ðavm ≠âhib oldular ki riyede √âdi& olan ður√a için elbette berâ™et √â§ıl 
olmaz, zîrâ ður√anın bür™ü sükûnet ile olur, riye ise dâimâ √areket üzeredir. 
Câlînûs onlara mu«âlefet edip der ki yalnız √areket bür™ ve ilti√âma mâni¡-i 
tâmm olmaz, mevâni¡-i u«râ √arekete mun∂amm olur ise o vaðtte √areket 
mâni¡-i bür™ olur. Onun delîli budur ki √icâbda olan ður√alar berâ™eti ðabûl 
eder ve ma¡a-hâ≠â √icâb dahi müte√arriktir. Ve ðurû√-ı riyede Câlînûs’un 
ðavli budur ki riye ður√asının ¡urû∂u verem veyâ«ûd «ıl†-ı ekkâl ile √âdi& 
olan te™ekkül ile olmayıp belki esbâb-ı u«râdan √âdi& in√ilâl-i ferd ve tefer-
ruð-ı itti§âl ile riyede ður√a √âdi& oldu ise o ður√a mâdâm ki teðayyu√ ve 
teverrüm eylemeyip «urâc-ı ma«∂ oldukça tedbîr ile ona bür™ √â§ıl olur.
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Ve ke≠âlik riyede olan ður√alar naðiyye olup teðayyu√ eylemese onun 
dahi bür™ü câiz olur. Ammâ ðurû√-ı riyeden verem ve te™ekkül ile √âdi& 
olanlar için bür™ recâ olunmaz, zîrâ müteðayyi√a olan ður√aya middesi 
tenðıye olunmadıkça bür™ √â§ıl olmaz; riyeden middeyi tenðıye ise ancak 
nef& ile ve nef& su¡âl ile olur ve su¡âl ður√ayı tevsî¡ ve «arð eder. Ve ke≠âlik 
su¡âlin daπdaπası ður√anın veca¡ını ziyâde eder ve veca¡ mevâddı mev∂i¡-i 
veca¡ın nevâ√îsine ce≠b eder ve bunlar cemî¡n mâni¡-i bür™ olur. [318b] 

Ve ke≠âlik riyede olan ður√a-i müteðayyi√ayı bilâ-su¡âl edviye ile tenfî& 
ve tenðıye dahi mümkin olmaz, zîrâ onda müceffifât isti¡mâl olunsa mücef-
fif edviye nef&e mâni¡ olur ve nef& olmadıkça tenðıye √â§ıl olmaz ve mu-
ra††ıbât isti¡mâl olunsa mura††ıb edviye ður√ayı ter†îb edip bür™e mâni¡ olur.

Ve ður√a-i me≠kûrenin ¡adem-i bür™üne delîl-i â«er dahi vardır, o delîl 
budur ki «ıl†-ı ekkâlden √âdi& olan te™ekkülün bür™ü te™ekkül mev∂i¡ini 
ı§lâ√la olur ve onun ı§lâ√ı zamân-ı ke&îrde olur. Ve ður√a-i müte™ekki-
le zamân-ı ke&îrde ta«arruð ve ta√azzün edip nâ§ûr olur ve nâ§ûru olan 
ður√a mülte√im olmaz veyâ«ûd si¡âye edip eczâ-i riyeyi ekl eder ve riye-i 
müte™ekkilenin §â√ibi için felâ√ muta§avver olmaz. Ve ður√a-i riye verem 
√asebiyle olur ise bu ma¡nâlar onda dahi mevcûd olmakla onun için dahi 
bür™ olmaz. Ve §u¡ûbet-i bür™de ≠ikr olunan ma¡nâlara √areket-i riye mu¡îne 
olur. Ve ke≠âlik riyenin ¡urûðu kibâr ve vâsi¡ ve §alâbetli olur ve ona binâen 
onda olan fetð mülte√im olmak ¡asîr olur.

Ve bu vücûh ile dahi riyenin müteðayyi√a olan ður√alar için bür™ recâ 
olunmadığına istidlâl edip deriz ki meşrûb olan devânın med«aliyle riye 
beyninde mesâfe-i ba¡îde vardır ve lâ-ma√âle o mesâfeyi ða†¡da devânın 
keyfiyyet-i nâfi¡asına ∂a¡f gelip menfa¡ati kalmaz, ¡ale’l-«u§û§ saðy olunan 
edviye bâride ise belîd olup nüfû≠ eylemez. Ve edviye-i √ârre saðy olunsa 
ðurû√-ı riyeye lâzım olan √ummâya mu∂ırre olup √ummâyı ziyâde eder 
ve müceffif devâ ður√a-i riyeye lâzım olan daðða mu¡în olur ve mura††ıbât 
saðy olunsa ður√anın ilti√âmına mâni¡ olur, zîrâ mülte√im olan ður√aların 
sebeb-i ilti√âmı müceffifât isti¡mâli olur ve onlara bi’l-cümle mura††ıbât 
mu∂ırre olur «u§û§an riyeye fevðinden ve ta√tından ru†ûbet vâride olup 
cevher-i riye sa«îfe olmakla te™ekkülü ðâbil olur ve bu mi&lli ¡u∂v ðurû√un-
da mura††ıbât isti¡mâli ziyâde mu∂ırr olur.
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Ve ba¡∂ı kerre te™ekkül-i riye ¡ilâcı ðâbil olur bu şurû†a ri¡âyet olunur ise, 
o şurû† bunlardır: Evvel-i ₣uhûrunda ve zamân-ı ibtidâsında tedbîre mübâ-
şeret oluna ve mu¡âlece olunan te™ekkül o πışâ üzere √âdi& ola ki ða§abe-i 
riyeyi dâ«ilden o πışâ setr ve taπşiye eyleye ve riyenin cevher-i la√mîsi 
dahi o âfeti serî¡an ðabûl eylemeye. Ve te™ekkül ða§abe-i riyenin πu∂rûfun-
da olur ise o te™ekkül ¡ilâcı ðabûl eylemez.

Bu ma…âmda ¢ânûn’un ¡ibâreti budur: ــ ــ  א  ــ ــ  אر ا ــ  ــא   وا
İntehâ. İşbu kelâm iki ma√alle nâ₣ır olmak i√timâli vardır, erca√ı tercüme-
de ≠ikr olunan ma¡nâdır.367

Bi-√asebi’l-esnân sill mara∂ının ¡ilâcı ziyâde ðabûl edenleri §ıbyâ-
na ¡ârı∂ olan silldir. Ve ðurû√-ı riyenin eslemi «uşkrîşet cinsinden olan 
ður√adır, eger o ður√a mizâc sebebiyle √âdi& olmadı ise ve ður√a-i yâbiseyi 
ðûbâiyye kılan «ıl† √asebiyle olmadı ise. Ve ba¡∂ı kerre sill mara∂ı müm-
tedd olup uzar ve müzmin olur ve ihlâka isti¡câl etmeyip meslûle dehrden 
bir müddet verir. Ve ba¡∂ı kerre dahi şebâb sinninde mümtedd olur, sinn-i 
kühûlete varınca ðadar mühlet verir. Ve mu§annif der ki ben meslûle bir 
hatun müşâhede eyledim ki onun silli yirmi üç seneye ðarîb veyâ«ûd yirmi 
üç seneyi ðalîlen mütecâviz vaðt mümtedd oldu.

Ve ðurû√-ı riye a§√âbı fa§l-ı «arîfte cidden muta∂arrır olur. Ve marî∂in 
riyesinde ður√ası olup veyâ«ûd olmadığı ma¡lûm olmasa mara∂da işkâl 
olunsa fa§l-ı «arîf du«ûlünde o işkâl ke&if olur, riyesinde ður√a mevcûd ise 
¡alâmetleri ₣âhire olur.

Ve ma¡rûf olup ≠ikri teðaddüm eden sillden mâ-¡adâ bir u«râ ¡illet dahi 
vardır ki ona dahi sill ı†lâð olunur ve o ¡illet-i u«râda √ummâ olmaz velâkin 
a«lâ†-ı πalî₣a-i lezice nevâzil †arîði ile riyeye mun§abbe olur ve riye dahi o 
mâddeyi ðabûl etmekle mecârî-i riye ∂ayyið olur ve onlarda ∂îð-ı nefes ve 
il√â√ı olan su¡âl √âdi& olup ðuvâlarını inhâka mü™eddî ve ebdânlarını i≠âbe 
eder. Ve fi’l-√aðîða bu ¡illet a§√âbı ¡ilâcda rebv a§√âbı mecrâsına cârî olup 
onun mu¡âlecâtıyla ¡ilâc olunur. Eger bu ¡illet a§√âbında √arâret ðalîle olur 

ــ 367 ــ  ــ و ــ ن دا ــ ا ــ  ــאء ا ــ ا اء وכאن  ــ ــ ا כ اذا כאن  ــ ــ ا ــ  ــ   و
ــ ــ  א  ــ ــ  אر ــ ا ــא  א وا ــ ــ  ــ ا ــ  ــ ا  (hâ≠â ¡ibâretü’l-¢ânûn) ا

ðavli ــ ــאء ا ــ ا ــ ðavline nâ₣ırdır ve i√timâldir ki وכאن  ــ ا ــ ا ــ   و
א ــ ــ  ــ ا  ðavline rab† oluna, ehline «afî değildir.
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ise bunun mu¡âlecesinde rebvin ¡ilâcında müsta¡mele olanlardan dûn edvi-
yeler isti¡mâl olunur.

Fî Esbâbı ¢urû√i’r-Riye: Riye ður√asının esbâb-ı müte¡addidesi var-
dır. Nezle-i nezzâ¡a veyâ«ûd ekkâle veyâ«ûd mu¡affine olan nezleden biri 
nüzûl edip onlara mücâveret ile riye münte∂ic ya¡nî meşviyye olmaktan 
sâlime olmaz veyâ«ûd o mevâddan biri ¡u∂v-ı â«erden riyeye seyelân eder 
veyâ«ûd evvelâ ≠âtü’r-riye √âdi& olup ba¡dehu teðayyu√ edip ≠âtü’r-riye 
ður√a-i riyeye isti√âle eder veyâ«ûd ≠âtü‘l-cenb teðayyu√ edip münfecire 
olur ve ðay√ı riyeye seyelân ederek riyeyi taðrî√ eder veyâ«ûd ður√a-i ri-
yenin sebebi esbâb-ı nef&in biri olur, fem-i ¡ırðın infitâ√ı ve ¡ırðın inðı†â¡ı ve 
in§ıdâ¡ı gibi esbâbın biri olur. Ve onların sebebleri dahi gerek sebeb-i dâ«ilî 
olsun πaleyân-ı dem mi&lli ve gerek sebeb-i «âricî olsun «âricden olan ∂arbe 
ve sað†a gibi cemî¡an bunlar fem-i ¡ırðın infitâ√ına ve ne₣âyirine sebeb olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi ður√a-i riyenin sebebi cirm-i riyenin nefsinden ¡ufû-
net ve ekkâl √âdi&e olup riyeyi taðrî√ eder, a¡∂â-i sâirede cevher-i ¡u∂vdan 
¡ufûnet ve ekkâl √âdi& olup o ¡u∂vu taðrî√ eylediği gibi. Ve §ayf şimâlî ve 
yâbis olsa ve o §ayfı ta¡ðîb eden «arîf cenûbî ve ra†b olsa o «arîfte emrâ∂-ı 
silliyye ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Hey™ette ve Sinnde ve Beldede ve Mizâcda Sille İsti¡dâdı Olan 
Kimselerin İsti¡dâdları ¡Alâmâtları ve A√vâlleri Beyânındadır

Sille müsta¡idd o kimselerdir ki onlar mücenna√ olup ya¡nî ¡i₣âmı §adrı 
vech-i âtî üzere me™ûf olup §adrları ∂ayyið ve ektâfları la√mdan ¡ârî ¡ale’l-
«u§û§ ketiflerinin «alf cânibi la√mdan ziyâde ¡ârî ve ektâfları ðuddâma mâil 
olur ve meyli cenâ√ gibi ₣uhûr ve bürûz edip o kimsenin iki †arafta olan ke-
tifleri †ayrın iki cenâ√ına müşâbih olur ve onların ketifleri ¡a∂udlarından ve 
ke≠âlik ðuddâm ve «alflerinden munða†ı¡lar olur ya¡nî o ¡u∂vların terekküb-
leri müstevî olmaz ve a¡nâðları †avîl olur ve hem ðuddâma ¡unuðlarının mey-
li olur, boğazları nâtî ve bâriz olur ve o müsta¡iddînin §adrlarında ve §adrları 
√avâlîlerinde riyâ√ ve nef« ziyâde olur, göğüsleri küçük olduğundan.

Bu ev§âflar mevcûde olduğundan mâ-¡adâ onların dimâπlarında dahi 
∂a¡f olup ona müteveccih olan fu∂ûlü dimâπ ðabûl eylese ve kendi πıdâsını 
dahi dimâπ ∂a¡fı √asebiyle in∂âca dahi ðâdir olmasa şerâyi†e isti¡dâd onda 
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tamâmen mevcûde olur, ¡ale’l-«u§û§ ev§âf-ı me≠kûre a§√âbının a«lâ†ı √âd-
de-i mirâriyye ola.

Ve sille müsta¡idd olanların isti¡dâdlarına se√ane ile dahi istidlâl olunur. 
Sür¡at üzere silli ðâbil olan kimselerin se√aneleri ≠ikr olunan tecennu√ mev-
cûde olduktan sonra ze¡ar368 ve bey∂ olup onun beyâ∂ı şuðrete ∂ârib olur.

Ve §ulb ve mütekâ&if olan ebdân dahi serî¡an silli ðabûl eder, onlara 
in«ırâð-ı ¡urûð ¡ârı∂ olmak √asebiyle. Ve bâridü’l-mizâc olan kimseler dahi 
müsta¡iddlerdir.

Ve min ciheti’s-sinn sille müsta¡idd olanlar sekiz yaşından otuz bir yaşı-
na varınca ðadar yaşları olanlardır.

Ve bu ¡illet bilâd-ı bâridede ke&îrü’l-vuðû¡ olur, zîrâ o bilâdda ¡urûð bürû-
det ile münfetıða olur ve nef&-i dem ek&er olur. Ve fu§ûlden ≠ikri teðaddüm 
eden «arîf-i mev§ûfta ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Câlînûs dedi ki sille müsta¡idd olanlara vâcibdir ki √âdde ve √ırrîfe olan 
edviye ve aπdiyeden ve ke≠âlik a¡∂â-i §adrı temdîd eden §ıyâ√ ve ∂acr ve 
ve&be mi&llilerden tevaððî ve ictinâb eyleyeler.

¡Alâmâtu‘s-Sill: Marî∂in midde nef&i olur. Ve middenin ¡alâmeti bun-
dan aðdem bizim şer√ eylediğimiz levn gibi ve teb«îr gibi nesnelerdir. Ve 
sillin lâzımı olan, √ummâ-ı daðîðadır, mev∂i¡-i ¡illete ya¡nî riyeye ðalbin 
ðurbü olmakla meslûltan √ummâ müfâraðat eylemez ve taπaddî eyledikçe 
ve gecelerde √ummâ-ı dıððın iştidâdı ciheti üzere meslûlun √ummâsı dahi 
müştedde olur, πıdâ √asebiyle beden tera††ub eylediği için.

Ve meslûlde olan √ummâ [319a] ba¡∂ı kerre √ummâ-ı dıðð ile √ummâ-ı 
nâibe ve rib¡ ve «ıms √ummâlarından mürekkeb olur. Ve √ummânın şerrlisi 
√ummâ-ı «ımstır ba¡dehu şa†ru‘l-πıbb ba¡dehu nâibe şerrlidir.369

Ve kaçan sill √âdi& olsa onun §â√ibinde teðayyu√ bâbının â«irinde ≠ikr 
olunan ¡alâmetler ₣âhir olur ve ondan küllü vaðtin ¡arað feye∂ân ve seyelân 
eder, zîrâ onların ðuvvetleri πıdâyı imsâk ve tedbîrden ∂a¡îf olur ve o πıdâyı 
√arâret dahi ta√lîl ve isâle eder.

Ve o ¡alîl «uşkrîşet nef& eder ise ¡illetin sill olduğunda a§lâ şübhe kalmaz 
«u§û§an ki sille mü™eddî olan sebebler o ¡illet üzere teðaddüm etmiş ola.

368 “Ze¡ar” tüyü ðalîl olmak.
369 Ve √ummayât bâbında ≠ikr olunan √ummâların mâhiyyetleri me≠kûrdur.
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Ve kaçan beden ≠übûle ve e†râf in√inâya ve πıdâ ve fu∂ûlün fesâdları 
√asebiyle tüyler dahi inti&âra bed™ eylese sill §a√î√u’l-vuðû¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ibtidâ-i sillde meslûlün levni kümûdet üzere olur lâkin bu«ârâtın 
ta§a¡¡udunda √umret √âdi&e olur. Meslûlün ¡unuð ve cebîni temeddüd eder, 
¡ale’l-«u§û§ sill istiðrâr ve isti√kâm üzere olsa o ¡u∂vların temeddüdü ziyâ-
de olur ve onların e†râfları müntefi«a olur ve «u§û§an eyyâm-ı sillin â«irin-
de ayakları ziyâde müntefi«a olur ve a«lâ† fâside olup eðâ§î-i bedende πarî-
ziyyenin redâ™et-i mizâcla müstehlike olduğundan e†râfı terebbül370 eder.

Ve sebeb-i silli «ıl†-ı ekkâl olan meslûl cidden mâli√ olan mâ-ı ba√r gibi 
büzâð ða≠f eder ve nab∂ı nâtî ya¡nî refî¡ ve sür¡atte mu¡tedil ve §aπîr olur ve 
ba¡∂ı kerre dahi iki cânibe meyelân ¡ârı∂ olur. Ve bu ¡alâmetler ₣uhûrundan 
sonra ba†nında ðarâðır √âdi& olup şerâsîfi fevð cânibine mün√anî ve mâil 
olur ve onda ¡a†aş müştedd olur ve ðuvâ-yı †abî¡iyyesinin ∂a¡fı √asebiyle 
†a¡âma şehveti bâ†ıl olur ve ðuvvetinin suðû†u √asebiyle ba†nı i«tilâf üze-
re olur ve mevti ðarîb oldukta √alða gibi nesneler ve ke≠âlik damarların 
cirmini nef& eder. Eger menfû& olan ¡urûð kibâr ise o ¡urûð-ı menfû&e riye 
¡urûðudur ve eger §ıπâr ise ða§abedendir. Ve çok vâði¡ olur ki onlar √a§ât 
nef& ederler. Ve onlar ða§abeden sâir vaðtte √alða nef& eylemez ancak 
ður√a-i ¡a₣îmeden sonra onlar √alða nef& ederler. Ve sillin â«irinde nef& ve 
büzâð πalî₣ olur ba¡dehu munða†ı¡ olur ∂a¡f-ı ðuvvet √asebiyle. Ve onlar 
ba¡∂ı kerre i«tinâðta helâk olurlar. Ve ≠ikr olunan nef& ba¡∂ı kerre â«ir-i 
sille te™e««ür eylemez belki evvelinde √âdi& olur eger sill cins-i redîden ise 
ve ha∂mı ðâbil olmayan mevâdd-ı πalî₣adan ise.

Ve kaçan â«ir-i sillde nef& munða†ı¡ olsa onların √ayâtları dört gün üze-
re ziyâde olmaz. Ve ba¡∂ı kerre nef&lerinin inðı†â¡ı ∂a¡f-ı ðuvvet √asebiy-
le olur, bu §ûrette nefesleri dahi ∂ayyið olur √attâ onların nefesleri πayr-i 
ma√sûs gibi olur. Ve çok kerre su¡âlleri müştedd olup mütetâbi¡an nef&-i 
deme mü™eddî olur. Ve onların su¡âllerine mu¡âlece olunsa bir miðdâr «iffet 
bulur velâkin ma¡a-«iffetihi helâk olurlar. Ve su¡âlleri √âli üzere terk olu-
nup mu¡âlece olunmasa nezf-i dem ile serî¡an helâk olurlar. Ve kaçan mes-
lûl olan kimsenin keffi üzere bâðılâya müşâbih √abbe ₣âhir olsa o kimse 
onun ₣uhûrundan elli iki gün sonra helâk olur Allâhu ta¡âlâ a¡lem.

ك   370 .âmûs¢ ا و





FENN-İ ¡ÂŞİR MA¢ÂLÂTINDAN BEŞİNCİ MA¢ÂLE 
A¡∞Â-İ ~ADRIN MÂ-SİVA’l-¢ALB OLAN 

¡U∞VLARININ VE NEVÂ◊ÎSİNİN ¢UR◊ALARI VE 
¡İLELLERİ ¡AMELİYYÂTI BEYÂNINDADIR 

O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Nevâ√î-i ~ad ve Riye Evrâmının Mu¡âlece-i 
Müşterekleri Beyânındadır

Ben derim ki bi’l-cümle o ¡illetlere ¡ilâc-ı müştereklerin biri fa§ddır ve 
zamân-ı ibtidâlarında cânib-i mu«âliften fa§d olunur. Evvel-be-evvel fa§dı 
lâzım olan ¡ırð ¡illete †ûlen mu√â≠î olan §âfindir ve ba¡dehu ¡ar∂an mu√â≠î 
olan bâsilîðtir ve ba¡dehu ¡ar∂an mu√â≠î olan ek√aldir. Ve eger ek√al ₣âhir 
değil ise ðîfâl fa§d olunur, zîrâ ðîfâlin fa§dının dahi nef¡i vardır her ne ðadar 
onun menfa¡ati geç ve eb†a™ ve eðall ise. Ve bu fa§dlar olunup birkaç gün 
mürûrundan sonra ma√all-i ¡illete ¡ara∂da muvâfıð olan cânibden fa§d olu-
nur. Ve ba¡∂ı kerre §adr üzere √acâmet olunur ve o √acâmet bilâ-şar† olur ve 
ma¡a-şar† dahi olur tâ ki mâddeyi «ârice ce≠b eyleyip taðlîl eyleye «u§û§an 
fa§d ile mesbûð olan √acâmet mâddeyi ziyâde taðlîl eder.

Ve Câlînûs dedi ki bu ¡ilel a§√âbının √ummâsı cidden şedîde ise ona 
müshil verilmekten i√tirâz lâzımdır, onun ¡ilâcında fa§d ile iktifâ olunur, 
zîrâ fa§dda «a†ar yoktur veyâ«ûd «a†arı eðalldir. Ve ishâlin «a†arı ¡a₣îmdir, 
zîrâ mevâddı ishâl ta√rîk eder ve ba¡∂ı kerre ishâl eylemez ve ba¡∂ı kerre 
ifrâ† eder. Ve vâcib olur ki onlara mümkin oldukça mu«addirât taðrîb olun-
maya, zîrâ mu√addirât nu∂ca ve nef&e mâni¡a olur.

Ve onlara muvâfıð olan aπdiyeler mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı √ın†a ve ke≠âlik 
«ubbâzâ ve baðlatu‘l-Yemâniyye ve mülûkiyye ve ðar¡ †abî«lerinin suyu ve 
ke≠âlik mâ-ı bâðılâ ve ðışmış mi&lli aπdiyeler olur ¡alîlde ifrâ† üzere √arâ-
reti yok ise. Ve ¡illetin â«irinde «â§§aten zebîb dahi nâfi¡ olur ve cemî¡an 
tenðıye-i mevâdd eyleyip «uşûneti izâle ve derece-i ûlâda telyîni olan mâ-ı 
¡unnâb ve benefşec ve «aş«âş ve u§ûlü’s-sûs ve «ıyâr ve ðı&&â ve πayrü-
hümânın lübbleri ve bezr-i hindebâ ve sebistân mi&lli edviyeler dahi ≠ikri 
mürûr eden aπdiye-i muvâfıða mecrâsına cârî olur. ‰ab¡ ile olan nüs«ada 
“aπdiye” bedeline “edviye vâ…i¡ olmuştur. Ve ba¡∂ı kerre onlar ayva çekir-
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deği lu¡âbı ve §amπ ve ke&îrâ ve bezr-i «aş«âş dahi id«âl olunur. Ve bu ≠ikr 
olunan mu¡âlecâtla ðable’l-inficâr ¡ilâc olunur.

Ve onları münaððıye ve câliye olan edviyelerin ef∂ali nevâ√î-i §adr ve 
riyeden mâ-¡adâ a√şâ-i sâirede verem yok ise mâ-ı ¡asel olur ve eger verem 
var ise yine mâ-ı ¡aseli isti¡mâl eyle velâkin veremi olanlarda isti¡mâl olu-
nan mâ-ı ¡aselin mizâcı mâ-ı ke&îr olmak ma√abbetlidir, o mâ-ı ¡asel su gibi 
olmak elyaktır velâkin cüllâb ve mâ-ı sükker o mi&lli mâ-ı ¡aselden dahi 
evfað ve elyak olur. Ve bunlardan sonra mâu’ş-şa¡îr ve ba¡dehu şarâb-ı √ulv 
evfað olur. Ve bu ¡illet a§√âbının ef∂al-i şarâbı şarâb-ı √ulvdür «u§û§an o 
şarâb-ı √ulvden ebya∂ olan şarâb ziyâde nâfi¡dir ve nef&e i¡âneti dahi ek&er-
dir. Velâkin ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye mara∂ında şarâb-ı √ulv ðable-nu∂-
ci’l-mâdde şürb olunmayıp ba¡de’n-nu∂c şürb olunmak evlâ olur ve bunlar-
da dahi ¡a†aş ve is«ân olur ve ba¡de’s-saðy √âdi& olan ¡a†aşları teskîn eden 
tedbîr ile tedârük olunur. Kebid ve †ı√âlinde ¡illeti olanlara o şarâbı saðy 
etmek lâyıð [319b] değildir Ve şarâb-ı √ulvden sonra enfa¡ olan «amr-ı 
mâîdir. Ve «amr-ı mâî sudan ziyâde ðuvveti taðviye eder ve hem tað†î¡ ve 
tel†îfi olur. Ve kaçan sikencebîn-i ¡asel ü sükkerden biri ve ðalîlü‘l-miðdâr 
«all ile itti«â≠ olunup su ile mezc olunduktam sonra isti¡mâl olunsa ta†fi™e 
ve tenðıye menfa¡atlerini cem¡ eder. Ve eger o sikencebîn cidden √âmi∂ 
olsa cidden nef& i√dâ& eder veyâ«ûd tebrîd edip ve cidden lüzûcet i√dâ& 
edip &iðal ve vebâl olur √attâ tað†î¡ eylediği fa∂l dahi ðuvvet-i ðaviyye ile 
nef& olu[nu]r. Ve eger √âmi∂ isti¡mâlinin lüzûmu olsa o √âmi∂ teftîr olunur 
veyâ«ûd ona mâ-ı √ârr «aş† olunup ðalîlen ðalîlen saðy olunur.

Ammâ mu¡tedilü’l-√umû∂at olan sikencebîn saðyında bu πâilelerden 
emânet bulunur ve hem müsta¡mel olan √alâvetin ta¡†îşine ve mirreyi i&â-
resine ve mirre tevlîdine dahi mâni¡ olur. Ve mâ-ı ¡asel ter†îbde eblaπ ve 
mâu’ş-şa¡îr taðviyede eblaπ olur. Ve ba¡∂ı kerre ta¡dîl-i †abî¡atta bâdem yağı 
ile √ummâ∂ vermeğe √âcet olur.

Ammâ bu ¡illet a§√âbının mâ-ı meşrûbları şitâda mâ-ı √ârr ve mâ-ı sük-
ker ve mâ-ı ¡aselin raðîði olur ve eyyâm-ı §ayfta mâ-ı mu¡tedil saðy olunur; 
onlara mâ-ı bârid şürb eylemek mekrûh olur. Eger ¡a†aşları müştedd olur ise 
mâ-ı bâridden miðdâr-ı ðalîl saðy olunur veyâ«ûd cüllâb ve sikencebînden 
biri mâ-ı bârid ile tebrîd olunup saðy olunur, zîrâ sikencebîn sür¡at ile nüfû≠ 
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eder ve mâ-ı bâridi dahi tenfî≠ edip ma∂arratını def¡ eder. Ve bu ¡illetlerin 
zamân-ı in√ı†â†ında ¡alîle su meybu«tecle saðy olunur.

Ammâ veremin cem¡-i midde eylediği zamânda ve in∂âc ve tefcîri ða§d 
olunduğu zamânda ve ba¡de’t-tefcîr dahi neye mu√tâc idiğini beyân için 
müstaðillen bir bâb îrâd eyleriz.

İkinci Fa§l ±âtü‘l-cenb Mu¡âlecâtı Beyânındadır

Vâcib olur ki vereme müttecih ve müteveccih olan mevâdd evvel-be-ev-
vel veremden men¡ oluna istifrâπ ile ve mevâddı cânib-i «ilâfa ce≠b eden 
tedbîrler ile. Ve bu fa§ldan muðaddem ≠ikr olunan fa§lda bizim va§f eyle-
diğimiz mu¡âlecât dahi ðırâ™et oluna ve ba¡∂ı kerre onların ≠ikrini biz i¡âde 
eyleriz ðarîben inşâallâhu ta¡âlâ.

Ve biz deriz ki ≠âtü’l-cenbde dem-i πâlib bu fa§ldan muðaddem ≠ikr 
olunan fa§lda ≠ikr olunduğu üzere olur ise onun ¡ilâcı fa§d olur ve dem-i 
fasdın levni taπayyür edince ðadar dem i«râc olunur, zîrâ demin taπayyürü 
delâlet eder ki dem-i mû₣î istifrâπ olunmuştur.

Ve ma¡lûm ola ki ebdân demlerinin eşedd-i sevâd ile esved olanları bu 
veremlerde veyâ«ûd bu veremlere ðarîb olan veremlerde olan dem-i esved-
dir ya¡nî bu verem mi&llilerin dem-i veremleri ziyâde mû≠îdir ve ma¡a-hâ≠â 
onlarda dahi [i«râc-ı] dem murâd olundukta ðuvvete mürâ¡ât olunmak ge-
rektir. Ve ba¡∂ı kerre ≠ikr olunan √adde varınca ðadar dem i«râcına ðuvve-
tin müsâ¡adesi olmaz ya¡nî her ne ðadar dem esved ve efsed olur ise.

Ve kaçan o ¡illete sebeb olan mâdde dem olmayıp «ıl†-ı â«er olur ise 
o «ıl†-ı â«er istifrâπ olunur lâkin helîlecle veyâ«ûd ðab∂ı olan edviye ile 
istifrâπ olunmaz belki bu ¡illetlerde o edviye isti¡mâl olunur ki onda ishâl 
ile ma¡an telyîn cem¡ ola o edviye gibi ki onlar benefşec ve terencebîn ve 
şîr«ışt ve ◊icâz sükkeri gibi nesnelerden itti«â≠ oluna ve onlara müshilât 
leylen saðy olunur.

Ehl-i ma¡rifetten bir ðavm dedi ki a§veb olan onların istifrâπları fa§d 
ile olmaktır, zîrâ ba¡∂ı kerre şürb-i müshil ¡alîli mu∂†arib eder ve bu ¡illette 
ı∂†ırâb mu∂ırr olur ve bu πâileden fa§dda emîn olunmakla √asbe-mâ em-
ken fa§d ishâlden a§veb olur. Ve ishâlin ı∂†ırâba mü™eddî olduğu ≠ikrini 
biz taðdîm eyledik. Ve nef& mirârî oldukta ishâlin ma∂arratı ziyâde olur, 
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¡ale’l-«u§û§ Câlînûs’un ≠ikr eylediği üzere √ummâsı cidden şedîde olanlara 
ishâl ziyâde mu∂ırr olur. Ve Câlînûs saðmûnyâ şürbünden ta√≠îr eder ve 
eyâricden ve «arbaðtan ta√≠îr eylemez ve müshil isti¡mâl edip fâriπ olduk-
tan sonra isti¡mâl olunan mâ-ı şa¡îrin fi¡lini med√ eder. Ammâ müshil ile 
ma¡an isti¡mâl olunan mâ-ı şa¡îr müshilin fi¡lini ða†¡ eder ve ma¡a-hâ≠e’l-
beyân vâcib olur ki cihet-i veca¡a mürâ¡ât oluna. Ve eger terk-i mürâ¡ât 
olunsa fa§d ve ishâlden bir dahi müfîd ve nâfi¡ olmaz. Eger veca¡ın ve 
mevâddın meyli terðuve ve ðassa ve onların fevði cihetine ise fa§d evlâ olur 
ve eger elem şerâsîf cihetine müteveccih ise yalnız ishâl isti¡mâl olunur. 
Ve mâddesinde dem dahi müşâhede olunur ise ma¡a’l-fa§d ishâl isti¡mâl 
olunur, esfele mâile olan mevâddı yalnız bâsilîðten fa§d ðadr-i mu¡teber ile 
ce≠be ðavî olmamakla o §ûrette ishâl isti¡mâline √âcet olur.

Ve ≠âtü’l-cenb mu¡âlecesinde tekmîd ve ta∂mîd ile iktifâ olunmaz, el-
bette istifrâπ-ı mevâdda √âcet olur, zîrâ bi-√asebi’l-müşâhede ve’t-tecribe 
&âbit olmuştur ki o ¡illette tekmîd ve ta∂mîd ile veca¡ teskîn olmaz veyâ«ûd 
veca¡ı tekmîd ve ta∂mîd ziyâde eder ve bu √âl delâlet eder ki bedende 
cemî¡an imtilâ vardır, lâ-ma√âle istifrâπa mu√tâcdır «u§û§an fa§da √âcet 
ziyâdedir.

Ve kaçan o ¡illette fa§d ve istifrâπ eylesen velâkin a¡râ∂ sâkine olma-
sa fa§d ve istifrâπı mu¡âvede ve tekrâr eyleme, zîrâ [fa§d] ve istifrâπdan 
ma†lûb olan veremin cem¡-i middesine mümâna¡at eylemektir. A¡râ∂ın √âli 
üzere iştidâdı delâlet eder ki mâdde πayr-i na∂îc olmakla fa§d ve istifrâπ 
kendilerden ma††lûb olan mümâna¡ata ðavî değildir, pes onlar onlar tekrâr 
olunsa ma†lûb olan mümâna¡atta tekrârın te™&îri olmaz belki tekrâr me≠kûr 
mâddeyi teblîd edip ba¡dehu in∂âca külliyyen mâni¡ olup mâddenin e≠âsı 
artar. Pes lâyıð olan budur ki bir def¡a fa§d ve istifrâπ olundukta a¡râ∂ sâki-
ne olmasa √âli üzere terk oluna ve istifrâπ tekrâr olunmayıp nu∂cu inti∂âr 
oluna. Ve kaçan nu∂c-ı mâdde √ads olunsa mâdde-i na∂îce middeye isti√â-
leden men¡ oluna ve ictihâd olunup middeye isti√âleden muðaddem nef& ile 
mâdde tenðıye oluna.

Ve bi’l-cümle bu ¡illette fa§d olunmaksız mâdde nu∂c edip nef&-i na∂îc 
ü §âli√ √â§ıl olsa velâkin o nef&ten sonra yine ðuvvette sen ∂a¡f görsen o 
nef&-i §âli√ten sonra nef&te √âdi& olan ∂a¡f-ı me≠kûreyi def¡ için fa§d eyle-
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me, zîrâ fa§d ve ishâlden √âdi& olan ∂a¡f nef&ten √âdi& olan ∂a¡ftan ek&erdir 
ve eðalli def¡ için fesâdı ek&er olan irtikâb olunmaz. Ve bu ¡illette √uðun-ı 
mütevassı† veyâ«ûd √ârre re™y-i †abîb üzere isti¡mâl olunur «u§û§an veca¡-ı 
şerâsîf cânibine mâil ise √uðne isti¡mâli ziyâde elyað olur.

Ve fâ∂ıl İbuðrâ† işâret eyledi ki mevâ∂i¡-i sâirede veca¡ olmayıp ancak 
şerâsîfe veca¡ın şedîden meyli i√sâs olunsa onun ¡ilâcı «arbað-ı esved ile 
veyâ«ûd ðaylûn ile istifrâπ olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “…aylûn” bedeline “el-
ba…latu’l-berriyye” vâ…i olmuştur. Bu ba…la-i berriyye ba…latu’l-√am…âya 
müşâbihtir ve onun lebeni olur, yetû¡âttandır ya¡nî lebeni √âddır. Ve bu 
müstefriπlerin biriyle istifrâπ edip elem ve veca¡da «iffet rü™yet eylesen 
sen mâ-ı sükkere veyâ«ûd şa¡îr taðşîr olunup ve mâ-ı ke&îr içinde †ab« olu-
nan mâ-ı şa¡îr isti¡mâline iðti§âr edersin ve taðviyeye √âcet olur ise mâ-ı 
«anderûs371 dahi saðy edersin. Ve bi††î√-i Hindî ve mâu‘l-¡unnâb ve mâ-ı 
sebistân ve benefşec-i mürebbâ ve bezr-i «aş«âş dahi isti¡mâl edersin. Ve 
bu me≠kûrlar ile isti¡mâl olunacak dühn dühn-i levz olur. Ve ≠âtü’l-cenb 
¡illetinde bir ðavm rummân tenâvülünden nehy eyledi. Ve mu§annif der ki 
benim katımda o ¡illet a§√âbına rummân-ı √ulv tenâvülünde be™s olmaz.

Ve bu edviyelerden ba¡∂ı kerre ma†bû« itti«â≠ olunup tenfî& için isti¡mâl 
olunur ve o edviye bunlardır: şa¡îre-i muðaşşer, ¡unnâb, sebistân, benefşec, 
bezr-i «aş«âş ve şarâb-ı benefsec [320a] ve şarâb-ı nîlûfer. Ve bu iki şarâb 
cüllâbdan ef∂aldir. Ve nüs«a-i sul†âniyyenin √âşiyesinde «aş«âş dahi i«râc 
olunmuştur.

Ve bu ¡illetin ibtidâsında Câlînûs bi-cemî¡i a§nâfihi diyâðûd isti¡mâl 
olunsun diye emr eyledi, zîrâ diyâðûd râdi¡dir, mâddeyi in§ıbâbdan men¡ 
eder ve mâddeyi in∂âc eder ve ¡alîli tenvîm edip uyutur. Mu§annif der 
ki ben derim ki seher şedîd olmayıp diyâðûd isti¡mâline o cihetten √âcet 
olmasa «aş«âş isti¡mâli mâddeyi teblîd ve nef&i ða†¡ etmekle isti¡mâli 
evfað olmaz; seheri şedîd olur ise o vaðtte «aş«âş isti¡mâl olunur. Ve 
eger «aş«âşın ma∂arratını dâfi¡ olan sükker diyâðûda id«âl olunur ise 
bilâ-seher ≠âtü’l-cenb ¡illetinde isti¡mâl olunsa be™s olmaz. Bu §ûrette 
dahi diyâðûdun bezr-i «aş«âştan itti«â≠ olanları ðışrdan itti«â≠ olanlar-
dan evfað olur.

و 371 ب و ا ا روس   ا  İbn Kütbî.
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Ve vâcibdir ki nef& ile def¡ olunmayıp mu√tebesen bâðî kalan mevâdd 
istifrâπ oluna. Ve ¡alîlin πıdâsı ik&âr olunmayıp ðadr-i lâyıðı üzere taðdîr 
oluna ve ¡illetin √iddetinin ve a¡râ∂ının ke&ret ve ðılleti √asebiyle tel†îf-i 
πıdâ oluna. Ve eger a¡râ∂ √âdiye ve «afîfe ve sehle ise ceyyiden †ab« olunan 
mâ-ı şa¡îr-i muðaşşer ile taπdiye olunur, zîrâ o mi&lli mâ-ı şa¡îr muða††ı¡ ve 
muðavvî olur. Ve kaçan o mâ-ı şa¡îri ta√liye ða§d olunsa sükker yâhûd ¡asel 
ile ta√liye olunur. Ve eger a¡râ∂ında ı∂†ırâb olur ise ı∂†ırâbdan müstebrî 
olunca ðadar mâ-ı şa¡îr ile iktifâ olunur ya¡nî onun şa¡îri taðşîr olunmaz; 
kaçan √âli müstebrî olsa «u§û§an nef& ke&ret üzere ₣uhûr eylese ke&ret-i 
mâdde ma∂arratından emn √â§ıl olur. Ve taðviye-i ðuvvete √âcet olduğu 
senin ma¡lûmun olmakla o vaðt taðviye ða§d edip mâ-ı şa¡îr-i muðaşşer ile 
taπaddî eylemek elyað olur. Ammâ nef&te i√tibâs olsa tedbîri tel†îf ve mâ-ı 
şa¡îre ve eşribeye √asbe-mâ emken iðti§âr edersin.

Ve kaçan ≠âtü’l-cenbde ishâl √âdi& olsa o ≠âtü’l-cenb evvelâ √âdi& olan 
≠eb√adan müntaðil olsa ondan ≠âtü’l-cenb ¡ilâcları külliyyen men¡ olunup 
ona fa§d ve telyîn-i †abî¡at ile mu¡âlece olunmaz ve onun tedbîri sevîð-i 
şa¡îre isti¡mâline ða§r olunur. Ve eger ≠âtü’l-cenbde fa§da √âcet mess ey-
lemeyip mevâddında nu∂c olmasa §avâb olan budur ki onun mevâddı otuz 
cüz™üne ta«mînen taðsîm olunduktan sonra fa§d olunup on bir cüz™ miðdârı 
i«râc oluna ya¡nî müctemi¡ olan fa§lın &ülü&ünden miðdâr-ı ðalîl ziyâdesi 
i«râc oluna. Ve ma√all-i fa§dın üzerine mil√ ve zeyt va∂¡ olunmakla fa§-
dı te&niye ve tekrâra mev∂i¡-i fa§d müsta¡idd kılına. Ve çok kerre fa§ddan 
muðnî olur onda isti†lâð-ı ba†n ₣uhûr edip küllü yevmin bir meclis veyâ«ûd 
iki ta«allî eylese. Ve fa§d olundukta o fa§dı πaşy veyâ«ûd şedîden ¡usr-i te-
neffüs ve ∂îð ta¡ðîb eylese delâlet eder ki mevâdd-ı mû≠iye fa§d ile istifrâπ 
olunmamıştır. Ve evlâ olan budur ki evcâ¡-ı §adr evâilinde †abî¡at telyîn 
olunmaya lâkin √uðun ve şiyâfât-ı «afîfe ile telyîn olunmakta be™s olmaz. 
Ve onlara müberridât-ı şedîde saðy olunsa «a†â-i ¡a₣îm olur lâkin mâddesi 
§afrâ olan ≠âtü’l-cenb a§√âbına müberridât-ı şedîde saðy olunur ve müber-
ridât-ı ðâbı∂ayı saðy ve ¡ades mi&lliler √umû∂ât ile i†¡âm olunur.

Ve ma¡lûm ola ki bu ¡illette ve sâir evrâm-ı bâ†ınede mâ-ı bârid saðyı 
muvâfıð olmaz, mümkin oldukça o ¡illetlerde mâ-ı bârid saðyı taðlîl olunur. 
Ve eger ¡a†aş ¡i§yân edip mâ-ı bârid saðyına √âcet olur ise mâ-ı bâridi si-
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kencebîn ile «al† edip ma«lû†u saðy eyle, mâ-ı bâridin &evretini ve şiddetini 
sikencebîn kesr eyleyip ve mâ-ı bâridin bâ†ında beðâ ve &ebâtı müddetini 
taðlîl ve tað§îr eyleyip bi’l-cümle bedene bürûdetini tenfî≠ eylesin için ve 
hem mevâddı dahi tað†î¡ ve tel†îfte sikencebînle intifâ¡ eylesin için.

Ve ma¡lûm ola ki ≠âtü’l-cenb ¡illetinde iltihâb ke&îr olsa tebrîd için is-
ti¡mâl olunan edviyede cilâ ve ter†îb cem¡ olmak gerektir, mâ-ı «ıyâr ve 
bi††î«-i Hindînin suyu gibi. Ammâ mâ-ı ðar¡ın her ne ðadar cihet-i vâ√ide-
den nef¡i var ise ba¡∂ı kerre idrârı √asebiyle ma∂arratı olup ¡alîli ∂a¡îf eder.

Ve bu ¡illette ictinâb ve i√tirâz olunacak nesneler bunlardır. Mâ-ı baðla-
tu’l-√amðâ, mâ-ı hindebâ ve tebrîd ve tek&îfi olan sâir eşyâlardır.

Ve vâcibdir ki bu ¡illet mu¡âlecesinde senin mu¡₣am-ı πara∂ın sühûlet-i 
tenfî&e ola. Ve nef&i tek&îr eden tedbîrlerden olur ¡illet olan cânib üzere 
ı∂†ıcâ¡ edip uyumak. Ve ba¡∂ı kerre tenfî& için ¡alîl şedîden hezz ve ta√rîk 
olunur ve √arârete mâil olan su mütetâbi†an ve cur¡atün ba¡de cur¡atin saðy 
ve tecrî¡ olunur. Ve ba¡∂ı kerre şiddet-i veca¡ √asebiyle √ıltîtten bâðılât 
miðdârı ¡asel ve «all ve mâ ile saðy olunmağa √âcet olur lâkin veca¡-ı mü-
berri√372 şedîd olur ise saðy olunur. Ve eger nef&in ¡i§yânı πa†î† ve √aşrece 
√udû&una ya¡nî √âl-i πarπarada ve √âl-i «anıðta olan nefes hırıltısı gibi hı-
rıltıya mü™eddî olur ise onun mu¡âlecesinde üç parmak alacağı ðadar na†rûn 
a«≠ olunur ve bâðılât miðdârı zencâr ve miðdâr-ı ðalîl zeyt ve mâ ve mið-
dâr-ı ðalîl ¡asel dahi a«≠ olunup isti¡mâl olunur. Ve bunlar nâfi¡ ve nâci¡ ol-
maz ise o edviyelerin üzerine fiðâ√-ı kerm ve fülfül ve «all dahi ziyâde olu-
nur ve bu me≠kûrların küllîsi müftiren saðy olunur veyâ«ûd zûfâ ve «ardal 
ve √urf mâ ile ve ¡asel ile müftiren saðy olunur. Ve bu terkîb evvelen ≠ikr 
olan devâ-i mürekkebden aðvâdır. Ve bunlar ile nef& √âdi& olduktan sonra 
yumurta sarısından √asv itti«â≠ olunur, zîrâ bu √asv o edviyeden √âdi& olan 
πâileyi izâle eder.

Ve eger mecnûbu πıdâ-i ðavî ile taπdiyeye mu√tâc olur isen semek-i 
ra∂râ∂î ile taπdiye eyle velâkin semek ile taπdiye √ummânın inkisârı vað-
tinde olur. Ve ke≠âlik «ubz sükker ile ve zübd ile taπdiye olunur nu∂c ve 
nef&e mu¡în olsun için. Ve kürrâ& ve mil√ ve şibt ile meslûð olan semek 
dahi i†¡âm olunur.

372 “Ber√” eş-şiddet ve’ş-şerr. ¢âmûs.
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Ve ictihâd edip nevâ√î-i ba†nı tecfîf eyle nevâ√î-i §adra müzâ√im olma-
sın için. Ve nevâ√î-i ba†nı tecfîf telyîn-i †abî¡at ile ve ba†nda &üfl-i yâbis var 
ise √uðne-i leyyine ile onu i«râc ile olur, me&elâ mâ-ı keşk miðdâr-ı ðalîl 
mâ-ı sılð ile «al† olunup √uðne itti«â≠ olunur.

Ve vâcib olur ki nef«ten i√tirâz üzere olup nef«i men¡ eyleyeler. Ve 
ma¡lûm ola ki &üflün bu«ârı ve nef« bu ¡illette cidden mu∂ırrdır.

Ve ≠âtü’l-cenbin vuðû¡unda ehemm-i mehâmm ve eşedd-i mâ-yehtâmm 
olan budur ki onun a§√âbı mübâderet edip mâdde-i verem midde olmazdan 
muðaddem mâdde-i ¡illeti in∂âc eyleye. Eger midde olur ise o midde te™ek-
külü a«≠ eylemezden muðaddem tenðıyeye mübâderet eyleye.

Ve ma¡lûm ola ki mecnûb olan kimseye vâcib olur ki onlar dâimâ 
te√âvîllerini373 ter†îb eyleye nef& sehl ve serî¡ olsun için. Ve kaçan nef& 
₣âhir olup ve yevm-i râbi¡ mürûr eylese beyan kökü ve baldırkaradan it-
ti«â≠ olunan ma†bû« nef&i taðviye eder. Ve kaçan mâdde πalî₣a ve ðuvvet 
dahi ðaviyye ise ve ¡a§abda dahi âfet yok ise ona sikencebîn-i memzûc 
saðy eylemekte be™s olmaz, mâdde-i πalî₣ayı ða†¡ eylesin [için.] Ve ona 
eger «ıyârşenber sükker ile ve terencebîn ve şîr«ışt ile saðy olunup †abî¡atı 
telyîn olunsa emr-i §avâb olur. Ve ba¡∂ı kerre ona mu¡âlecede ∂ımâdât ve 
merû«âtla isti¡ânet olunur.

Ve bu ¡illetin mu¡âlecesinde evvelâ isti¡mâli vâcib olan o ðayrû†îdir ki 
dühn-i benefşec ve şem¡-i mu§affâdan itti«â≠ olunur. Ve bundan sonra ted-
rîcle şu√ûm ve el¡ibe ve πubâr-ı re√â isti¡mâl olunur ve ba¡dehu tedrîcle 
bunlardan aðvâ olan bâbûnec ve a§l-ı «a†mî ve a§l-ı sûs ve benefşec ∂ımâdı 
ve bostânî ebegümeci †abî«i isti¡mâl olunur. Ve bunlardan aðvâ ve ecvede 
√âcet olur ise kerneb-i meslûð ve râziyânec-i meslûðtan mütte«a≠ ∂ımâd 
isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik efsentîn ve beyan kökü a«≠ olunup ¡aselden bir 
şey™ ile ve dühn-i nârdîn ile ∂ımâden isti¡mâl olunur.

Ve ma¡lûm [320b] ola ki mecnûbun mâddesi ke&îre ise ona bârid ∂ımâd 
ve †ılâ ∂ârr olur. Eger o ¡illetin mâddesi ðalîle ise bevârid ile ∂ımâd ve 
†ılâ olunmakta be™s yoktur. Ve ke≠âlik mâdde-i ke&îreden √âdi& olan verem 
ta√allül edip baðiyye-i mâdde ðalîl olsa yine müberridât ile ta∂mîd ve ta†-
liye mu∂ırr olmaz. Ve ke≠âlik mevâdd fa§d olunduktan sonra müstefriπât-ı 

373 ªâhir olan budur ki “te√âvîl”den murâd nef&in memerrinde olan te¡ârüclerdir.
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sâire ile dahi istifrâπ olunsa o istifrâπdan sonra ≠ikr olunan a†liye ile †ılâ 
olunmakta dahi be™s yoktur.

~ıfat-ı ∞ımâd-ı Ceyyid: Benefşe yaprağı ve «a†mî her birinden birer 
cüz™, beyan kökü iki cüz™, bâðılâ unu, arpa unu her birinden birer buçuk 
cüz™, bâbûnec, ke&îrâ birer cüz™. Bu me≠kûrlardan ∂ımâd itti«â≠ olunur. Eger 
mâdde πalî₣a olup ta√lîl-i zâide √âcet olur ise o §ûrette edviye-i me≠kû-
re üzere bezr-i kettân ziyâde edersin ve o edviyelerin ¡acni meybu«tec ve 
şem¡ ve dühn-i benefşec ile olur. Ve eger πıl₣at-i mâdde ile ðıllet-i √arâret 
olur ise dühn-i benefşec bedeline dühn-i sûsen veyâ«ûd dühn-i nercis va∂¡ 
olunur. Eger §ûret-i me≠kûrede √arâret ðaviyye olur ise ziyâdât-ı √ârre-i 
me≠kûre ya¡nî bezr-i kettân ve ba¡dehu ≠ikr olunanlar terkîbden i«râc olu-
nup yerine varað-ı nîlûfer, verd ve ðar¡ va∂¡ olunur.

Nüs«a-i Merû«-ı Ceyyid: Şem¡, şa√mu’l-ba††, şa√mu’d-decâc, düh-
nü’l-πanem,374 zûfâü‘r-ra†b. Bu edviyeden merû« itti«â≠ olunur ve cidden 
nâfi¡ olur.

~ıfat-ı ∞ımâd-ı Ceyyid: Bu ∂ımâd hem in∂âc ve hem teskîn-i veca¡ eder, 
§ıfatı budur: Arpa unu, iklîl-i melik, ðışru‘l-«aş«âş, bu me≠kûrlardan ∂ımâd 
itti«â≠ olunur.

Ve ba¡∂ı kerre bu ¡illet mu¡âlecesinde ra†b ve yâbis kimâdât ile dahi is-
ti¡ânet olunur velâkin onun veremi √umrete mâil ise kimâd-ı ra†b evfað 
olur ve filiπamûnîye mâil ise kimâd-ı yâbis evfað olur. Ve ra†b kimâd nâfi¡ 
olmadığı §ûrette ∂ârr dahi olmaz ve kimâd-ı yâbis ∂ârr olur ise onun ∂ararı 
¡a₣îm olur. Ve beyne‘l-kimâdât taðdîme evfað ve a√râ olan, süngeri ıssı 
su ile ıslatıp onunla kimâd eylemektir. Ve bundan aðvâsı mâ-ı ba√r ile ve 
mâ-ı mâli√ ile tekmîddir. Ve bunlardan ziyâdeye √âcet olur ise bu«âr375 ile 
veyâ«ûd zeyt-i √ârr376 ve mâ-ı √ârr ile kimâd olunur. Ve bunlardan aðvâ 

374 “Dühnü’l-πanem”den murâd semn-i πanemdir. Velâkin dühn ðarînesi ile “¡utm” 
¡ayn ile ve tâ ile berrî zeytûna ı†lâð olunur. Nüs«a mu√arref olup berrî zeytûn 
dühnü demek ₣âhirdir.

375 Bu ma√allde “אر ” bâ ile ve «â ile vâði¡ olmuştur ve ma¡nâ-yı §a√î√i yoktur meger 
ki bir «ırða bu«âr ile tes«în olunup «ırða ile tekmîd oluna. ªann ederim ki a§l nüs«a 
nûn ile ve cîm ile bu«âr “ــאر ”dır, zîrâ “ ــ ” ve “ ــ ” ayrık otuna derler diye 
mu√arrerdir ve ayrık √aşîşesinin ∂ımâdı bu a§l vereme nâfi¡ olduğu mu√arrerdir.

376 Ve †ab¡ ile olan nüs«ada “zeyt-i √ârr” bedeline zift-i √ârr” vâði¡ olmuştur.
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olur bir ðı†¡a §ûfa dühn içirip onun içine «all ve kerneb ve kirsenne bas† 
olunduktan sonra onunla tekmîd eylemek. Yâbisât-ı la†îfe olan kimâdâttan 
olur nu«âle ba¡dehu câvers ba¡dehu mil√ bedende imtilâ olmayıp tekmîdin 
ce≠b-i mâdde eylemesinden «avf olunmasa tekmîd her türlü veca¡ı √all edip 
nâfi¡ olur, o veca¡ gerek bedenin e¡âlîsinde ve gerek esâfilinde olsun. Ammâ 
fa§dın veca¡ı ta√lîli πâliben e¡âlî-i bedende olan veca¡lardır.

Ve kaçan ≠ikr olunan kimâd ve ∂ımâd ile tekmîd ve ta∂mîd olunsa 
ictihâd olunup onların bu«ârı ¡alîlin yüzüne i§âbetten men¡ oluna, zîrâ 
men¡ olunmasa o bu«âr ¡alîllde kerb ve ∂îð-ı nefes i√dâ& eder. Ve ba¡∂ı 
kerre yübs-i ¡illet şedîd olup ra†b olan ∂ımâd ve kimâdın bu«ârı ona nâfi¡ 
olur, zîrâ i¡tidâl üzere ra†b olan kimâd ve ∂ımâdın eb«ıreleri yüzüne i§âbet 
edip istinşâð ile bâ†ına ≠âhib olsa o eb«ıre-i ra†benin yübûseti ta¡dîlde 
menfa¡ati olur.

Ve bu ¡illette ba¡∂ı kerre nâsın isti¡mâl eyledikleri le¡ûðât ile dahi isti¡â-
net olunur ve o le¡ûðâtın elyeni ve ma√rûrîne evfaðı şem¡-i ebya∂-ı mu§affâ 
vü maπsûlden dühn-i benefşec ile itti«â≠ olunanlardır ¡ale’l-«u§û§ veca¡ şe-
dîd oldukta nef¡i ziyâde olur.

Ve ba¡∂ı kerre fa§d ile müstefriπât-ı sâire ile beden tenðıye olduktan 
sonra me√âcime ilticâ olunur, zîrâ ≠ikr olunan müstefriπât ile tenðıye √â§ıl 
olduğuna yaðîn olunduktan sonra mev∂i¡-i veca¡a me√âcim va∂¡ının nef¡i 
¡a₣îm olur. Ve o me√âcim ba¡∂ı kerre veca¡ı a§len teskîn eder ve ba¡∂ı kerre 
dahi nevâ√î-i «ârice ce≠b eder. Ve o veca¡ olan mev∂i¡e ∂ımâd-ı «ardal va∂¡ 
olunsa veca¡ı nevâ√î-i «ârice ce≠bde me√âcim ¡ameli gibi ¡amel eder.

Ve kaçan o ¡illet yevm-i sâbi¡i tecâvüz eylese e†ıbbânın ðudemâları emr 
eylediler ki onlar levzden mütte«a≠ olan le¡ûð ve √abbu’l-ðurray§377 ve ¡asel 
ve semn ve ¡ilk-i bu†m ile semnden mütte«a≠ olan le¡ûð isti¡mâl eyleyeler. 
Ve onlar ba¡∂ı kerre e&ânâ&iyâ gibi ma¡âcîn-i kibâr dahi isti¡mâl ederler. 
Bu ma¡âcîn-i kibâr isti¡mâli tenðıyeye bir †arîð-i ceyyid olur ve ðudemâ-
dan mu√aððıðûn bu mi&lli ma¡âcîn-i kibârı isti¡mâl edip meblaπ-ı şâfîye 
bâliπ olurlar ve fe†ânetlerine i¡timâdları olmakla bunları isti¡mâllerinden bir 
√âdi&e ¡ârı∂a olur ise tefa††un edip onun ma∂arratını tedârük ve telâfî eder-
ler. Ammâ e†ıbbâdan mu√de& ve cebân olanlar bu mi&lli ma¡âcîn-i kibâr 

377 Encüre ve yüsemma’l-ðurray§. İbn Kütbî.
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isti¡mâlinden √a≠er ederler, §ınâ¡alarına vü&ûðları olmadığından için √attâ 
¡asel id«âl olunacak terkîbe «avflarından ¡asel bedeline sükker «al† ve id«âl 
ederler, ¡aselden √âdi& olan ¡ârı∂ayı ve o ¡ârı∂anın tedârükü hangi nesne ile 
olduğunu tefa††undan ¡âciz oldukları için.

Ve ke≠âlik ðudemâ-ı e†ıbbâ bu ¡illetin mu¡âlecesinde biraz tenðıyesi 
ðaviyye olan edviyeye işâret eylediler ki o edviye ¡asel ile yoğurulup ondan 
√ubûb itti«â≠ ve müheyyâ ederler, vaðt-i √âcette ta√te’l-lisânda imsâk eder-
ler ve onunla ≠ikr olunan tenðıye-i ðaviyye √â§ıl olur.

Ve yine aðdemûn ≠âtü’r-râyi√a tesmiye olunan a∂mideye ve merzencûş-
tan mütte«a≠ olan a∂mideye ve merhem-i se≠âbîye işâret ederler ki onlar-
dan ≠ikr olunan tenðıye-i ðaviyyeden sonra müsta¡mele olur.

Ve cümle-i kelâm budur ki her kimse ki bu mu¡âlecâtta ðudemâ mes-
lekine sâlik ola, gerektir ki tevaððî ve √a≠er üzere sâlik olalar, tefcîr-i ve-
remden ve √arâret-i ke&îre ta√rîkinden «avf eyleyeler. Ve o müdâvîler ki 
ðudemâ †arîðine tevaððî ciheti ile sâlik ve üslûb-ı √akîm üzere mehâlik 
†arîðinden tecennüb ve teraððub ederek temeşşî ile tedâvî eyleyeler; onlar 
necâ√ ve şifâ-i kâmil √u§ûlüne vü&ûð ve i¡timâd eylesinler.

Bu mütercim ¡abd-i fa…îr ve mu¡terif-i ta…§îr der ki Şey«-i kâmilin bu 
kelâmı ~a√î√-i Bu«ârî’de olan Ebû Hüreyre ra∂ıyallâhu ¡anhü √a∂retleri-
nin rivâyet eylediği √adî&in ma∂mûn-ı münîfi ve ma√§ûl-i ma¡nâ-yı şerîfdir 
ki Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem buyururlar: َل َ ــ ْ ْ َداٍء ِإ أَ ــ ِ  ُ َل ا َ ــ ْ ــא أَ َ  
אًء َ ــ ِ ــ   ُ ِ Ve ba¡∂ı rivâyette geldi ki ا ْذِن ا ِ ــ ِ أَ  َ ــ َ  َ ــ ِ َذا أُ ِ ــ َ  Lâkin ecel-i mu…ad-
der mübrem oldukta mu¡âlecede i§âbet müyesser olmaz ve «a†ânın vu…û¡u 
emr-i mu…arrerdir. Ve bu √adî&-i şerîfte olan bâ…î su™âl ve cevâbı şürrâ√-ı 
√adî& taf§îlen ta√rîr eylediler. İntehâ.

Eger bu tedbîrlerden sonra ¡illette on dördüncü güne varınca ðadar 
baðiyye kalır ise o zamân √acâmet ve tel†îf-i tedbîr vâcib olur. Ve on-
larda seher müştedd olur ise şarâb-ı «aş«âşı ve «aş«âşın kendiyi isti¡mâl 
vâcib olur.

Ve kaçan onların nefesleri tevâtür eylese ter†îb ile onun ∂ararı tedârük 
olunur ve bezr-i ða†ûnâ lu¡âbı şey™en ba¡de şey™in tecerru¡ olunur ve cüllâb 
ile dahi ter†îb olunur. Ve veca¡ı ta«fîf ve tevâtür-i nefesi taðlîl için ¡alîlin 
cenbi ten†îl olunur. Ve mara∂ın in√ı†â†ı ₣âhir olduktan sonra √ammâm is-
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ti¡mâl olunup ðavî ve şedîd olan tedbîrlerden ictinâb olunur meger ki verem 
√umret cinsinden olur. Ve ke≠âlik muπallı₣ olan tebrîdden ictinâb olunup 
tel†îfe iştiπâl olunur ve ≠ikri mürûr eden eşribe ve miyâh içinde kürrâ& ve 
fûdenec †ab« olunup â«ir-i ¡illette saðy olunur ve bezr-i ðurray§ ¡asel ile 
le¡ûð kılınır.Ammâ verem ¡i§yân †aleb edip cem¡-i midde cânibine iðbâl 
eder ise onun tedârükü bâbında ≠ikr olunur.

Ve ≠âtü‘l-cenb ¡illeti henüz zâile olup nâðıh olanlara vâcibdir ki mülû√ât 
ve √urâfât ve imtilâ ve şiba¡ ve şems ve rî√ ve du«ân ve §avt-ı ¡âlî ve nef« 
ve cimâ¡dan √a≠er ve ictinâb eyleyeler, zîrâ ≠âtü’l-cenb ¡illeti kaçan nüks 
eylese ¡alîl helâk olur. Ve bu mu¡âlecât-ı me≠kûre bizim ðavlimizdir ki 
≠âtü’l-cenb √ârr-ı «âli§ oldukta onlar ile ¡ilâc olunur, ammâ ≠âtü’l-cenb 
«âli§ ve şedîdü’l-√arâre olmasa onun ¡ilâcı delk edip √ulbe ve zift ile ∂ımâd 
ve va∂¡-ı me√âcim olur. Ve bizim bu ∂ımâdımız o bâbda nâfi¡dir:

~ıfat-ı ∞ımâd: A§l-ı kerneb remâdı a«≠ ve şa√m ile ma¡cûn kılındık-
tan sonra ∂ımâd [321a] olunur. Ve balπamî olan ≠âtü’l-cenb mu¡âlecesin-
de √uðun-ı √âdde ve ishâlle ibtidâ olunur. Balπamî olanlarda fa§d isti¡mâl 
olunmaz ve ≠ikri mürûr eden a∂mide ve kimâdâtın ðuvvetli ta√lîli olan 
mu√allilâtı isti¡mâl olunur ve onlara sılð ve mâ-ı kerneb ve mâ-ı √ımma§ 
ve dühn-i zeyt ve dühn-i levz-i √ulv ve dühn-i levz-i mürr i†¡âm olunur. Ve 
∂ımâdât-ı √ârre ve kimâdât-ı √ârre dahi isti¡mâl olunur ve Yûsuf-ı Sâhir‘in 
dühn-i «ırva¡la saðy eylediği ma†bû« dahi saðy olunur.

Ammâ sevdâvî olan mecnûba √ın†a-i mehrûseden itti«â≠ olunan √asv 
¡asel ile ve dühn-i levz ile i†¡âm olunur ve le¡ûðât-ı leyyine-i √ârre dahi ve-
rilir ve dühn-i levz mi&lli edhân-ı leyyine tecrî¡ olunur, bâðılâ ve miðdâr-ı 
ðalîl √ulbeden mütte«a≠ √asv ile ve bâ-«u§û§ leben-i √alîbden mütte«a≠ 
olan √asv ile taπdiye olunur ve onlara eşek sütü nâfi¡ olur.

Ve yine sevdâvî ≠âtü’l-cenbe nâfi¡ olur ðus†tan bir dirhem a«≠ olunup 
bir mil¡aða †abî«-i şibt suyu ile ve dühn-i belesânla veyâ«ûd şarâb-ı ¡asel ile 
isti¡mâl olunsa. Ve bu devâ su¡âl-i redîye dahi nâfi¡ olur.

Ammâ riyede müctemi¡ olan suyun ¡ilâcı budur ki teðayyu√ için bizim 
≠ikr eylediğimiz mu¡âlecâtın e«affı isti¡mâl olunsa riyede olan ictimâ¡-ı 
mâya dahi ¡ilâc olur. Ve ba¡∂ı kerre ba††a dahi √âcet olur lâkin ba††ta «a†ar-ı 
¡a₣îm vardır, küllü’l-ictinâb ondan ictinâb eylemek gerektir.
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Fî Mu¡âlecâtı ±âtü’r-riye

Mu¡âlecede ≠âtü’r-riye ≠âtü’l-cenb mecrâsına cârî olur lâkin ≠âtü’r-ri-
yenin ∂ımâdâtı ≠âtü’l-cenb ∂ımâdâtından aðvâ olur ve ≠âtü’r-riye ¡ilâcına 
muπavvi§ât dahi id«âl olunur.

Vâcib olur ki †abîbin √ır§ı ≠âtü’r-riyede tenfî&e eşedd ola ve ≠âtü’l-cenb-
de cihet-i müneffe&eye olan ı∂†ıcâ¡ bedeline ≠âtü’r-riyede istilðâ ola velâkin 
o cihet-i müneffe&eye bir miðdâr istilðâsı mâil ola.

Ve eger ¡alîlin †abî¡atında i¡tiðâl var ise vâcib olur ki ≠ikri âtî şarâbdan 
her iki günde bir def¡a saðy oluna, o şarâb budur: ◊ıyârşenber ve çekirdeği 
i«râc olunan zebîb her birinden üçer istâr a«≠ olunup üzerlerine dört süker-
rece su ilðâ olunduktan sonra nı§fı kalınca ðadar †ab« olunur ba¡dehu inzâl 
olunup o ma†bû«un üzerine bir sükerrece ¡inebü’&-&a¡leb suyu ilðâ olunur. 
¢avî olanlara bu mecmû¡ şerbet-i vâ√ide olur ve ∂u¡afâya onun nı§fı şer-
bet-i vâ√ide olur. Ve eger ¡alîlin †abî¡atı mu∂¡ıf olan lînet ile leyyine olsa 
ona rubb-ı âs ve √ulv sefercelin meşvîsi ve rummân-ı √ulv verilir.

±âtü‘r-riyenin mâşerâ ve √umret cinsinden olanlarının mu¡âlecâtı 
muðaddemâ ≠ikr eylediğimiz üzere §a¡bdır, onlara nâfi¡ ¡ilâc var ise o ¡ilâc 
ta†fi™esi bâliπa olan «aş«âş ve &imâr ve sâir şedîdetü‘l-berd olan buðûl-i 
ma¡lûme ¡u§ârâtı olur ve onlara müberride-i müleyyine olan ¡u§âretü‘l-Hin-
dî mi&lliler dahi saðy olunur.

‰ab¡ olan nüs«ada “Hindî” bedeline “hindebâ” vâ…i¡ olmuştur. “Hindî”-
den murâd bi††î«-i Hindîdir, onun ¡u§âresinde tebrîd ve ta†fi™e-i şedîde vardır 
ve …ab∂ı yoktur ve hindebâ dahi müberriddir, √umrette isti¡mâl olunur diye 
mu√arrerdir. Pes iki nüs«a dahi §a√î√tir.

Ve mâşerâ ve √umret cinsinden olan ≠âtü’r-riyenin mâddesi olan §afrâyı 
şîr«ışt ve temr-i Hindî ve terencebîn ve bu mi&lli müstefriπât ile istifrâπ 
eylesen bu istifrâπ dahi câiz olur. Ve bu ¡illette dahi imtilâ var ise fa§d 
câiz olur.

Te…ayyu√ta Olan Kelâm-ı ¢alîl Beyânındadır

Kaçan ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye evrâmında cem¡in ¡alâmât-ı me≠kûre-
si ₣uhûr eyleyip ta§a¡¡ud eylese ya¡nî zamânı zamân-ı tezeyyüd olsa vâcib 
olur ki evvelâ beden tenðıye olunup ba¡dehu veremin in∂âcına i¡ânet oluna. 
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Ve onun me¡ûneti o ∂ımâdât ve kimâdât ile olur ki onlar daðîð-i şa¡îr ve 
¡ilkü’l-bu†m ve şarâbu’l-√ulvü’l-ebya∂ ve temr ve tîn-i yâbis mi&llilerden 
itti«â≠ olunur. Ve bunlardan aðvâ olur o a∂mide ve kimâdât ki ≠ikr olunan 
edviyelere ≠erðu’l-√ammâm ve na†rûn id«âl oluna. Ve bunlar tefcîr katında 
dahi ∂ımâd-ı §âli√ olur.

Ve vâcib olur ki ðable-vaðti’l-inficâr o ¡alîl cânib-i ¡illete mu∂†acı¡ ðılı-
na, zîrâ ı∂†ıcâ¡ nef& ve tefcîre ziyâde mu¡în olur. Eger onlarda √arâret-i ke&î-
re olur ise mâ-ı şa¡îre mâ-ı ¡asel id«âl olunup saðy oluna veyâ«ûd ¡aselin 
mâdde-i raðîði yalnız saðy oluna. Ve kaçan √arâret ðaviyye olmayıp ðıvvet 
ðaviyye olsa onlara †abî«-i zûfâ içinde √âşâ ve ferâsiyûn ve tîn ve ¡asel saðy 
olunur. Ve yine vâcib olur ki onlara a§l-ı sûs ile ma†bû« olan mâ-ı şa¡îr saðy 
oluna. Ve ba¡∂ı kerre me&rûdî†ûs ve tiryâð vermeğe dahi √âcet olur in∂âc 
eylesin için lâkin tiryâðın evðât-ı saðyının ziyâde evfaðı nu∂c-ı tâmmdan 
sonra olur, zîrâ o vaðt saðy olundukta veremi tefcîr ve πarîziyyeyi dahi √ıf₣ 
eder. Bu vaðtte ve ba¡dehu temr isti¡mâli ceyyid olur veyâ«ûd şarâb-ı ferâ-
siyûn isti¡mâl eder ise nef¡i πâyete bâliπa olur.

∞ımâd-ı Mücerreb: Bezr-i «a†mî, «ubbâzâ, «ıyâr, bi††î«, ðar¡ bezrleri, 
rubb-ı sûs, iklîl-i melik fiðâ√ı ve benefşec bu edviyelerden ∂ımâd itti«â≠ 
olunur ve çok kerre dahi onlardan bezr-i kettân lu¡âbı ile aðrâ§ itti«â≠ olu-
nup vaðt-i √âcette incir suyu ile saðy olunur.

Ammâ onların √âl-i ta§a¡¡ud u tezeyyüdde πıdâları su ile veyâ«ûd mâ-ı 
¡asel ile meblûl olan «ubz ve nîm-birişt yumurta ve bu mi&lli nesneler olur. 
Ve onların nuðlleri §anevberin √abb-ı kebîri ve √abb-ı §aπîri ve tatlı bâdem 
ve daðîðten mütte«a≠ a√sâ ki şa¡îr ve √ımma§ ve bâðılâ daðîðleri ve dühn-i 
levz ve sükker ve ¡aselden mütte«a≠dır.

Ve kaçan nu∂c-ı tâmm ve vaðt-i inficâr ðarîb oldukta vâcib olur ki tefcî-
re i¡ânet oluna, zîrâ √âli üzere terk olunsa mara∂a §u¡ûbet ve şe™n √â§ıl olur. 
Ve «ulûfları378 †ayyib olsun için onlara muðavvî olan şarâb-ı zûfâ ile lübnâ 
ya¡nî mey¡a-i sâile379 saðy olunur, biz onu bundan aðdem ≠ikr eyledik. Ve 

ُف 378 ُ ُ ْ  ammeteynle] §âim olan kimsenin ağzı râyi√a bağlamak, ke≠â∂) [el-«ulûf] اَ
fî-tercemeti’§-~ı√â√. Nüs«alarda “ ــ ــ   .â ile ve ðâf ile vâði¡ olmuştur√ ”و
Her ne ðadar onun ma¡nâsı §a√î√ ise, bizim tercümede ≠ikr eylediğimiz a₣herdir; 
kâtib mezâyâ-yı kelâma ¡adem-i ı††ılâ¡ından ta§√îf eylemiştir.

379 “Mey¡a-i sâile” ا   ا ا  و  ا
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ke≠âlik bizim ≠ikr eylediğimiz a∂mide-i ðaviyye dahi isti¡mâl olunur. Ve 
bu ≠ikr olunan ðurb-ı inficâr vaðtinde me&rûdî†ûs ve tiryâð isti¡mâli dahi 
nâfi¡ olur eger √ummâ ve ne√âfet ve hüzâl yok ise. Ve ona semek-i mâli√ 
i†¡âm olunur. Ve nevm vaðtinde bu √abbı imsâk ve a«≠ eder ki o √abb eyâric 
ve şa√m-ı √an₣aldan mütte«a≠ ola. Ve ke≠âlik ¡inde’n-nevm onlara ðûðıyâ 
√abbı dahi saðy olunur. Ve onların «ulûfları ya¡nî ağızlarının râyi√aları lüb-
nâ saðy olunmakla tatyîb olunur.

Ve ba¡∂ı kerre ¡alîli kürsî üzere iclâs edip o kürsî her ne ðadar ta√rîk olu-
nur ve o vech ile √areket ¡alîle nâfi¡ olur lâkin bir kimse vaðt-i ta√rîkte ¡alîli 
iki ketiflerinden tutmak gerektir ki ya¡nî suðû† «avfından için. Ve onlara 
mâ-ı ¡asel ile «ardal saðyı ve leben içinde √ıltît saðyı dahi nâfi¡dir.

Ve kaçan verem-i müteðayyi√in inficârı ða§d olunsa cânib-i §a√î√ üzere 
ı∂†ıcâ¡ onlara nâfi¡dir. Ve o vaðtte onlara ba¡de’l-¡aşâ™ taðyi™e ile emr olun-
du lâkin onların ðay™ında «a†ar-ı ¡a₣îm vardır, zîrâ ðay™ def¡aten inficâr-ı 
¡a₣îme mü™eddî olup i«tinâð «avf olunur. Ve eger verem müteðayyi√ ve 
münfecir olmasa ona keyyden lâzım olur. Ve ba¡de’l-keyy middeye na₣ar 
olunur, midde nuðbe-i380 bey∂â «urûc eder ise ondan bür™ recâ olunur ve illâ 
bür™ ümîd olunmaz. Ve kaçan midde münfecire ve sâile olup √ads olunsa 
ki midde ðalîle veyâ«ûd mu¡tediledir ve mâdde-i müctemi¡a vü münfecire 
kırk güne varınca nef& ile tenðıye olunur. Onlarda o √âlde cellât ve πassâle 
ve münaððıye olan ¡asel ve kerneb ve daðîð-ı √ımma§tan ve sâir edıððadan 
mütte«a≠ ≠ikri sâbıð √asvlar isti¡mâl olunmak vâcibdir. Ve o √asv itti«â≠ 
olunan daðîðalara burçak unu dahi id«âl olunur ve onlara ¡un§ul le¡ûðu dahi 
nâfi¡ olur. Ve bu ¡illette isti¡mâl olunan edviyenin ümmehâtı olup te™&îrde 
[321b] nâm u şânı olan müfred devâlar burçak unu ve sûsen sa√îði ve a§-
lının sa√îði ve iki zerâvend ya¡nî zerâvend-i †avîl ve zerâvend-i müda√rec 
ve felâfil-i &elâ&e ya¡nî fülfül-i esved ve fülfül-i ebya∂ ve dâr-ı fülfül ve 
«ardal ve √urf ve câvşîr ve ðus† ve selî«a ve isðîl mi&llilerdir. Ve ba¡∂ı ker-
re bu ümmehât-ı edviyeden hangisi isti¡mâl olunur ise ona mu«addirâttan 
miðdârı olan bir cüz™ «al† olunur. Ve bu ümmehât olan edviyelerden ma¡-
dûd olur seðûrdiyûn, zîrâ bu bâbda onun menfa¡at-i şedîdesi vardır. Ve bu 
¡illetin ≠ikr olunan vaðtinde isti¡mâl olunan [nâfi¡] edviyelerden bu ≠ikr olu-

380 ُ َ ْ .bi’∂-∂ammi el-levn. ¢âmûs [en-nuðbet] اَ
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nan edviyeler ümmehât edviyelerdir, eşribe ve ∂ımâdât ve isfencât ile olan 
ne†ûlât ve edhân cemî¡an o ümmehâttan itti«â≠ olunur.

Ve bu ümmehâtın ba¡∂ı kerre ðuvveti edhâna i«râc olunur. Ve üm-
mehât-ı me≠kûrenin ðuvveti i«râc olunacak dühnleri bu mi&lli edhân olur: 
dühn-i sûsen, dühn-i nercis, dühn-i bâbûnec, dühn-i √ınnâ, dühn-i nârdîn, 
dühn-i πârdır. »u§û§an vaðt-i in√ı†â†ta edviye-i me≠kûreden ðuvvet a«≠ 
eden dühn-i πârın menfa¡ati ziyâde olur.

Ve ¡alîlin mizâcı ve vaðt √asebleri ile ba¡∂ı kerre o edviyelerin ðuvveti 
dühn-i benefşece dahi i«râc olunur. Ve ba¡∂ı kerre onların içinde bu edhân-
lar dahi kılınır: râtiyânec ve şu√ûm ve ðınne ve fiðâ√-ı id«ir ve zûfâ-i ra†b 
ve varað-ı πâr ve muðl ve bunlar mi&llilerdir.

O ¡alîlin √ummâsı ðaviyye ise onun ¡ilâcında ifrâ† üzere tes«în olunmaz, 
zîrâ √ummâsı olanları ifrâ† üzere tes«în sû™-i mizâca ve sû™-i mizâc ∂a¡f-ı 
ðuvvete ve ∂a¡f-ı ðuvvet dahi nef&ten ¡acze mü™eddî olur.

Ve vâcib olur ki mübâderet olunup ≠âtü’r-riyede ðay√ §adra münfecir 
olduktan sonra §adrdan nef& ile i«râc oluna ve o i«râc ¡alîlde «iffet √ads 
olunduğu eyyâmda ola.

Ammâ ≠âtü’l-cenb de √ads olunup mâde ke&îre olduğu bilinse ve kırk 
günde ve kırk günden eðallde tenðıye √â§ıl olmayacağı ma¡lûm olsa ve sille 
mü™eddî olacağı dahi fehm olunsa o verem keyy olunmak vâcib olur. Daðîð 
bir mikvâ itti«â≠ olunup onunla §adr &aðb olunur ve o mikvâ middeyi neşf 
edip ðalîlen ðalîlen isti«râc eder. Ve mâ-ı ¡asel ile πasl olunur ve «ârice 
ce≠bine i¡ânet olunur. Ve kaçan bu vech ile tenðıye √â§ıla oldukta il√âmına 
iðbâl olunur.

Ve vâcib olur ki ðay√ hangi cihette olduğu ≠ikri mürûr eden ¡alâmetler 
ile ve ðay√ın §avt ve «a∂«a∂asıyla ta¡arrüf oluna. Ve ke≠âlik †în-i a√mer 
ile ma§bûπ olan «ırða ¡alîle ilbâs olunup o «ırðadan §adrın üzerinde vâði¡ 
olan ðı†¡anın hangi cânibde cefâf evvelâ √âdi& olur ise onunla mev∂i¡-i ðay√ 
ma¡lûm ola ve o ma√alle ¡alâmet va∂¡ olunup o mev∂i¡ keyy veyâ«ûd ba†† 
oluna, zîrâ ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenbde keyy olunmayıp ba†† olunmağa √âcet 
olur. Ve o mecnûbun cenbi mib∂a¡la381 ba†† olunur ve onun na§besi o na§be 

381 Ya¡nî irin i«râc olunacak âlet. İrin i«râcı için ma«§û§an âlet olduğunun ≠ikri ðarî-
ben gelir.
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olur ki onunla midde küllü yevmin ðalîlen ðalîlen a«≠ olunur, def¡aten mid-
de-i ke&îreyi i«râc eylemez. Ve bu mi&lli vaðtte la√mla ve πıdâ-i mu¡tedil 
ile ðuvvet √ıf₣ olunur ve o vaðtte √ummâya iltifât olunmaz, zîrâ veremde 
mâdâm midde bâðıye ola, onun bür™ü muta§avver olmaz. Ve kaçan o aπdi-
ye tenâvülü ile ðuvvet √â§ıl olup nef& ile mâdde tenðıye olundukta √ummâ 
dahi münðali¡a olur.

Ve ba¡∂ı kerre dahi müttefið olur ki ðable’n-nu∂c verem münfecir olur 
ve o √âlde mâdde-i münfecire dem olur. Ve o §ûrette fa§ddan deffâ¡a ve 
reddâ¡a olan ∂ımâdâttan lâzım ve lâbüdd olur ve def¡ ile ta√lîl beyninde 
müşterek olan a∂mideden olur kerneb-i müdπam382 ve mâ-ı ¡asel ∂ımâdı 
ehren nüs«ası üzere terkîb oluna. Ve bu §ıfat üzere olan ∂ımâd dahi nâfi¡dir: 
büber ve baldırıkara ve zûfâ-i yâbisve encüre ve zerâvend-i müda√rec. Bu 
edviyeler a«≠ olunup ¡asel ile ∂ımâd itti«â≠ oluna.

Üçüncü Fa§l Nevâ√î-i ~adr ¢urû√u ve 
Mu¡âlece-i Mara∂-ı Sill Beyânındadır

Ammâ o ður√a ki ða§abe-i riyede √âdi& ola, ona sür¡at üzere devâ olu-
nur. Ve vâcib olur ki ¡alîl ðafâsı üzere ı∂∂ıcâ¡ olunup isti¡mâl olunacak devâ 
dahi ¡alîlin ağzında imsâk oluna ve rîðını ibtilâ¡ edip def¡aten ve ke&îren 
√alðına rîðını irsâl eylemeye, zîrâ def¡aten rîð-i ke&îri irsâl su¡âli ta√rîk edip 
mu∂ırr olur. Ve vâcib olur ki rîðını ðalîlen ibtilâ¡ında boğazı ¡a∂allerini ir«â 
eyleye √attâ i√dâ&-ı §udâ¡ eylemeden rîði √alðına nüzûl eyleye. Ve ağzında 
minvâl-i me≠kûr üzere imsâk olunacak edviye o muπarriyât-ı müceffifedir 
ki onları biz sill mu¡âlecâtında ≠ikr eyleriz.

Ammâ bizim ≠ikr eylediğimiz üzere §adr ve riyede olan ður√alar, ður√a-
lara cellât ve πassâl edviyeler ≠erûð kılına ve ¡alîle emr olunup cânib-i ¡alîl 
üzere ı∂†ıcâ¡ eyleye ve onun su¡âli ta√rîk oluna, hezz-i raðîð ile hezz oluna 
yâhûd ¡alîl bi-nefsihi ihtizâz eyleye.

Ve ba¡∂ı kerre o ður√aya mâ-ı ¡asel irsâl olunduktan sonra ðay√ı ce≠b 
edecek âlet ile onun ðay√ı isti«râc olunur. Ve kaçan middeyi biz tenðıye 
edip recâ eylesek ki ondan bir şey™ bâðî kalmadı, o vaðtte edviye-i müdmi-
le isti¡mâl olunur. Cilâsı olup münaððî olan devâlarda ¡asel gibi bir nesne 

382 “Kerneb-i müdπam” dürülmüş lahanadır.
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yoktur, zîrâ ¡asel münaððîdir ve †abî¡ata ma√bûb bir πıdâdır, onunla ður√a 
muta∂arrır olmaz.

Ammâ nefs-i riyenin ður√asının tedbîri iki emrdir, birisi ¡ilâc-ı √aðð, 
ikincisi müdârât olur ¡ilâc-ı √aðð ile o zamân mu¡âlece olunur ki ¡illet ¡ilâcı 
ðâbil ola; bundan aðdem onu biz va§f eyledik. Ve o ¡ilâc-ı √aðð ður√a-i 
tenðıye tecfîf ve mevâddı ður√aya in§ıbâbdan def¡le ve nevâzili men¡ ile 
ve ður√anın ilti√âmına i¡ânet ile olur. Ve nevâzil men¡inin tedbîrini bun-
dan aðdem biz beyân eyledik. Ve men¡-i nevâzil bu bâbda olan cemî¡an 
mu¡âlecâtın a§lı olur. Ve men¡-i nevâzilin icmâli ve ∂âbı†ası bedeni tenðıye 
ve mâddeyi re™sten esâfile ce≠b ve re™si taðviye edip re™se müteveccih olan 
fu∂ûlü re™sin ¡adem-i ðabûlü √asebiyle ke&ret-i fu∂ûlü re™sten def¡le ve re™s-
ten riyeye fu∂ûl in§ıbâbını men¡ ve cihet-i u«râya §arfla olur.

Ve vâcib olur ki mevâddı tenðıye fa§d ile ve fu∂ûl-i mu«telifeyi i«râc 
eden ðûðıyâ devâsını isti¡mâl ile «u§û§an ðûðıyâya muðl ve §amπ ziyâde 
edip onları isti¡mâl ile olur. Ve ba¡∂ı kerre eftîmûn mi&lli devâlar ile a«lâ†-ı 
sevdâviyyeyi i«râca dahi √âcet olur.

Ve ba¡∂ı kerre sen istifrâπâtı tekrâr ve mu¡âvedeye mu√tâc olursun fu∂û-
lü taðlîl ða§dı ile. Ve o mu¡âvedenin †arîði budur ki evvelâ devâ ile istifrâπ 
olunup fa§d dahi olunduktan sonra bir müddet terfîh olunup ¡alîl istirâ√atta 
kılınır ba¡dehu istifrâπ ve fa§d mu¡âvede olunur ve «â§§aten bu mu¡âvedeye 
ebdân-ı ðaviyye ziyâde mu√tâc olur.

Ve nevâzilin ∂ararını def¡de nâfi¡ olan eşyâdan olur diyâðûd isti¡mâli 
«u§û§an o diyâðûda ki aðrabâdînde ve πayr-i ma√allerde yazdıkları üzere 
«aş«âştan itti«â≠ olunur. ±ikr olunan tedbîrleri ¡u∂vun ðabûlünde †abî¡a-
ta mu¡îne olan √âlâttan olur havâsı câff olan bilâdda naðl ve hicret edip 
onda mu¡âlece ve leben şürb eylemek. Ve vâcib olur ki o kimse ek&er-i 
√âlde inti§âb üzere ola ve onun inti§âbı ¡unuðunu fevðe ve ðuddâma temdîd 
eder inti§âb ola, zîrâ bu vech ile olan inti§âb eczâ-i riyenin ba¡∂ısının ba¡∂ı 
â«er üzere vuðû¡unu tesviye eder ve eczâ-i ður√ayı in†ıbâðatan veyâ«ûd 
mu√â≠ât-ı †abî¡iyyeden izâle eylemez.

Ve vâcib olur ki mevâni¡-i nef& olan nesne isti¡mâl olunmakla teskîn-i 
su¡âl için il√â√ olunmaya, zîrâ men¡-i nef&te «a†ar-ı ¡a₣îm vardır her ne 
ðadar teskîn-i su¡âl ile [322a] bir miðdâr «iffet √u§ûlü îhâm olunur ise.
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Ammâ ður√a-i riyenin müdârât için olan mu¡âleceleri budur ki ður√ayı 
ta§lîb ve tecfîfe tedbîr olunup ður√a fâş ve müttesi¡a olmaktan men¡ olu-
nur her ne ðadar ≠ikr olunan ta§lîb ve tecfîfle ður√aya ilti√âm ve indimâl 
√â§ıl olmak me™mûl olmaz ise. Ve bu müdârât olan tedbîr ile o ður√a §â√i-
bine mühlet √â§ıl ve ¡ayşı mümtedd olur velâkin onun ¡ayşı ¡ayş-ı râ∂iye 
olmaz belki o ður√a §â√ibi sâir tedbîrinde «a†â olanların te™e≠≠îleri gibi 
müte™e≠≠î olur.

Ve bu ≠ikr olunan müceffifât riyeyi ðab∂ eder ve tecfîf eder ve 
ður√ayı ta†bîð eder velâkin idmâl eylemez. Ve bu †arîðe sülûk eden-
lere vâcibdir ki elbette leben isti¡mâl eyleye. Ve sill edviyeleri ¡asel 
ile terkîb olunur, ¡aselin ðurû√a ma∂arratı olmaz. Ammâ ður√asının 
tenðıyesi münaððıyât-ı me≠kûre ile ve aðrabâdînde ≠ikr olunan zûfâ 
†abî«iyle olur. Ve bundan aðvâ olur ada soğanı le¡ûðunu eşek sütü ile 
isti¡mâl eylemek. Ve ba¡∂ı kerre bu devâlar ile mülezzicât-ı muπarriye 
cem¡ ve i∂âfe eylemeğe √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre def¡-i su¡âl için mu«ad-
dirât ile dahi i¡ânet olunur, zîrâ su¡âl devâ-i sâirenin fi¡line ve te™&îrine 
mâni¡ olur, def¡-i su¡âl oldukta devânın te™&îri ðavî olur. Ve bu taðdîr 
üzere in¡âş-ı πarîziyye için nâ¡iş-i ðavî tedbîrine √âcet olur. O nâ¡iş-i 
ðavî olan münaððıyâtı o ebvâbda ve ke≠âlik bâbu’t-teðayyu√ta biz ≠ikr 
eyledik. Lâkin o me≠kûrlardan isti¡mâli mu¡tâde olan kirsenneden müt-
te«a≠ olan a√sâdır. Ve ke≠âlik o a√sâdır ki daðîð-i √ımma§ ve daðîð-i 
«anderûstan itti«â≠ olunup içinde kürrâ&-ı Şâmî vâði¡ ola. Ve ke≠âlik 
kürrâ&-ı Şâmînin kendi dahi meslûðan isti¡mâl olunur. Ve miyâh-ı ¡asel-
de müneffi&ât-ı münaððıye ve müla√√imât †ab« olunup isti¡mâl olunur. 
Bunların küllîsinin beyânı mürûr eyledi.

Ve ður√ayı müceffif olan ma¡âcîn bunlardır: kemmûnî ve e&ânâsiyâ ve 
le¡ûð-ı bezr-i kettân gibi ma¡âcînlerdir. Ammâ me&rûdî†ûs ve tiryâð kaçan 
vaðt vaðt «u§û§an evâilde ve hüzâl √âdi& olmazdan muðaddem isti¡mâl 
olunsa nâfi¡ olur ve √ummâ ≠übûl i√dâ& eylemeden dahi nâfi¡dir. Ve †în-i 
ma«tûm cemî¡-i evðâtında o ¡illete enfa¡ eşyâdan olur. Ve ke≠âlik kül-
lü’l-evðât †în-i Ermenî nâfi¡dir. Ve ∂ımâdât ve merû«ât-ı münaððıyeden 
bizim ≠ikr eylediğimiz cemî¡an nâfi¡dir.
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Ve kaçan §adr ve riyede olan ður√alar ¡atîða olsalar §abâ√la yalnız ða†rân-
dan bir mil¡aða-i §aπîre veyâ«ûd ¡asel ile veyâ«ûd ðınne-i sâileden383 bir şey™ 
ona il¡âð olunmak nâfi¡ olur. Ve eger o ¡alîlde √arâret olsa ve münaððıyât-ı 
√ârre isti¡mâlinden «avf eylesen ve isti¡mâl eylediğin münaððıyât-ı bâride-
ler dahi nâfi¡ olmasa o zamân riye-i &a¡leb ve bezr-i râziyânec ve naðî olan 
rubb-ı sûsu ve bersiyâvşân ¡u§âresini a«≠ edip mâ-ı sükker-i muπalla₣ ile 
cem¡ edip isti¡mâl olunur ve nef¡i πâyete bâliπ olur.

Ve bu ¡illette müceffif ve münaððî olan ecnâs-ı ba«ûrât ðam¡la teb«îr 
olunur. Ve o ba«ûrâttan olur zernî« ve fülfül gibi nesneler a«≠ olunur ve on-
lardan beyâ∂-ı bey∂ ile bunduða itti«â≠ olunup teb«îr olunur. Ve o ba«ûrât-
tan biri dahi zeytûn-ı √ârr yaprağı384 ve baðar-ı cebelî «ı&yı ve teys külyesi-
nin şa√mı ve zernî« ve ba¡ru’l-erneb bu me≠kûrlar mütesâviyü’l-vezn a«≠ 
olunup onlardan ba«ûr itti«â≠ olunur. Ve o ba«ûrâtın biri dahi nebð ðuşûru 
ve zernî« ve teys böbreğinin şa√mı bu edviyeden mütte«a≠ ba«ûr olur. Ve 
biri dahi zernî« ve semn-i πanemdir ve biri dahi zernî« ve zerâvend ve a§l-ı 
keberin ðuşûru olur gerek ise ¡asel ile cem¡ olsun gerek ise semn ile cem¡ ol-
sun. Ve ke≠âlik o §anevber ki onda ða†rânın dürdü ola. Ve ke≠âlik zernî«-i 
a§fer şîrecle ba«ûrât-ı me≠kûreden olur.

Ve her kaçan o ður√anın mizâcı fa∂l-ı sü«ûnet ile müsa««an ola, birkaç 
gün ður§-ı kâfûr ile mu¡âlece olunup ba¡dehu tecfîf mu¡âvede olunur. Ammâ 
onların aπdiyeleri ebâ≠îr ve efâvîh ile mu†ayyeb olan dürrâc olur. Şarâb-ı 
ebya∂-ı §ırf ¡illetin evvelinde onlardan men¡ olunmaz, onlara dâimâ reyâ√în 
şemm ettirilir. Ve onlara nevm ve de¡a ve sükûn ilzâm olunup πa∂ab ve 
∂acer terk ettirilir, onlara mûri&-i πamm olan nesneler îrâd olunmaz.

Ve mirâr-ı ke&îre ile ebdân-ı mu«telifede ve büldân-ı mu«telifede benim 
tecribe eylediklerimdendir cülencebîn-i †arî-i sükkerî tenâvülü o ¡illet §â√i-
bine ilzâm olunmak, ¡âmme-i nâsa ðâdir oldukları ðadar küllü yevmin i†¡âm 

383 “¢ınne” kasnı ma¡nâsına. İbn Kütbî der ki ــאر ــאء ا ــ ا ــ  ــאن  ــ  ــ  ــ  ــ   و
ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــא  ــ  وب و ــ  İntehâ. Ve câizdir ki nebtinden bir 

§ınıfı bi-nefsihi sâile ola, onun için sâile ile ðayd eyledi.
384 “Zeytûn-ı √ârr yaprağı” İbn Kütbî der ki zeytûn şeceresi bi-cemî¡i eczâihi bârid-

dir illâ &emere-i na∂îcesi mu¡tedilen √ârrdır. Pes bu maðâmda zeytûn-ı √ârr ile 
Allâhu a¡lem mâzeryûn murâd olunur, zîrâ mâzeryûn ve varaðı zeytûn varaðına 
müşâbih olur, râbi¡adan √ârr-ı yâbistir.
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olunur. Ve ðudret-i mâliyyesi olup ke&îren cülencebîn tenâvülüne ðudreti 
olanlara «ubz ile tenâvülü ilzâm olunur ve bunlardan sonra o ¡alîlin emrine 
mürâ¡ât olunur. Cülencebînde olan verdin tecfîfiyle onda ∂îð-ı nefes √âdi& 
olduysa onlara miðdâr-ı √âcet zûfâ şarâbı saðy olunur ve eger √ummâsı 
müşte¡ile oldu ise aðrâ§-ı kâfûr saðy olunur ve ∂îðtan ve √ummâdan i√tirâz 
için cülencebîn isti¡mâlinde fütûr ve ðu§ûr olunmaz belki ma∂arratı ≠ikr 
olunan devâlar ile tedârük olunur.

Eger tek≠îb olunmaktan taðiyye ve √a≠er eylemesem bu bâbda ¡acâyib-
ler naðl ederdim ve meslûle olup cülencebîn tenâvülüne mülâzemet ve mü-
dâvemet eden hatunun ðı§§asını √ikâyet ederdim, zîrâ sill ¡illeti o hatunda 
uzun oldu ve ruðûd mertebesine vardı √attâ cihâz-ı mevtini rü™yet eder kim-
se †aleb olundu. Ammâ o hatunun er karındaşı re™si mu√â≠îsinde ðâim olup 
bu ¡ilâcla müddet-i †avîle mu¡âlece eyledi, o hatuna bür™ ve ¡âfiyet √â§ıl olup 
sağaldı ve semridi. Ve o hatunun tenâvül eylediği cülencebînin miðdârını 
≠ikr etmek «avfen mine’t-tek≠îb benim için mümkin olmaz.

Ve ba¡∂ı kerre bu ¡illetten √âdi& olan yübs ve ≠übûl leben veyâ«ûd dûπ 
isti¡mâline mu√vic olur ve bunda taπdiye ve ter†îb ve «ıl†-ı fâsidi ta¡dîl ve 
cübniyyeti ile ður√ayı taπriye ve lebende olan mânın cilâsı ile §adîd [ve] 
middeden tenðıye olur. Ve çok kerre bu tedbîr ile riye ðurû√una bür™ √âdi& 
olur. ¢ur√anın ta§lîbi ða§d olunmaz ise bu tedbîr isti¡mâl olunur.

Ve meslûle nâfi¡ ve evfað olan leben o leben-i nisâdır ki memeden emilir 
ba¡dehu eşek sütü ba¡dehu keçi sütü «u§û§an keçi sütünde olan ðab∂ key-
fiyyeti ziyâde evfað olur ve leben-i rimâkın dahi bu ¡illete menfa¡ati olur 
ve nef&i dahi leben-i rimâk tenðıye eder ve mu§annifin ₣annı üzere onda 
taπriye dahi vardır, ammâ leben-i baðar ve leben-i πanemde πıl₣at vardır, 
eger ∂ar¡ından ma§§a meslûl ðâdir olur ise evfað olur.

Ve vâcib olur ki leben-i ma√lûbun √ayvânı o nebâtı ra¡y eyleye ki ondan 
a«≠ olunan leben ne πara∂ için tenâvül olunur ise o nebâtın ona menfa¡a-
ti ola, me&elâ lebeni isti¡mâlden ma†lûb ður√anın idmâli olsa o √ayvâna 
¡a§a’r-râ¡î ve ¡avsec ve √ablü’l-mâkirî385 ve bunlar gibi olan nebât ra¡y et-

385 Hâmişte olan iki √âşiye ta√rîrinden sonra şürû√-ı Mûcez’den şer√-i Sedîdî ve 
şer√-i ¢azvînî’de “√ablü’l-mâkirî” bedeline “√ablü’l-mesâkîn” yazıldığı bulun-
muştur, lâkin “lu¡betü’n-na√l” ≠ikr olunmamıştır.
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tirilir. Ve kaçan leben isti¡mâlinden ma†lûb tenðıye ve tenfî& ise √âşâ ve 
lu¡betü’n-na√l386 ve √andeðûðâ ve belki yetû¡ mi&lli nebâtât ra¡y ettirilir. 
Ve o meslûl ki şürb-i lebene meşπûl ola, ona vâcib olur ki sâir tedbîre dahi 
mürâ¡ât eyleye, zîrâ o tedbîrlerin birinde «a†â eylese meşrûbu olan leben 
ba¡∂ı kerre ona &iðal ve vebâl olur.

Ve mu√a§§ılû’†-†ıbdan ba¡∂ı mu√a§§ıl saðy-i leben keyfiyyetini va§f 
edip der ki vâcib olur ki doğurduğu müddetten dört ay veyâ«ûd beş ay 
mürûr eden ütün ya¡nî dişi eşek i«tiyâr olunur. Ve süt sağacak ¡ulbeye ya¡nî 
mi√lebe ða§d olunup su ile ¡ulbe πasl olunur. Ve eger o ¡ulbe kullanılmış 
olup muðaddemâ içine süt sağıldı ise mâ-ı √ârr ile πasl olunur ve onun 
πasli bu vech üzere olur ki evvelâ ¡ulbenin içine mâ-ı √ârr §abb olunup √âli 
üzere [322b] terk olunur. Kaçan sütün bulaşığı ta√allül eyledikte o su irâða 
olunup tekrâren mâ-ı √ârr ile πasl olunur ve ba¡dehu yine mâ-ı √ârr ve mâ-ı 
bârid ile πasl olunur ve ba¡dehu ¡ulbe mâ-ı √ârr içine va∂¡ olunup ¡ulbe mâ-ı 
√ârr içinde iken √alb olunur ve miðdâr-ı ma√lûb nı§f sükerrece kılınır ki o 
miðdâr-ı ma√lûb yevm-i evvelde saðy olunur eger ¡illet selîme ise ve eger 
selîme değil ise nı§f sükerreceden ziyâde saðy olunur ve ziyâdenin miðdâ-
rı †abîbin √ads ve ta√mîni √asebiyle olur. Ve yevm-i &ânîde dahi miðdârı 
yevm-i evvelde olan miðdârın ∂a¡fı ve iki katı kılınır velâkin keyfiyyet-i 
√albi evvelki keyfiyyet üzere olur. Ve yevm-i evvelde meşrûb olan leben 
ile †abî¡at istimsâk üzere olur ise ya¡nî i¡tiðâl üzere ise yevm-i &ânîde saðy 
olunacak sütün içine sükkerden bir şey™ id«âl olunur. Ve yevm-i &âli&te 
ke≠âlik yevm-i evvel gibi saðy ve √alb olunur. Ve yevm-i &âli&te †abî¡atta 

386 “Lu¡betü’n-na√l” ¢ânûn’da ve bizim isti¡mâl eylediğimiz sâir müfredâtta bu 
ismde devâ yazılmamıştır; onlarda yazılan lu¡be-i Berberiyyedir ki sûrincân 
veyâ«ûd sûrincâna müşâbih bir nebâta ı†lâð olunur, onda tenfî& ve tenðıye «â§§ası 
olmamakla bu maðâmda irâde olunmaz. Ve lu¡âbu‘n-na√l ¡asele ı†lâð olunur, 
bu maðâmda o dahi murâd olmak §a√î√ olmaz, zîrâ √ayvân ¡asel ra¡y eylemez 
meger ki leben-i insân lübnâ ola. Ve lu¡be mu†lað ≠ikr olunsa a§l-ı yebrû√ murâd 
olunur velâkin onun na√le i∂âfetinin vechi olmaz. Ve ₣ann-ı πâlib budur ki bu 
maðâmda “lu¡betü‘n-na√l”den murâd “lâπıye”dir. Ve lâπıye yetû¡dandır, bu 
«â§§aları vardır, ona ke&îren ba√l vârid olur, mu§arra√tır. Leblâbın bir §ınıfı 
vardır ki ona √ablü‘l-mesâkîn derler, müdmilü‘l-cirâ√âttır, ◊âcî Paşa ve İbn 
Kütbî müfredâtında mu§arra√tır. Mu§annifin √ablü‘l-mâkirî adı ile ≠ikr eylediği 
√ablü’l-mesâkîn olmak ₣âhirdir.



Tahbîzü’l-Mathûn 693

lînet √âdi& olmadı ise ona iki sükerrece leben saðy olunur ve onun içine 
mil√-i Hindîden iki dânıð ve neşâdan bir dirhem veyâ«ûd bir buçuk dirhem 
katılır ve her gün nı§f sükerrece leben saðy olunmağa mülâzemet olunur. 
Ve yevm-i sâdise varıp o vaðtte dahi †abî¡at mücîbe olmasa üç sükerrece 
leben a«≠ olunup içine sükker ve mil√ ve dühn-i levz ve neşâ «al† olunur. 
Eger bu tedbîr ile üç meclisten ziyâde †abî¡at mücîbe olur ise ba¡dehu saðy 
olunan lebene bir nesne «al† olunmaz ve leben dahi miðdâr-ı me≠kûrdan 
noð§ân üzere kılınır. Ve’l-√â§ıl vâcib olur ki bir gün ve bir gece de üç 
meclisten ziyâde †abî¡at mücîbe olmaya ve iki meclisten dahi noð§ân üze-
re olmaya. Ve bu vech üzere leben isti¡mâlinden intifâ¡ eder ise üç hafta 
miðdârı saðy oluna.

Ve ba¡∂ı mu√a§§ılîn dahi ≠ikr eylediler ki leben-i ütün saðyında ecved 
olan o lebendir ki onun dâbbesi o mevâ∂i¡de ra¡y eyleye ki onda √aşâyiş-i 
müla††ıfe vü münaððıye olup o √aşâyişte ðab∂ ve tecfîf dahi ola, efsentîn ve 
şî√ ve ðay§ûm ve ca¡de ve ¡uleyð gibi.

Ammâ leben-i mâ¡iz saðyında a§veb olan mâ¡izin √alîbine sudan bir şey™ 
mezc olunup ve kızdırılmış √ıcâre o √alîbin içine birkaç def¡a ilðâ oluna, 
lebene nu∂c √â§ıl ve mâiyyeti ≠âhibe olunca ðadar √acer-i mu√mâ ilðâsı 
tekrâr oluna. Ve bu vech ile in∂âc olunan leben nâr üzere ma†bû« olan le-
benden ecved olur, zîrâ ha∂mı ziyâde ve telyîn-i †abî¡atta mu¡âveneti olur 
meger o ¡alîlde ≠ereb ola o √âlde lebenin içine †arâ&î& katılır veyâ«ûd leben 
isti¡mâl eden ¡alîlin su¡âl-i ke&îri ola, o zamân bir dirhem ke&îrâ katılır. Eger 
mi¡de ∂a¡îfe ise lebene kemmûn ve kerâvyâ «al† olunur. Eger meslûl olan 
kimse saðy olunan lebeni ha∂m eyledi ise ona πıdâ-i kâfî olur. Ve süt iç-
mekle meslûle √ummâ √âdi& olur ise saðy-ı leben ða†¡ olunur.

Ammâ [saðy-ı] dûπ √ummânın iştidâdı vaðtinde ve vaðt-i ishâlde olur. 
Bu iki vaðtte dûπun cidden menfa¡ati vardır. Ve dûπun ecvedi o dûπdur 
ki râyibin ya¡nî yoğurdun zübdü bi’l-cümle a«≠ olunup ba¡dehu mev∂i¡-i 
mu¡tedilde bir gece terk olunur ve ba¡dehu o râyib ma«∂-ı şedîd ile ma«∂387 
olunur √attâ ba¡∂ı eczâsı â«er eczâlar ile şedîden imtizâc eyleye. Ve ba¡-
dehu ceyyidü’s-simîd olan daðîð-i √ın†adan mütte«a≠ olup minða† ile 

387 “Ma«∂” yağ çıkarmak için sütü çalkamak. Vankulu.
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menðû†a olan «ubzdan bir ður§ a«≠ olunur ki o ður§a Fârsîde perâzde388 tes-
miye olunur. Ve o ður§un on dirhemine otuz dirhem ≠ikr olunan dûπ §abb 
olunur ve le¡ûðan tenâvül olunur. Ve ikinci günde dûπdan on dirhem ziyâde 
ve «ubzdan bir dirhem noð§ân kılınır ya¡nî dokuz dirhem «ubza kırk dirhem 
dûπ §abb olunup le¡ûðan isti¡mâl olunur. Bu minvâl üzere «ubzdan her ikin-
ci günde birer dirhem nað§ ederek dûπ-ı ma«∂ bâðî kala. Ve kaçan ¡âfiyet 
₣âhir olup ve mara∂ in√ı†â†a varıp dûπdan istiπnâ √â§ıl olsa ðı§§a ðalb olunur 
ya¡nî dûπ tenðî§ olunup «ubz ziyâde olunur, bu minvâl üzere dûπ munða†ı¡ 
olunca ðadar saðy olunur. Ve meslûllerin ba¡∂ılarında ≠ereb mevcûd ise on-
lara saðy olunan dûπa √adîd-i mu√mâ mirâren ilðâ olunmakta be™s olmaz. 
Ve ≠erebi olanlar için anðrâbâdînde ≠ikr olanlara dahi mürâca¡at olunsun.

Ammâ onların aπdiyeleri muπarriyâttan «ubz-ı simîd ve ı†riye ve câ-
versiyye mi&lli aπdiyelerdir. Ve erüzz dahi münaððîdir ve la√mı münbittir. 
Ve keşk-i ceyyid-i şa¡îrin dahi ma†bû«u muπarrî ve münaððîdir ve şiddet-i 
√ummâ katında πıdâ-i §âli√tir, ¡ale’l-«u§û§ e†râfı netf olunup mâ ile ve 
remâd ile mükerreren πasl olunan serâ†ânât ile va§f olunan keşk-i şa¡îr †ab« 
oluna ve «u§û§an buðûl-i bâride ile ve ke≠âlik ¡ades ile o sere†ânlı keşk-i 
şa¡îr-i mev§ûf †ab« oluna. Ve neşâ ve «ıyâr ve bi††î«tan mütte«a≠ olan πıdâ 
nef&i teshîl eder. Eger meslûlde √ummâ «afîfe ise onlara kerneb ve helyûn 
gibi bir nâfi¡ şey™ olmaz.

Ve ammâ münaððıyât-ı nâfi¡a bunlardır: Semek merreten ev merretân 
tenâvül olunsa tenðıye cihetinden nef¡i olur. Eger ður√a «abî&e ise semek-i 
mâli√ten ve sâir mâli√ olanlardan ictinâb olunmak vâcib olur. Eger πudve-
ten la√mla taπdiye murâd eder isen †ayâhîc ve decâc ve ðanâbir ve ¡a§âfîr 
lu√ûmuyla taπdiye edersin lâkin lu√ûmu mütenâvel olan †uyûr πayr-i mü-
semmin olmak gerektir ya¡nî ðafeslerde beslenmiş olmaya belki §ayd olu-
nup isti¡mâl oluna. Ve gerektir ki o lu√ûm şeyy olunup isti¡mâl oluna, zîrâ 
şeyy ile isti¡mâl olunanların tecfîfi ve il√âmı ziyâde olur. Ve ekâri¡ dahi 
onlara πıdâ-i ceyyid olur lüzûceti √asebiyle. Ve kebâb kılınan semek dahi 
πıdâ-i ceyyid olur.

388 Ba¡∂ı nüsa«ta “berâzâde” vâði¡ olmuştur.
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Kaçan a§√âb-ı sill mereðayı iştihâ eyleseler mereðaya ¡asel «al† olunup 
ba¡dehu o ma«lû† ile taπdiye olunur. ¢able’l-πıdâ ve ba¡de’l-πıdâ onları 
√ammâma id«âl câiz olur eger kebidlerinde süddeleri yok ise, zîrâ o vaðt-
lerde du«ûl-i √ammâm onları tesmîn ve taðviye eder, ammâ onların meş-
rûbları yağmur suyu olur.

Bundan aðdem ≠ikr olunduğu üzere a§√âb-ı sille çok kerre nef&-i dem 
¡ârı∂ olur ve o vaðtte bu ður§ mi&lliler ona nâfi¡ olur: †în-i ma«tûm üç dir-
hem, neşâ, †în-i Ermenî, verd-i a√mer her birinden dörder dirhem, kehrübâ, 
√abbu’l-âs her birinden altışar dirhem, sere†ân-ı mu√rað, bezr-i firfîr her 
birinden onar dirhem, büssed, ke&îrâ, †abâşîr, şâ≠enec her birinden beşer 
dihem, §amπ-ı dûdî,389 ¡u§âretü’s-sûs her birinden yedişer dirhem bu edvi-
yeler a«≠ olunup baðlatu’l-√amðâ suyuyla veyâ«ûd tâze ve †arî gül suyuyla 
¡acîn edip ondan ður§ itti«â≠ olunur ve vaðt-i √âcette mâ-ı ðı&&â ile veyâ«ûd 
mâ-ı ma†ar ile şürb olunur.

Ve meslûl olan kimsenin çok kerre lehâtı sâðı†a olur o vech ile onda 
na«îr ve πa†î† ₣âhir olur ve ba¡∂ı kerre lehâtını ða†¡a √âcet olur. Ve mücer-
rebât-ı nâfi¡adandır nevâ√î-i §adrı §andaleyn ve †în-i ma«tûmla †ılâ etmek 
ya¡nî o †ılâ meslûle nâfi¡ †ılâdır. [323a]

389 “~amπ-ı dûdî” i∂âfet ile devâ-i vâ√iddir √attâ İbn Kütbî der ki ــ ا اي  ــ   و
ك ــ ــ وا ــ ا ــ  ودي ا ــ ــ ا א ده ا ــ ط وا ــ ب ا ــ א ا ــ כ  ــ ة  ــ ــ  ــ   ا
ــ ــא  ــ ا אف وا ــ ــאض ا ــ  ــ ا ــאرة ا .İntehâ وا





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN ON BİRİNCİ 
FENN EMRÂ∞-I ¢ALBİN VE MU¡ÂLECÂTININ 

BEYÂNINDA OLAN KELÂM-I MÜCMELDİR 
O DAHİ İKİ MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Ma…âle-i Ûlâ Onun Mebâdîleri Beyânındadır 
O Dahi Fu§ûlü Müştemildir

Evvelki Fa§l Teşrî√-i ¢alb Beyânındadır

¢alb âfâttan ba¡îd olsun için la√m-ı ðavîden ma«lûðtur, o la√m-ı ðavîde 
a§nâf-ı elyâf müntesicedir ki o a§nâf cemî¡an ðaviyyedir ve şedîdü‘l-i«-
tilâftır, kimi †avîl-i ce≠≠âbdır ve kimi ¡arî∂-i deffâ¡dır ve kimi müverreb-i 
mâsiktir. Ve bu elyâf ðalbde intisâcının menfa¡ati budur ki onlar √asebiyle 
ðalbde √arekât-ı mütenevvi¡a-i ðaviyye mevcûde olur. 

Ve ðalbin miðdâr-ı «ilðati ðadr-i kifâye olur, zîrâ ðadr-i kifâyeden ziyâ-
de olsa ondan tekevvün eden nesnelerde fa∂l olur ve hem &iðal olur.390 Ve 
ðalbden menâbit-i şiryân olup ve ribâ†ın müte¡allıðı olan mev∂i¡ ¡a₣îm ve 
¡arî∂ kılındı menbit nâbite vefâ eylesin için. Ve menbit olan †araf-ı ¡arî∂ 
eczâ-i sâirenin ¡âlîsinde kılındı ¡i₣âm-ı §adra ittikâ eylemesin için, zîrâ it-
tikâ eylese §adrın √areket-i inbisâ† ve inðıbâ∂ında a∂lâ¡-ı §adrdan müte™e≠≠î 
olur. Ve ðalbin â«iri daðîð kılındı √attâ noð†a-i vâ√ideye müntehî gibi oldu 
¡i₣âm-ı §adra mümâsse olan eczâ ðalîle olsun için ve o cüz™-i daðîð fa∂l 
§alâbet üzere «alð olundu o a∂lâ¡a mümâsseden o cüz™ muta∂arrır olmasın 
için. Ve ðalbin şekli derc olunup şekl-i §anevber üzere leff olundu süflünün 
ve fevðinin hendâmı √asen olup ve boş kalmayıp fu∂ûle mekân ve maðarr 
kalmasın için. Ve πışâ-i √a§afîden bir πılâf içinde ðalbin cevheri ve la√-
miyyeti vedî¡a ve [ma«fû₣a] kılındı, o πılâf ona cünne ve viðâye olsun için, 
zîrâ o πılâf her ne ðadar aπşiye cinsinden ise cidden müsta«§ıf olmakla ona 
&i«anda ve kalınlıkta ðarîb olur bir πışâ olmaz. Ve ðalbin cirmi o πışâdan 
bir miðdâr müteberrî ve munfa§ıl kılındı velâkin a§lına ve ðâ¡idesine ðarîb 

390 Ya¡nî ervâ√ ve dem-i şiryân ve keyfiyyet-i ðuvâ mi&illiler bedeni tedbîre ðadr-i 
kifâ[ye]den ziyâde olup müfsid olur ve ke≠âlik ðalbin cirmi kebîr olsa bedene 
&iðal ve vebâl olur. 
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ma√allde ve menbit-i şiryânda πışâ cirm-i ðalbe mümâss ve πayr-i müteber-
rî oldu ðalb için, min-πayri i«tinâð inbisâ† mümkin olsun için. 

Ve ðalbin a§lında esâs gibi ve πu∂rûfa ðalîlen müşâbih bir ¡u∂v vardır 
ve o ¡u∂v ðalbin ðâ¡idesidir, cirmin «ilðatine ve cü&&esine o ðâ¡ide ve&îða 
ve müstened olur.

Ve ðalbde üç ba†n vardır, ikisi ba†n-ı kebîrlerdir ve biri onların araların-
da vasa† gibidir. Câlînûs o vasa†ı dehlîz ve menfe≠ ¡add eder, ona ba†n ı†lâð 
eylemedi. Ve onun fâidesi ðalbin cevheri gibi ðalbin πıdâsı dahi ke&îf-i 
ðavî olur ve o ba†n ona mekân-i müstevda¡ olur ve dem-i la†îften ðalbde 
tevellüd eden rû√un ma¡deni olur ve iki kebîr ba†nların arasında mecrâ olur 
ve o mecrâ ðalb √areket √asebiyle ¡arî∂ oldukta müttesi¡ ve ðalb uzun olup 
¡ar∂ına noð§ân geldikte ≠ikr olunan mecrâ mun∂amm olur. Ve o iki kebîr 
ba†nın biri eymende ve â«eri cânib-i eyserde olur.. Ve eyserde olan ba†nın 
ðâ¡idesi ba†n-ı eymen ðâ¡idesinden ke&îren erfa¡ ve ba†n-ı eymenin ðâ¡idesi 
ke&îren enzel ve esfel olur.

Ve ¡urûð-ı ∂avârib ya¡nî şerâyîn iki §ıfâðlı ve iki kat «alð olundu lâkin 
şerâyînden biri bir §ıfâð ve bir kat «alð olundu.391 Ve iki §ıfâðlı olanların iç 
†arafında olan §ıfâð taşrada olan §ıfâðtan a§leb kılındı, zîrâ ∂arebân §ıfâð-ı 
müsteb†ına mülâðî olur ve √ıf₣ [ve] √irâseti mühimm olan cevher-i rû√un 
√areket-i ðaviyyesi o §ıfâð-ı müsteb†ın içinde vâði¡ ve mümâss olur, pes 
§ıyâneti ehemm olan ervâ√a √ırz-ı ðavî ve mecrâ-yı şedîd ü müte√ammil 
olsun için şedîden §alâbet üzere kılındı.

Ve şerâyînin menbiti ðalbde olan iki tecfîften tecvîf-i eyser kılındı, zîrâ 
tecvîf-i eymen kebide tecvîf-i eyserden ðarîbdir ve ona lâyıð olan kebidden 
πıdâ ce≠bine meşπûl olup o πıdâyı isti¡mâl eylemektir. Pes ba†n-ı eymen πı-
dâ-i πalî₣i √âvî ve ba†n-ı eyser dem-i şiryân-ı raðîði ve ervâ√-ı la†îfeyi √âvî 
olmakla beynehümâda te¡âdül olmadı, te¡âdül bulunsun için πıdâ-i πalî₣i 
√âvî olan ba†n-ı eymen raðîð ve vâsi¡ kılındı ve ervâ√ı ve meded-i ervâ√ 
olan dem-i şiryân-ı raðîði √âvî olan ba†n-ı eyser πalî₣ ve a∂yað kılındı.392 

391 Bir §ıfâðı olan şiryân riyeye mu«âli† olan şiryândır ki ona şiryân-ı verîdî derler.
392 ¢albin πıdâsı πalî₣dir ve demin ve bi’l-cümle keymûsun la†îfi ba†n-ı vasa†a mün-

ce≠ib olup onda ziyâde tela††uf eder ba¡dehu ba†n-ı eysere münce≠ib olup †ab« 
oldukta ervâ√ tekevvün eder, pes ba†n-ı evsa†ta olan dem iki ba†n-ı kebîrlere 
nisbet ile vasa†u’l-√âl olur.
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Ve ba†n-ı eymenin √âvîsi raðîð ve ma√vîsi πalî₣ olup ba†n-ı eyser ¡aks üzere 
olmakla beynehümâda te¡âdül √â§ıl oldu. Ve ba†n-ı eymenin ma√vîsi πalî₣ 
ve ke&îf olmakla her ne ðadar √âvîsi raðîð ise ondan tereşşu√ ve tefeşşî 
«avfı zâil oldu. Ve ba†n-ı eyserin ma√vîsi her ne ðadar ervâ√-ı la†îfe ise 
√âvîsi πalî₣ olmakla tereşşu√ ve tefeşşîden emn √â§ıl oldu. Ve dem-i ðalbin 
a¡deli vasa†ta olan tecvîfte kılındı.

Ve ðalbin iki zâidesi vardır, o zâidenin birisi ðalbe dâ«il olan demin 
med«alinde ve â«eri ðalbe dâ«il olan nesîmin med«alinde vâði¡ olmuştur; 
o iki zâide iki kulak mi&âlindedir, cirm-i ¡a§abîlerdir ve ðalbin inðıbâ∂ı 
√âlinde o iki zâide müster«î ve mütefa§§î olup ¡u∂v-ı â«er gibi olurlar 
ve kaçan ðalb münbası† olsa tevâtür ederler ve ðalbe i¡ânet edip zamân-ı 
inbisâ†ta mu√tevî olduğu eşyâyı √a§r ve √abs ederler. Ve o iki zâide 
ðalbin «azînesi gibidir, ev¡iye-i sâireden ðalbin mühimmâtını ðabûl edip 
ba¡dehu kifâyet miðdârı ðalbe irsâl ederler. Ve o iki zâide raðîð-i §ulb 
kılındı inðıbâ∂a icâbeti a√sen olup ma√vîsini i√tivâsı mu√kem olsun için 
ve infi¡âlâttan dahi eb¡ad olsun için.

Ve ðalb ðuvâ-yı †abî¡iyyesi √asebiyle iπtidâ eder ve πıdâsı olan demi 
inbisâ†la dâ«iline havâyı ce≠b eylediği gibi ce≠b eder. 

Ve §adrın vasa†ı a¡del-i mevâ∂ı¡ olmakla ðalbin mev∂i¡i §adrın vasa†ı 
kılındı velâkin kebidin mekânına si¡a √â§ıl olsun için bir miðdâr kebidden 
teb¡îd olunup §adrın yesârına miðdâr-ı yesîr ðalb meyl ettirildi. Ammâ †ı√â-
lin mev∂i¡i mev∂i¡-i ðalbden ke&îren enzel ve esfeldir. Ve †ı√âlin ðalbden 
eb¡ad ve ke&îren enzel olduğunun fâidesini inşâallâhu ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz. 
Ve kebid ¡u∂v-ı şerîf olup †ı√âlden ef∂al olmakla ðalbin mekân-ı kebidi 
tevsî¡i mekân-ı †ı√âli tevsî¡i üzere tercî√ olunup yesâr cânibine ðalb meyl 
ettirildi ya¡nî kebid mi¡deyi cânib-i yemînden mu√tevî ve †ı√âl cânib-i yesâ-
rın esfelinden mu√tevî olmakla ðalbi cihet-i yesâra imâle olunup kebidin 
mekânı tevsî¡ ve †ı√âlin mekânı ta∂yîð olundu, ðalb vasa†-ı √aðîðîde kılınıp 
iki mekân berâber kılınmadı.393 Ve ðalbi cânib-i eymene imâlenin vech-i 
â«eri budur ki ðalb ile kebidden her biri ¡u∂v-ı √ârrlardır, eger ðalb cânib-i 
yesâra imâle olunmasa bedenden şıðð-ı eymen şıðð-ı eyserden a√râ olurdu 

393 Kebid mi¡deyi cânib-i eymenin fevðinden müştemildir ve †ı√âl mi¡deyi sol †araf-ı 
esfelinden müştemildir.



700 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ve ke≠âlik cânib-i eyserde olan †ı√âl mefraπ-ı sevdâ olup ve sevdâ «ıl†-ı bâ-
rid olmakla şıðð-ı eysere †ı√âlin i√dâ& eylediği bürûdeti ðalbi cihet-i yesâra 
imâle ile ta¡dîl olundu. Ve bir vech dahi budur ki kebidden nâbit olan ¡ırð-ı 
ecvefe ðalbin cihet-i yesâra meyli ile müzâ√amesi olmaz ve ecvefin mekânı 
tevessu¡ eder.

Tavşan ve geyik gibi ba¡∂ı √ayvânâtın ðulûbü kebîr olur ve ma¡a-hâ≠â 
cebân olurlar, onun sebebi budur ki onların √arâret-i ðulûbları ðalîledir ve 
cirm-i kebîri √arâret-i ðalîle tes«în eylemez belki cirm-i kebîr içinde √arâret 
fâş olup dağılır ve tes«îni ðalîl olur ve bürûdetten cübn √â§ıl olur. Ve ba¡∂ı 
√ayvânın ðalbi §aπîr velâkin cerî ve cesûr olur onun için ki onların √arâret-i 
ðulûbları ke&îre olur ve cirm-i §aπîrde √arâret-i ke&îre mu√teðıne olup ondan 
iştidâd √âdi& olur lâkin ek&er-i √âlde cerî olan √ayvânın ðalbi ¡a₣îm olur.

Ve ðalb elemi ve veremi ðabûl eylemez, onun için [323b] ≠eb√ olunan 
√ayvânların biri me™ûfu’l-ðalb bulunmaz; sâir ¡u∂vlarında âfet olanların 
dahi ðalbi selîm olur.

Ve kebîrü’l-cü&&e olan √ayvânların ba¡∂ılarının «u§û§an &îrânın394 ðulû-
bunda kemik bulunur395 ve o kemik πu∂rûfiyyete mâildir. Ve ðalbde bulu-
nan o mi&lli ¡a₣mın ekberi ve a¡₣amı ve ziyâde §alâbetlisi ðalb-i fîlde bulu-
nan ¡a₣mdır. Ve maymûnun ba¡∂ılarının ðalbi iki başlı bulunur. Ve ðalbde 
√ayâtın ðuvveti √asebiyle kaçan √ayvânından ðalb sell olunsa √ayâtın onda 
beðâsı √asebiyle müddet-i vâfire meslûl olan ðalb mücellâ ve mübeyya∂ 
bâðî kalır, ba¡de-zamânin müteπayyir olur. 

Ve ba¡∂ılar ₣ann eylediler ki ðalb ¡a∂aledir, o kimseler «a†â eylediler 
belki her ne ðadar ðalb ¡a∂ale müşâbih ise396 lâkin √areketi πayr-i irâdiyye-
dir ya¡nî ¡a∂al-i √aðîðî olsa ðalbin √areketi irâdiyye olur idi, ðalbin πayr-i 
irâdiyyesi olması ¡a∂al olmadığına delâlet eder.397

394 “¿îrân” “&evr”in cem¡idir, öküzdür.
395 ±ikr olunan ¡a₣m ðalbin ðâ¡idesindedir.
396 Vech-i müşâbehet budur ki ðalbde elyâf-ı ke&îre münşecce ve fürcleri la√m-ı ðavî 

ile mümteli™edir, nitekim ¡a∂al dahi bu minvâl üzeredir.
397 Ve ke≠âlik ¡a∂alin ðuvve-i mu√arrikesi dimâπdandır, ðalbin √areketi dimâπî de-

ğildir √attâ dimâπa âfet i§âbet eylese ðalbin √areketi munða†ı¡a olmaz. Bu √âl 
delâlet eder ki √areket-i ðalb dimâπ √asebiyle değildir, eger dimâπî ise dahi ðalbde 
taðarrür etmiştir ki merdin inðı†â¡ı ile munða†ı¡a olmaz. Ve ¢arşî √areket-i ðalbe 
irâdiyye-i †abî¡î tesmiye eder.
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İkinci Fa§l ¢albin Emrâ∂ı Beyânındadır

¢albe a§nâf-ı emrâ∂ın küllîsi ¡ârı∂a olup ðalbin «â§§aları me™ûf ve mü-
teπayyir olur, sâir a¡∂âya emrâ∂ ¡ârı∂a oldukta o a¡∂ânın ef¡âli müteπayyire 
olduğu gibi. Ve sû™-i mizâcât a§nâfının küllîsi dahi ðalbe bi-mâddetin ve 
bilâ-mâddetin ¡ârı∂a olur. Ve sû™-i mizâcın mâddesi ðalbin ¡urûðunda olur 
veyâ«ûd ðalbin cirmi ile πılâfı arasında olur, ¡ale‘l-«u§û§ mâdde-i ru†ûbet 
ðalb ile πılâf arasında ke&îrü‘l-vuðû¡ olur. Ve ma¡lûmdur ki o arada olan 
ru†ûbet ke&îre oldukta ðalbin inbisâ†ını ∂âπı†a olur. Ve ba¡∂ı kerre ðalbe 
evrâm ve süded dahi ¡ârı∂a olur. Ve ba¡∂ı kerre ona emrâ∂-ı va∂¡ dahi ¡ârı∂a 
olur mizâcında inbisâ†tan mâni¡ ru†ûbet oldukta i«tinâð gibi ve bu i«tinâð 
ðattâl olur ve in√ilâl-i ferd gibi ve o in√ilâl ba¡∂ı kerre ðalbin cevherine ve 
ba¡∂ı kerre πılâfına ¡ârı∂ olup itti§âlleri müteferrið olur.

Ve kaçan ðalbin sû™-i mizâcı müsta√kem olsa ¡ilâcı ðabûl eylemez ve 
sû™-i mizâc müsta√kem olmasa her ne ðadar ðâbil-i ¡ilâc olur ise velâkin 
sühûlet ile ðabûl eylemez, onun ¡ilâcı §u¡ûbet ile olur. Ona verem-i √ârr 
i§âbet eylese fi’l-√âl ðâtil olur ve verem-i bârid ba¡∂ı kerre ba¡de-bu¡din 
ðatl eder ya¡nî ba¡∂ı kerre fi’l-√âl ve ba¡∂ı kerre ba¡de-bu¡din ðatl eder. Ve 
ðalbde verem-i §ulb ve verem-i rı«vın √udû&u nâdirü’l-vuðû¡ [olur] belki o 
veremlerin √udû&u πâliben πılâfa olur. Ve eger bi-√asebi’l-ittifâð o bârid 
veremler cevher-i ðalbe ¡ârı∂ olsa verem-i √ârrın va√yen ðatli gibi va√yen 
ya¡nî fi’l-√âl ðatl eylemez ve ma¡a-hâ≠â ðattâldir. 

Ve ba¡∂ı kerre ðalbin πılâfında «ıl†-ı πalî₣ ¡ârı∂ olan verem-i §ulb 
veyâ«ûd «ıl†-ı mâîden ¡ârı∂ olan verem-i müneffi† ü πayr-i §ulb bir müd-
det imhâl eder, va√yen ðatl eylemez ve bu mi&lli verem ðulûb-ı ðırdda 
ya¡nî maymûnda ke&îrü’l-vuðû¡ olur ve ðatli va√yen olmaz belki meliyyen398 
ðatl eder. Ve Câlînûs √ikâye eder ki ðırdın πılâf-ı ðalbine ≠ikr olunan verem 
i§âbet edip ðırd na√îf ve ∂a¡îf olur ve meliyyen o ðırd ¡ayş eder ve helâk 
olduktan sonra teşrî√ olunup na₣ar olundukta πılâf-ı ðalbinde ≠ikr olunan 
verem i√sâs ve müşâhede olunur ve ≠ikr olunan a√kâm ondan istinbâ† olu-
nur. Ve kaçan bu taðrîrden ðalbin veremi ta√ammül eylemediği ₣âhir oldu 

398 ِ َ ْ  zamândan bir mikdâr ki †ûl ile (mîmin fet√i ve yânın teşdîdi ile) [el-meliyy] اَ
mutta§ıf ola; yuðâlu: ِ ــ ْ َ ا ــ ِ ــא  ِ َ ــאَم  َ ــ :âlallâhu ta¡âlâ¢ أَ َ َ ً َو ــ ِ َ ــא﴾ أَْي  ِ َ ــ  ِ ْ ُ ْ  ﴿َوا
ٌ ــ َ ِ َ  ٌ َ ــא َ ــאِر أَْي  َ َ ا ــ ِ ــ  ِ َ  Vankulu.
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ise verem-i ðalbin tecemmu¡ ve teðayyu√u mümkin olmadığı bi-†arîði’l-ûlâ 
&âbit olur.

Ve kaçan ðalbin müte√ammil olduğu be&re gibi ðalbde ðurû√ √âdi& olsa 
e†ıbbânın ≠ikr eyledikleri üzere o kimseye ru¡âf-ı esved ¡ârı∂ olup ba¡dehu 
ðatl eder. Ve ba¡∂ı kerre ðalbin ¡urûðuna süded ¡ârı∂a olup ef¡âl-i ðalbe 
∂ararı olur. 

Ve ðalbin in√ilâl-i ferdi ðabûlü ðalbin veremi ðabûlünden eb¡ad olur ve 
kaçan ðalbe in√ilâl-i ferd ¡ârı∂ olup onun teferruðu bu†ûn-ı tecâvîfe nüfû≠ 
eylese fi’l-√âl ðatl eder ve eger o teferruð bu†ûna nüfû≠ eylemez ise ba¡∂ı 
kerre yevm-i &âniye helâki te™e««ur eder.

Ve ba¡∂ı kerre ðalbe emrâ∂ πılâfına müşâreket ile ¡ârı∂ olur ve dimâπ ve 
cenb ve riye ve kebid ve mi¡â ve a√şâ-i sâire müşâreketleri √asebiyle dahi 
¡ârı∂a olur «u§û§an mi¡de müşâreketiyle ðalbe emrâ∂ ¡urû∂u ke&îr olur. Ve 
a¡∂â-i u«râ ve cemî¡an beden müşâreketiyle dahi ¡ârı∂ olur, nevâibinin ve 
bu«ârâtının ta√aððuðu katında √ummayâtta ðalbe ¡urû∂u olan mara∂ gibi. 

Ve a¡∂â-i u«râ müşâreketiyle ðalbe ¡ârı∂ olan mara∂ın ba¡∂ı kerre sebebi 
munða†ı¡ olur. O inðı†â¡ kebid müşâreketiyle ðalbe √âdi& olan mara∂da olur, 
zîrâ kebid ba¡∂ı kerre ∂a¡îf olup ðalbe tevcîh-i πıdâdan ¡âciz olur ve ona 
binâen ðalbe bilâ-πıdâ bâðî kalmakla âfet i§âbet eder ve kebidin ∂a¡fı zâil 
oldukta o sebeb munða†ı¡ olur. Ve ke≠âlik dimâπ müşâreketiyle ðalbe ¡ârı∂a 
olan emrâ∂ın dahi esbâbı munða†ı¡a olur, zîrâ ba¡∂ı kerre dimâπa ∂a¡f gelip 
¡a∂al-i teneffüs dahi ∂a¡îf olur ve ðadr-i kifâye nefes bulunmamakla ðalbe 
âfet i§âbet eder ve dimâπdan ∂a¡fın zevâli ile sebeb munða†ı¡ olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ðalbin ¡u∂v-ı â«ere müşâreketiyle olan mara∂ı ¡u∂v-ı â«erden ðalbe 
te™eddî eden nesnelerle olur:

Ammâ dimâπdan te™eddî bu vechledir ki dimâπda «ıl†-ı sevdâvî ke&îr 
olur ve şerâyîn †arîðinden o «ıl†-ı sevdâvî ðalbe nâfi≠ olup «afaðânı tehyîc 
ve ta√rîk eder ve ke≠âlik ðuvveti isðâ† ve πamm îrâ& eder ve sû™-i fikrden ve 
hemmden bir hâyic √âdi& olur. Ve ke≠âlik dimâπda müctemi¡ ve ke&îr olan 
«ıl†-ı ra†b dahi ≠ikr olunan sebîlden sülûk ve ðalbe du«ûl eyledikte o «ıl† 
belâdet ve kesel ve suðû†-ı neşâ† i√dâ& eder.

Ammâ kebid ðalbe dem-i rediyy-i √ârr veyâ«ûd rediyy-i bârid ve re-
diyy-i πalî₣ dem irsâl eder ve onlara münâsib âfet ðalbe ¡ârı∂ olur.
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Ve ba¡∂ı kerre ðalbin ¡u∂v-ı â«ere müşâreketi ¡u∂v-ı â«erin e≠âsından 
ðalb bi’l-mücâvere müte™e≠≠î olmakla olur ya¡nî ¡u∂v-ı â«erden keyfiyyet-i 
e≠âdan πayri nesne te™e≠≠î eylemez, te™e≠≠î eden ancak keyfiyyet-i e≠â olur, 
me&elâ ðalbin πılâfında √ârr ve bârid veremlerin biri √âdi& olur ise ona 
müşâreket ile ðalb dahi müte™e≠≠î olur «u§û§an a√şâ-i sâirenin te™e≠≠îsi ile 
ðalb müte™e≠≠î olur. Ve mi¡denin «ıl†-ı lezic-i le≠≠â¡dan veyâ«ûd dîdân ve 
√abbu’l-ðar¡ ve ðay™-ı lâ≠i¡ ile te™e≠≠îsinden dahi ðalb müte™e≠≠î olup ðalbe 
«afaðân ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi ¡u∂v-ı â«erde olan veca¡a müşâreket 
√asebiyle ðalb müte™e≠≠î olur, zîrâ ¡u∂v-ı â«erin veca¡ı müştedd oldukta 
ðalbe müntehî olur ve çok kerre ðalbe müntehî olan veca¡ ðattâl olur.

Ve ba¡∂ı kerre «unâð ve ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riyede mâdde intiðâl et-
tikte ðalbe meyl eder ve o mâddeden «anið √âdi& olup ðatl eder. Ve ðalb 
ile ðalbin πılâfı beyninde vâði¡ olan müşâreketten helâk mu√temm ve vâcib 
olmaz her ne ðadar şirki olan âfet √ârr olmayan verem olur ise. Eger πılâfın 
veremi √ârr olup ðalb ona müşârik olur ise lâ-ma√âle ðatl eder. Ve ba¡∂ı 
kerre fem-i mi¡dede i«tilâc √âdi& olup o i«tilâc ðalbde ₣ann olunur.399 

Üçüncü Fa§l O Vücûh Beyânındadır ki 
Onunla A√vâl-i ¢albe İstidlâl Olunur

Ve onlar sekiz vechtir: nab∂ ve nefes ve «ılðat-ı §adr ve melmes-i be-
den ve ¡avârı∂-ı beden ve a«lâð ve ðuvvet-i beden veyâ«ûd ∂a¡f-ı beden ve 
evhâmdır.

Ammâ nab∂dan me™«û≠ olan istidlâl budur ki nab∂ın sür¡ati ve ¡i₣amı ve 
tevâtürü ðalbin √arâretine delâlet eder ve bu nab∂ların a∂dâdı bürûdete delâ-
let eder. Ve nab∂ın lîni ru†ûbete ve §alâbeti yübûsete delâlet eder. Ve ðavî ve 
müstevî nab∂ ve ke≠âlik mu«telif olup i«tilâfı ni₣âm üzere olan nab∂ ðalbin 
§ı√√atine delâlet eder ve onların a∂dâdı olan nab∂ «ilâf-ı §ı√√ate delâlet eder. 

¡A₣îm ve serî¡ ve mütevâtir ve √ârr olan nefesler dahi ðalbin √arâretine 
ve onların [324a] a∂dâdı ðalbin bürûdetine delâlet eder.

Ve §adr vâsi¡ ve ¡arî∂ olup re™s §aπîr veyâ«ûd mütevassı†u‘l-√âl olsa ve 
nab∂da dahi ðuvvet olsa √arâret-i ðalbe delâlet eder. Ve §adr ∂ayyið olup 

399 Onun için ¡avâmm o i«tilâca «afaðân derler.
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re™s §aπîr olmasa ðalbin bürûdetine delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre re™s kebîr 
olduğundan dimâπın ke&retine istidlâl olunur. Ve dimâπın ke&ret ve kibe-
ri nu«â¡ın ¡i₣amını îcâb eder ve nu«â¡ın ¡i₣amı fe…ârâtın ¡i₣amını ve fe…
ârâtın ¡i₣amı fe…ârâttan nâbite olan a∂lâ¡ın ¡i₣amını îcâb eder. A∂lâ¡ın ¡a₣îm 
ve §adrın vâsi¡ olduğu bu §ûrette √arâret-i ðalbe delâlet eylemez. Ve bu 
ðıyâs üzere §aπîrü‘r-re™s ve‘d-dimâπ olan kimsenin ∂îð-ı §adrı dahi bürûde-
te delâlet eylemez belki §adrın ∂îðını dimâπın ðılleti iðti∂â eder, bürûdetin 
onda med«ali olmaz.

Ve §adr üzere nâbit olan şa¡r-ı ke&îr «u§û§an o şa¡r-ı ke&îrin ca¡d ve kı-
vırcık olduğu ðalbin √arâretine delâlet eder. Ve §adrın ecred ya¡nî tüysüz 
olduğu ve §adr[ın] ðıllet-i şa¡rı ðalbin bürûdetine ve şa¡rı fâ¡il olan √arâ-
retin ¡ademine veyâ«ûd ðalbin yübûsetine delâlet eder, zîrâ mâdde-i şa¡r 
du«ândır ve du«ân ru†ûbetin †ab«ından √âdi& olur, kaçan ru†ûbet bulun-
masa du«ân dahi bulunmaz ve şa¡r dahi nâbit olmaz. Ve kaçan §adrı ecred 
olup velâkin bi’l-cümle bedenin mizâcı ra†b olsa veyâ«ûd havâ ve beled 
ve sinnin §adrda şa¡r olmamak mu¡tâdı olsa o zamân §adrın ecred olması 
yübûset-i ðalbe delâlet eylemez.

Ve kaçan cemî¡an beden √ârr olsa ðalbin √arâretine istidlâl olunur. 
¢alb √ârr oldukta cemî¡an bedeni tes«în eylemek lâzım olur ve lâzımın 
vücûdu müşâhede olundukta melzûmun vücûduna istidlâl olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre cemî¡an beden √ârr velâkin †ı√âl ve kebid bârid olur, o §ûrette 
√arâret-i beden ile …albin √arâretine istidlâl olunmaz, zîrâ †ı√âl ve kebi-
din bürûdeti …albin √arâretini ta¡dîl eder ve …albin √arâret-i mu¡tedilesi 
cemî¡an bedeni …adr-i †abî¡îden ek&er tes«în eylemez ve ma¡lûm olur ki 
cemî¡an bedenin √arâret-i zâidesi √arâret-i πarîbedir, …albin πarîziyyesi 
√asebiyle değildir.

Ve bi’l-cümle bedenin bürûdeti ile ðalbin bürûdetine istidlâl olunur ve 
bu istidlâl ðalbin bürûdetine kebidin √arâretinin ednâ muðâvemeti olmadığı 
vaðtte olur.

Ve bedenin lîni ile ðalbin ru†ûbetine istidlâl olunur eger kebidin ru†û-
bet-i ðalbe ednâ muðâvemeti olmaz ise.

Ve bedenin §alâbeti ile kebididn yübûsetine istidlâl olunur o ðalbin yü-
bûsetine kebid muðâvemet eylemez ise.
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Bu ma…âmda ≠ikr olunan mesâilde mu§annif kelâmını icmâl eyledi ve 
§ûret-i ûlâda fehmi âsân olsun için biz taf§îl üzere tercüme edip §uver-i 
bâ…ıyede i†nâbdan ta√arrüzen mu…âyeseye √avâle edip tercümeyi icmâl ey-
ledik, zîrâ §ûret-i mufa§§ala ta¡arrüf olundukta bâ…îleri dahi ondan istinbât 
olunur.

Bir kimsede √ummayât-ı ¡afine oluplâkin kebidi §a√î√ ve sâlim olsa o 
√ummâ delâlet eder ki onun ðalbi √ârr-ı ra†bdır.

Ammâ a«lâðtan me™«û≠ olan a√vâl-i ðalbin edillesi o πa∂ab ki †abî¡î 
olup ve i¡tiyâd √asebiyle olmaya. Ve ke≠âlik √ared400 ve mehâlike iðdâm ve 
«iffet-i √arekât ile ðalbin √arâretine istidlâl olunur. Ve bu delâilin a∂dâdı 
bürûdete delâlet eder eger evhâmdan ve mu¡tâddan değil ise.

Ve bedenin ðuvvetiyle dahi ðuvvet-i ðalbe istidlâl olunur. Ve bedenin 
∂a¡fı dimâπ ve a¡§âbda olan âfet √asebiyle değil ise ðalbin ∂a¡fına ve ðalbin 
∂a¡fı ðalbin sû™-i mizâcına delâlet eder. Ve ke≠âlik ðalbin ðuvveti ðalbin 
mizâcının i¡tidâl-i †abî¡îsine delâlet eder. Ve ðalbin i¡tidâl-i †abî¡îsi √ârr-ı 
πarîzînin ve rû√-ı √ayvânînin ðalbde ke&reti olup ve πayr-i mültehibe ve ve 
πayr-i mudda«ane olup nûrânî ve §âf olmakla olur. Ammâ √arâret-i ¡ara∂iy-
ye iltihâba ve ∂acer-i nefese delâlet eder. Ve ba¡∂ı kerre ¡ara∂iyye √arâret 
nefeste âfete mü™eddî olur.

Ammâ evhâmdan me™«û≠ olan edille eger evhâm fera√a mâile ve †ûl-
i emele ve √üsn-i recâya dahi mâile olur ise o nesneler meyli miðdârı 
ðuvvet-i ðalbe ve √arâret ve ru†ûbette ðalbin i¡tidâline delâlet eder. Ammâ 
evhâm î√âşa ve î≠âya mâile ise √arâret-i ðalbe delâlet eder ve πamm ve 
«avfa mâile ise ðalbin berd ve yübsüne delâlet eder. Ammâ o a√vâl ki nefs-i 
ðalbde i√sâs olunur, me&elâ ðalbe iltihâb ve «afaðân ¡urû∂u i√sâs olunur, 
onların ba¡∂ısı bi-infirâdihi ðalbin mizâcına delâlet eder iltihâbın √arâret-i 
ðalbe delâleti gibi ve ba¡∂ı u«râ ðarîne-i u«râ ile ðalbin mizâcına delâlet 
eder «afaðân gibi, zîrâ ðalbin cemî¡an sû™-i mizâcâtı envâ¡ında «afaðân-ı 
ðalb ¡ârı∂ olur, sû™-i mizâc-ı «â§§a delâleti olmaz. Ve çok kerre dahi √iss-i 
ðalbin ðuvveti ve zekâsı ile ednâ vehmden ve bu«âr-ı ðalîl mi&llilerden 
«afaðân ¡ârı∂ olur.

400 “◊ared” şiddet-i πa∂abdır; yukâlu: د ا د 
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Ve ba¡∂ı kerre dahi emrâ∂-ı ðalb a¡∂â-ı u«râya müşâreket ile ¡ârı∂ olur 
«u§û§an re™se ve fem-i mi¡deye müşâreket ile ðalbe emrâ∂ ¡ârı∂ olduğu 
ke&îr olur. Ve emrâ∂-ı dimâπdan mâlî«ûlyâ ve §ar¡ mi&lli olan mara∂lar 
ðalbe müşâreketten «âlî olmazlar. Ve ba¡∂ı kerre ≠âtü’l-cenb ve ≠âtü’r-riye 
mi&lli mara∂lardan ðalbe onların mevâddı intiðâl eder ve o intiðâl ¡a†ab-ı401 
¡a₣îme mü™eddî olur, mühliktir. Ve kaçan a«lâ† ðadr-i vâcibden noð§ân olur 
ise onun ma∂arratı evvelâ ðalbe i§âbet edip ðalbin mizâcı müteπayyir olur; 
√arr-ı §ırf ve berd-i §ırftan hangisi ðable’t-ta¡dîl ðalbe vâ§ıl olsa o ðalbin 
§â√ibi helâk olur. Ve ba¡∂ı kerre sen ma§rûdu ya¡nî serî¡an berdi ðabûl eden 
kimseyi görürsün ki tekellüm eylerken fevt ve helâk olur ve onun helâki 
gâhîce ¡arað ile olur ya¡nî sovuk ter dökerek olur gâhîce bi-πayri ¡araðın 
helâk olur. Bu tercümenin ¢ânûn’da olan ¡ibâreti budur: د ــ ــ ا ــא رأ  ور
ق ــ ــ  ق و ــ ــאت  ــ  ــ و כ  İntehâ. 

¢albin Emzice-i ‰abî¡îleri Beyânındadır

¢albin mizâc-ı †abî¡îsi √ârr olduğuna delâlet eder bi-√asebi‘l-«ilðat §ad-
rın si¡ası, lâkin ≠ikri mürûr eylediği üzere bu delâlet dimâπ kebîr olmadığı 
§ûrette olur. Ve ke≠âlik √arâret-i ðalbe delâlet eder nab∂-ı †abî¡înin ¡i₣amı 
ve tevâtür ve sür¡ate meyli ve §adr üzere şa¡rın ke&reti ve «u§û§an §adrın 
miðdâr-ı ðalîl sola mâil olduğu ma√allde tüylerin ke&reti lâkin §adrı ba¡∂ı 
kerre ¡u∂v-ı â«er cidden ve şedîden ter†îb etmekle tüyler ke&îr olur her ne 
ðadar ðalbde ifrâ† üzere √arâret yok ise ve bu §ûrette §adrın şa¡rı √arâret-i 
ðalbe delâlet eylemez. Ve ke≠âlik √arâret-i ðalbde beled ve havâ ve şiddet-i 
πa∂ab ve mehâlike iðdâm ve √üsn-i ₣ann ve füs√atü‘l-emel delâlet eder. Ve 
dimâπ √asebiyle olmayan ¡i₣am-ı §adr dahi delâlet eder deyildi.

Ammâ ðalbin mizâc-ı †abî¡îsi bârid idiğinin edillesi §ıπar-ı re™sten nâşî 
olmayan ∂îð-ı §adr ve nabı †abî¡înin §ıπarı ve bu†™ ve tefâvüte meyli ve ke-
sel ve lâ-bi’t-ta«alluð ve’r-riyâ∂et √ilm ve a«lâð-ı nisâya müşâbih «ulð ve 
deheş ve √ayret ve belâdet ve mu√aððarâttan infi¡âl ve bedenin cemî¡an 
bürûdeti olur. 

401 “¡A†ab” bi-ma¡na‘l-helâk.
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Ve ðalbin mizâcının ru†ûbeti ¡alâmetleri lîn-i nab∂ ve vâridât-ı muπ∂ıbe 
veyâ«ûd vâridât-ı müfri√adan sür¡at-i infi¡âl ve πa∂ab ve fera√ın sür¡at-i 
in§ırâfı ve cildin ru†ûbeti olur. Lâkin ≠ikri mürûr eylediği üzere cildin ru†û-
betinin ru†ûbet-i ðalbe delâleti kebidin ¡adem-i muðâvemeti §ûretinde olur.

Ammâ mizâc-ı ðalbin yübûseti ¡alâmetleri §alâbet-i nab∂ ve bu†™-ı infi¡âl 
ve bu†™-ı sükûn ve a«lâðı sibâ¡ a«lâðı gibi olmak ve yübs-i beden olur. Ve 
yübs-i bedenin yübûsete delâleti ≠ikri mürûr eylediği üzere kebidin ¡adem-i 
muðâvemeti §ûretinde [324b] olur.

Ve mizâc-ı ðalbin √ârr-ı yâbis olduğunun ¡alâmetleri bir miðdâr na-
b∂ın ¡i₣amı olur ve vech-i delâlet budur ki nab∂ın ¡a₣îm olduğu √âcet 
√asebiyle olur ve √âcet ðalbin √arâreti zamânında olur velâkin ¡i₣am-ı 
nab∂ kemâl üzere olmayıp nâðı§ olduğu âletin yübsünden ve âletin yüb-
sü ðalbin yübsünden olur. Ve nab∂-ı serî¡ «u§û§an inðıbâ∂a mâil sür¡at ve 
nab∂-ı mütevâtir ve nefes-i ¡a₣îm ü serî¡ «u§û§an i«râc-ı havâ katında 
tevâtür ve şerâset-i «ulð402 ve veðâ√at403 ve √arekâtta «iffet ve celâdet ve 
sür¡at-i πa∂ab √arâret √asebiyle olur; cemî¡an onları fâ¡il √arârettir. Ve bu†™-ı 
rı∂ânın fâ¡ili yübûsettir. Ve §adrda ke&ret-i şa¡r ve o şa¡rın ke&âfeti yübs-i 
mâdde √asebiyledir. Ve cu¡ûdet-i şa¡r ve √arâret-i melmes ve yübs-i mel-
mes cemî¡an bunlar mizâc-ı ðalbin √ârr-ı yâbis olduklarına delâlet eder. Ve 
beyân olunduğu üzere kimi √arârete ve kimi yübûsete delâlet eylediği iki 
nev¡ ¡alâmetler müctemi¡a olsa lâ-ma√âle mizâc-ı ðalb √ârr-ı yâbis olduğu-
na delâlet eder.

Ammâ mizâc-ı ðalbin √ârr-ı ra†b olduğunun ¡alâmâtı şa¡r onda eðall olur 
ve §adr ziyâde ¡arî∂ olur, nab∂ a¡₣am olur velâkin elyen olur ve sür¡at ve 
tevâtürü mizâc-ı yâbiste olan sür¡at ve tevâtürden eðall olur eger √arârette 
müsâvî olur ise. Ve mizâc-ı ra†bda πa∂ab sür¡at üzere √âdi& olur lâkin şedîd 
olmaz. Ve melmes-i beden √ârr-ı ra†b olur eger kebidin bürde muðâveme-
ti şedîde olmayıp ve ru†ûbette dahi bilâ-iştirâ†ı’ş-şidde muðâvemeti olmaz 
ise. Ve √ârr-ı ra†b olan ðalbde emrâ∂-ı ¡ufûnet ke&îre olur.

Ammâ ðalbin bârid-i ra†b olduğunun ¡alâmeti budur ki onun nab∂ı §ıπa-
ra mâil olur, ¡a₣îm olmaz ve leyyin olup serî¡ ve mütevâtir olmaz belki 

402 ُ َ ا َ .Bed-hû olmak. Vankulu (şîn’in fet√i ile) [eş-şerâset] اَ
403 Ve ٌ َ א َ .ðıllet-i √ayâ ma¡nâsına da gelir. Vankulu [veðâ√at] َو
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mizâclarının meblaπı √asebiyle bu†™ ve tefâvüte meyli olur ve o ðalbin §â√i-
bi keslân ve cebân ve ¡âciz olup meyyitü’n-neşâ† ve ecred olur, √aðûd ve 
πa∂ûb olmaz. Ve eger tes«în-i şedîd ile ve tecfîfün-mâ ile kebid muðâve-
met eylemez ise onun bedeni bârid-i ra†b olur. Ve mizâc-ı ðalbin bârid-i 
ra†b olduğunun ¡alâmâtı onun §â√ibinin nab∂ı kellâ nab∂-ı müteðaddimin 
bu†™u ðadar olmaz ve πa∂abı ba†î™ olur ve bedeni ecred olup bârid-i yâbis 
olur eger kebid tes«în-i ke&îr ve ter†îb-i ðalîl ile muðâvemet eylemez ise. 

Dördüncü Fa§l Emrâ∂-ı ¢albin ¡Alâmâtı Beyânındadır

Emzice-i ðalbin πayr-i †abî¡î olanlarının delâili ve ¡alâmâtı emrâ∂-ı 
ðalbin ¡alâmâtından ma¡dûd olur. Ve ðalbin sû™-i mizâcı ¡alâmetleri bun-
lardır: ∂a¡f ve ðuvvetin in√ilâli ve o ≠evebân ki sebeb-i bâdîye ve sebeb-i 
bâbıða veyâ«ûd müşâreket-i ¡u∂va mensûb olmaya. Ve bu delâilin ma¡iy-
yetinde «afaðân dahi mevcûde ise delâlet-i me≠kûre tâmme olup ðalb sey-
yiü’l-mizâc olduğunda iştibâh kalmaz. Ve eger sû™-i mizâc πaşye mü™eddî 
olursa o sû™-i mizâc müsta√kem olduğuna delâlet eder. 

Ve ðalb üzere sû™-i mizâc bârid veyâ«ûd √ârr veyâ«ûd yâbis-i ðavî olsa 
ve o emzice mâddeye muðârin olsa beden †arîð-i silli a«≠ ve ≠evebâna 
sâlik olur. 

Eger o πâlib olan mizâc √ârr olur ise ondan mu†laðan dıðð √âdi& olur. 
Ve mizâc-ı bârid √asebiyle √âdi& olan dıðð meşâyı«a ve heremi olanlara 
nisbet olunup dıðð-ı şey«û«î tesmiye olunur. Ve mizâc-ı yâbis √asebiyle 
√âdi& olan dıðð sill mara∂ından bir nev¡ olur. Ve cemî¡an dıððın a§nâfı riye 
√asebiyle olan mara∂-ı sille mu«âlif olur, zîrâ dıððın a§nâf-ı me≠kûresinde 
nefs-i riye me™ûfe olmaz ve o a§nâf-ı dıððın birinde dahi su¡âl olmaz..Ve 
bürûdetten ve yübûsetten √âdi& olan dıðð dıðð-ı √ârra ¡adem-i √arâret ile 
mu«âlif olur.

Ve ðalbe sû™-i mizâc-ı √ârr ¡ârı∂ olduğunun ¡alâmetleri bunlardır: O sû™-i 
mizâc-ı √ârrı olan ðalbin §â√ibinde nab∂ sür¡at ve tevâtürde ðadr-i †abî¡îden 
ziyâde olur ve nefes dahi ðadr-i †abî¡îden ziyâde ¡i₣ama ve sür¡ate ve tevâtü-
re «urûc eder ve onda ¡a†aş ziyâde olur ve ¡a†aşı havâ-i bârid istinşâðıyla 
teskîn olur ve berd ile istirâ√ata mâil olur ve nu√ûlü ¡âmm olup ve sebeb-i 
â«er yok iken bedeni ≠evebân eder ve iltihâba mu«âli† πamm ve kerbi olur.
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Ammâ ðalbin sû™-i mizâc-ı bâridinin ¡alâmetleri budur ki onun nab∂ı 
§ıπara ve bu†™ ve tefâvüte ðadr-i †abî¡îden ziyâde meyl eder lâkin ðuvvet 
sâðı†a olur ise bi’l-ı∂†ırâr tevâtür eder, bu†™ ve §ıπar √asebiyle fevt olan 
√âceti o tevâtür ile tedârük eder ve o kimsede nefes-i ∂a¡îf ve in√ilâl-i 
ðuvvet olur ve melmesinde ve şemm ve ≠evðinde √arâret olan nesneler 
ile istirâ√ata meyli olur ve tefezzu¡u ve cübnü ve riððati ve ra√meti ifrâ† 
üzere olur.

Ammâ ðalbin sû™-i mizâc-ı ra†bının ¡alâmetleri ðadr-i †abî¡îden ziyâde 
nab∂ı leyyin olur ve mütevâtiren ve mütetâbi¡an vârid olan †ayf ve «ayâlden 
serî¡an münfa¡il olur ve infi¡âlâtı dahi serî¡an zâil olur ve onlara √ummayât-ı 
¡ufûniyye ke&îreten ¡ârı∂ olur.

Ammâ ðalbin sû™-i mizâc-ı yâbisinin ¡alâmâtı budur ki onun nab∂ı ðadr-i 
†abî¡îden ziyâde yübse mâil olur ve infi¡âlâtı ¡usret ile olur, ednâ sebebden 
münfa¡il olmaz ve infi¡âli &ebât üzere olur gerek o infi¡âl ðavî olsun ve ge-
rek ∂a¡îf olsun ve bedeninde ≠evebân olur. 

Beşinci Fa§l ¢albin Delâil-i Evrâmı Beyânındadır

Evrâm-ı √ârrenin delâili bunlardır: Verem-i √ârrın zamân-ı ibtidâsında 
nab∂da πayr-i ma¡hûd i«tilâf-ı ¡acîb olur ve bedenin lehîbi ¡a₣îm olur ve 
«u§û§an a¡∂â-i nefes nevâ√îsinde lehîb ziyâde olur ve müteneffis olan kim-
se nefesini ta¡₣îm edip havâ-i ke&îr-i bârid istinşâð eylese ke&ret-i lehîbi 
√asebiyle o kimse ¡âdim-i havâ gibi olur, lehîbinde noð§ân ve sükûnet i√sâs 
olunmaz ve ba¡dehu ona πaşy-i mütedârik ü mütetâbi¡ ¡ârı∂ olur.

Verem-i ðalbden mâ-¡adânın √ârr olan veremlerinde âlet-i nab∂ın §alâbe-
tiyle verem-i ¡u∂vun √âli ma¡lûm olur idi, ammâ ðalbin veremi nab∂ı ta§lîb 
etmek mertebesine bâliπ olmadan ðatl eder. 

Ve verem-i ðalb √asebiyle nab∂ §ulb olup o §alâbetten ðalbin a√vâli 
ta¡arrüf ve tefa√√u§ olunmak mütevaðða¡ olmaz ve ammâ ðalbe in√ilâl-i 
ferd ¡ârı∂ olduğu esbâb-ı bâdiyyenin teðaddümünden ta¡arrüf olunur. Ve 
ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki kaçan ðalbde ður√a olsa onun §â√ibinin mun«ur-ı 
eyserinde dem seyelân edip o kimse helâk olur ve o ður√anın ¡alâmeti onun 
tendüve-i yüsrâsında ya¡nî sol memesinin maπrizinde ve bittiği ma√allde 
veca¡ olmaktır. 
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Altıncı Fa§l ¢albde Mü™e&&ire Olan Esbâbların Beyânındadır

¢albde mü™e&&ire olan sebeblerin kimi ¡ale‘l-«u§û§ yalnız ðalbde te™&îr 
eder ve kimisinin dahi ðalbde ve πayride te™&îri müşterek olur, ðalbe ma«§û§ 
olmaz. Ve beynehümâda müşterek olan esbâb emzice ve evrâm ve in√ilâl-i 
ferd ve sâir bunlara müşâbih olan sebeblerdir ve onları biz sana kitâb-ı 
küllîde ta¡dâd eyledik. Ve onlardan mâ-¡adâ ðalbde «â§§aten te™&îr eder bi-
raz esbâb vardır, o esbâb nefes √asebiyle ve infi¡âl-i nefsâniyye √asebiyle 
olur ve onların te™&îri ðalbe ma«§û§ olur.

Ammâ nefes √asebiyle olan esbâb bunlardır: cidden nefes-i ∂ayyið ve 
cidden sü«ûnetli veyâ«ûd nefes cidden bârid olur ve o sebeblerin her birin-
den ðalbe âfet i§âbet eder.

Ammâ infi¡âlât-ı nefsâniyyenin ðalbde te™îrini biz külliyyâtta beyân ey-
ledik ki o infi¡âlât-ı nefsâniyye evvelâ rû√ta te™&îr eder ba¡dehu rû√ vâsı†a-
sıyla ðalbde te™&îr eder. Ve kaçan infi¡âlât-ı nefsâniyyeden biri ifrâ† üzere 
bulunsa o infi¡âlât ervâ√ı bâ†ına cem¡ eden infi¡âlât ise ifrâ† üzere oldukta 
«ânıð olur. Ve eger o infi¡âlât bâsı† olup «ârice ervâ√ı bas† eder infi¡âlât ise 
ervâ√ı nâşir olur ve o ifrâ† √asebiyle infi¡âl-i «ânıð ve infi¡âlât-ı nâşirden her 
biri gâhîce πaşy i√dâ& eder ve gâhîce dahi helâk eder. 

Ve keyfiyyât-ı nefsâniyye-i me≠kûrenin birisi πa∂abdır velâkin πa∂a-
bının ðatli nâdirü’l-vuðû¡dur, ammâ seher ve riyâ∂et ervâ√ı ta√lîl eder ve 
ervâ√ın ta√allülü ðalbi i∂¡âf eder. 

Yedinci Fa§l ¡İlâc-ı ¢albe Müte¡alli…a Olan 
¢avânîn-i Külliyye Beyânındadır

Bizim için edviye-i ðalbiyye √aððında müfredeten [325a] bir maðâle 
ya¡nî bir fa§l vardır. Bir kimse ki onun ma¡rifet-i †ıbbını ma¡rifet-i u§ûlü 
ile cem¡ eylese onunla intifâ¡ eder ve bu iki ma¡rifet beyninde ¡umûm ve 
«u§û§-ı mu†lað vardır; ma¡rifet-i u§ûlîsi ma¡rifet-i †ıbbîden e¡ammdır. Ve 
≠ikr olunan maðâleyi biz bundan sonra ≠ikr eyleriz.

Ammâ şimdiki √âlde biz kütüb-i †ıbbda ðavmin ≠ikr edip ðalbin a¡∂â-i 
re™îseden olduğuna ve a¡∂â-i re™îsenin cemî¡an eşrefi olduğuna ve mu¡âlecât-
larında ðalbe mu¡âlece sâir mu¡âleceden aðdem olduğuna ve evvel-be-evvel 
mu¡âlece-i ðalbde ¡amd ve ða§d olunmak cezm-i bâliπ ile evceb ve elzem 
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olduğuna ve ¡alâ-eyyi √âl ya¡nî mu¡âleceden πara∂ gerek istifrâπ-ı «ıl† ve 
gerek ta¡dîl-i mizâc olsun her √âlde ðalbi ı§lâ√ cümleden ehemmdir dedik-
lerine işâret eyleriz:

Ammâ o istifrâπ ki fa§d mecrâsına cârî olur, ona biz iðdâm eyleriz bir 
vech ile ki o istifrâπ √asebiyle münaððıyât olan tedâbîr-i u«râya mu√tâc 
olmazız. O istifrâπda bize ancak lâyıð budur ki ðuvveti isðâ† edecek mið-
dâr ifrâ† eylemeyip ðuvvette «aver-i ðalîl ve ∂a¡f-ı yesîr √ads olundukta 
ðuvveti in¡âş eyleyeyüz. Mizâc-ı bârid ve √ârrdan veyâ«ûd o mizâcdan 
√âdi& olan âfet-i â«erden ∂a¡f-ı ðuvveti izâle için nâ¡iş-i ðuvvet olan edviye 
ile istifrâπ √asebiyle ðalbe ¡ârı∂ olan ∂a¡f ve «averi dahi in¡âş edevüz. Ve bu 
vech ile in¡âşın vücûbu fa§d ile dem i«râcından ¡ârı∂ olan ∂a¡fa «â§§ olmaz 
belki cemî¡an istifrâπâtta i√tiyâ† olunup mün¡işât-ı ðuvvet isti¡mâl olunur 
velâkin i«râc-ı dem §ûretinde mün¡işâta √âcet ziyâde olur. Ve fa§d ile is-
tifrâπ olundukta a§nâf-ı tedâbîrden mu√âvele olunan sâir tedbîrden istiπnâ 
√â§ıl olur, zîrâ ek&er-i √âlde ðalbin imtilâları demden ve bu«ârdan olur ve 
fa§d ile onların ∂ararı def¡ olur her ne ðadar mütenâvel olan edviye gibi fa§d 
ile ðalbe vârid bir nesne olmaz ise. Pes ðalbin imtilâsı demden ise bâsilîð-i 
eymenden fa§d olunur ve eger imtilâ-i ðalb bu«ârdan ise bâsilîð-i eyserden 
fa§d olunur.404

Ammâ edviye ile olan istifrâπât-ı sâirede vâcib olur ki mevâdd-ı ðal-
bi müstefriπa olan ≠ikri sâbıð edviyelere tedbîr-i â«er «al† oluna. Ve bu-
nun beyânı budur ki edviye-i müstefriπanın ek&eri bedene mü∂âdde olur 
ve o mü∂âdde olan isti¡mâl olundukta vâcib olur ki onunla ma¡an ðalbi 
taðviye edip bi-«â§§ıyyetihâ ðalbde fi¡li olan edviye-i ðalbiyye «al† 
ve isti¡mâl oluna, zîrâ bu vech ile isti¡mâl olunan müstefriπât edviye-i 

404 Zîrâ dem-i ðalbin mev∂i¡i tecvîf-i eymendir ve ervâ√ tecvîf-i eyserde olur ve 
iştibâh yoktur ki bâsilîð-i eymeni fa§d demi ke&ret ve sühûlet ile istifrâπ eder ve 
bâsilîð-i eyser ervâ√ı ziyâde ve sühûlet üzere istifrâπ eder. Ve şiryânı fa§d bâsilîði 
fa§ddan demi ve rû√u ziyâde istifrâπ eder velâkin şiryânı fa§dda nezf mi&illi 
«a†ar-ı ¡a₣îmden «avf olunmakla ona cesâret olunmaz. Ve bâsilîð ðalbe cânib-i 
eymenden mutta§ıl olur her ne ðadar bâsilîð eyser olur ise onun ðalbe itti§âli 
eymenden olur ve ma¡a-hâ≠â yine rû√ istifrâπ olunmak murâd olundukta yine 
fa§d bâsilîð-i eyserden olur, teşrî√te beyân olunduğu üzere evridenin şerâyîne 
itti§âli olup bâsilîð-i eyserden fa§d itti§âlinde olan şiryân-ı eyser †arîðinden ervâ√ı 
ek&er ce≠b ve istifrâπ eylediği için.
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tiryâðiyye vü bâd-zehriyye √ükmünde olup semmiyyeti ile mevâdd-ı ∂âr-
reye ðahr eder ve ondan ¡ârı∂ olan ðalbin ma∂arratını ve âfetini tiryâðiyyeti 
ve bâd-zehriyyeti ile ı§lâ√ eder. Ve bundan mâ-¡adâ müstefriπâta ma«lû† 
olan edviye-i sâirenin menfa¡at-i u«râsı dahi olur, zîrâ ba¡∂ı kerre ona «al† 
olan edviyede ðuvve-i münfi≠e olup edviye-i müstefriπayı ðuvveti izâle ol-
mazdan muðaddem ðalbe tenfî≠ eder ve o müstefriπâtı â«er mev∂i¡e in§ırâf-
tan men¡ eder.

Ammâ mizâc-ı ðalbi tebdîl ve ta¡dîl eylemek bu vech ile olur ki mizâc-ı 
ðalbin i¡tidâlden «urûcu keyfiyyât-ı erba¡adan birine olur, ðadr-i †abî¡îden 
ziyâde bârid veyâ«ûd √ârr ve ra†b veyâ«ûd yâbis olur: 

Kaçan biz mizâc-ı bâridi tebdîl murâd eylesek biz cür™et ve cesâret edip 
edviye-i ðalbiyye-i √ârre ile mu¡addilât-ı mizâc olan edviye-i √ârre-i sâireyi 
«al† edip ma«lû†an saðy eyleriz ve o mesðânın «ıl†-ı ðalbi ta√rîk-i ¡anîfin-
den ve cirm-i ðalbi bi-√asebi’r-riyâ√ temdîdinden veyâ«ûd bi-√asebi’l-ve-
rem temdîdinden √ıf₣ ve §avna mürâ¡ât eyleriz. 

Ve kaçan ðalbin mizâc-ı √ârrını tebdîl murâd eylesek yalnız müberridât 
isti¡mâline biz cesâret eylemeziz, zîrâ cevher-i ðalb tekevvün-i ervâ√ için 
ma«lûðtur ve ervâ√ üzere √arâret-i πarîziyye ma§bûbe olmuştur ve √arâ-
ret-i πarîziyye √arâret-i ∂ârrenin πayri bir nev¡ nâfi¡a √arârettir. Ve ðaçan 
ðalbe sû™-i mizâc-ı √ârr istîlâ eylese √arâret-i πarîziyyeye ðıllet ve ta√allül 
ve teda««un ve tekeddür ¡ârı∂a olur ve ðalbin mizâcını tebdîl için isti¡mâl 
olunan müberridâta edviye-i ðalbiyye-i √ârre «al† olunmasa müberrid olan 
o edviye ervâ√tan bâðî kalan miðdâr-ı ðalîli dahi i†fâ edip söndürüp ðalbe 
î§âl-i ma∂arrat etmek mümkin olur, o müberridât ile cirm-i ðalbin tebrîdi 
πarîziyyenin ve ervâ√ın in†ıfâsı katında müfîd olmaz. Ve o müberridât ed-
viye-i ðalbiyye-i √ârra «al† olundukta edviye-i ðalbiyye keyfiyyet-i √arâreti 
müta§√ıb olan «â§§aları ile ðalbi ve bâðî kalan ervâ√ı taðviye eder. 

Ve [ðalb ve] ervâ√-ı ðaviyyelere tebdîl-i mizâc için isti¡mâl olunan mü-
berridâtın ma∂arratı olmaz belki o müberridât ðalbe istîlâ eden √arâret-i 
πarîbiyyeyi tebdîl ve taπyîr edip âfet-i ðalb zâil olur, onun için ¡ulemâdan 
aðdemûn ðalbe ¡ârı∂ sû™-i mizâc ve sû™-i mizâca müterettib olan a¡râ∂-ı 
sâire mu¡âlecelerini edviye-i ðalbiyye-i √ârreden «âlî kılmazlar belki min-
vâl-i mu√arrer üzere mu¡addilât müberride edviyelere edviye-i ðalbiyye-i 
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√ârre «al† ederler ona binâen ki onlar için vü&ûð ve i¡timâd √â§ıldır ki 
edviye-i ðalbiyye «avâ§§ı ile me™ûf ve ∂a¡îf olan ðalb ðavî oldukta √ârr ve 
bâridden mürekkeb olan edviyenin bürûdetini √arâretinden temyîz eder 
ve bürûdeti cirm-i ðalbe √aml edip cirmi tebrîd ve ta¡dîl eder ve √arâretini 
ervâ√a ve πarîziyyeye √aml edip onları inmâ ve ik&âr eder. Ve kaçan ≠ikr 
olunan ðudemâ lisân-ı &evr gibi mu¡tedil veyâ«ûd mu¡tedile ðarîb ve rû√u 
bi’l-«â§§a taðviye eder bir devâ bulurlar ise onların o devâdan isti¡ânetleri 
müştedde olur, ammâ kaçan †abî¡at ∂a¡îfe olsa ≠ikr olunan tedbîr ona nef¡ 
vermez.405 Ve ðalbde isti¡mâl olunan müberridâta ðudemânın edviye-i 
ðalbiyye-i √ârre «al†ının bir sebebi dahi budur ki onlara ma¡lûmdur ki √ârr 
olan mizâc-ı ðalbi tebdîl için isti¡mâl olunan edviye-i bâridenin cevheri 
&aðîl olmakla ðalbe nüfû≠u ba†î™ olur ve onun meyli &ebâta ve ¡adem-i 
nüfû≠a olur, keyfiyyet-i nâfi¡ası bâðıye iken ðalbe nüfû≠ eylemez. Ve 
≠ikr olunan bu √âl ðudemâyı edviyeyi ðalbe münfi≠ olan sâir devâ «al†ı-
na mu√vic olur, nitekim aðrâ§-ı kâfûrun a«lâ†-ı sâiresine bu πara∂ için 
za¡ferân «al† ederler ve o aðrâ§ın a«lâ†-ı sâiresi her ne miðdâr &aðîl olup 
πayr-i mütebedrıð ise za¡ferân onları ðalbe sevð ve î§âl eder ve a«lâ†-ı sâi-
re za¡ferânın sevðiyle ðalbe vu§ûlünde †abî¡at za¡ferânı §add ve def¡ eder 
veyâ«ûd za¡ferânı ervâ√a √aml edip müberridâttan mizâc-ı ðalbi ta¡dîlde 
isti¡ânet eder ve ðalbe bu vech ile isti¡mâl-i müberridât ecdâ ve enfa¡ olur 
ve müberridât-ı ma√∂a isti¡mâlinde bunun gibi menfa¡at olmaz. 

Ve o kimseler ki ðudemâ meslekini taπyîr edip aðrâ§-ı kâfûrdan za¡-
ferânı i«râc eylediler, onlar o aðrâ§ta ≠ikr olunan menfa¡ati bulmadılar ve 
ðıllet-i nef¡i kendilerin sû™-i terkîblerinden ve a«lâ†tan za¡ferânı i«râcların-
dan √âdi& olduğunu bilmediler.406

Bundan sonra biz deriz ki ðalbin sû™-i mizâc-ı √ârrına mu¡âlecede ba¡∂ı 
kerre rubûb-ı fevâkih «u§û§an mâ-ı tuffâ√ ve «u§û§an mâ-ı tuffâ√-ı Şâmî 
ve sefercel saðy olunur ve bu me≠kûr ni¡me’d-devâ olur. Ve ke≠âlik bizim 

ه ا 405 א ا אر  א و  ا א אر   وح ا ا א   כ
406 ¢ânûn’un aðrâ§-ı kâfûrdan za¡ferânı i«râc edenlere †a¡nı emrâ∂-ı ðalbde isti¡mâl 

olunan aðrâ§-ı kâfûra ma«§û§tur, ammâ o aðrâ§ kebid ve mi¡de ve a√şâ-i sâire 
için itti«â≠ olunsa za¡ferânı i«râc vâcibdir, zîrâ za¡ferân edviyeyi ðalbe √aml eder, 
ı§lâ√ı ða§d olunan a√şâ †arîðinden §add ve men¡ eder. Ke≠â √aððaðahu’l-¢arşî 
fî-şer√i’l-¢ânûn.
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ðarîben ≠ikr edeceğimiz nesnelerden ≠ikr olunan rubûb ve miyâha müşâbih 
olanlar dahi saðy olunur. Ve √arâreti mu†fî olan devâlar ile muðavviyât-ı 
ðalb «al† olunup o ma«lû†tan a†liye ve a∂mide itti«â≠ ve isti¡mâl olunur.

Ve ðalbin sû™-i mizâcına sebeb mâdde olur ise onun mâddesi istifrâπ 
olunur

Mizâc-ı bâridin ¡ilâcı bizim ≠ikr edeceğimiz ma¡âcîn-i kibâr ile olur ve 
şarâb-ı rey√ânî ve ∂ımâdât ve riyâ∂ât-ı mu¡tedile vü ðalbiyye olup √ârre 
ve ¡a†ıre edviyeden †ılâ-i mütte«a≠ ile ve ha∂m olunacak miðdârı aπdiye-i 
√ârre ile olur. [325b] Ve eger mizâc-ı bâridin sebebi mâdde olur ise o mâd-
de istifrâπ olunur.

Ammâ sû™-i mizâc-ı yâbisin ¡ilâcı ra†b aπdiye ile ke&îren taπdiye ve 
taπdiye ¡aðabinde √ammâma id«âl ve ma¡a-terfîhin âbzen isti¡mâli ile ve 
ðıllet-i √areket ve de¡a ve mâ-ı bârid saðy etmekle olur. Ve o yâbis sû™-i 
mizâcda bürûdet dahi olur, berdi şedîd olan mâ-ı bârid saðyından i√tirâz 
olunur belki onun yübûseti edviye ve eşribe ile ta¡dîl olunur ve onlar †a¡âm-ı 
√ârr tenâvülünden sonra nevmi ik&âr eylesinler. Eger mizâc-ı yâbisin sebe-
bi mâdde ise onun mâddesi istifrâπ olunur. Dıðð ve ≠übûl bâbında mizâc-ı 
yâbis mu¡âlecâtının taf§îli bizim kelâmımızdan senin ma¡lûmun olur.

Ammâ ðalbin sû™-i mizâc-ı ra†bının ¡ilâcı tel†îf-i πıdâ ile ve edviye-i mü-
ceffife ve ke&ret ve tevâtür ile olan riyâ∂ât-ı mu¡tedile isti¡mâliyle olur. Ve 
eger sebeb mâdde olur ise mâdde-i yübûset istifrâπ olunur. Ve mizâc-ı ra†-
bın ¡ilâcı ke&ret-i riyâ∂et ve ðable’†-†a¡âm isti√mâm ve miyâ√-ı √am™e ve 
miyâh-ı √ârrede ke&îren istinðâ¡ ve müshilât ve müdirrât isti¡mâli ve şarâb-ı 
ðavî vü ¡a†ırdan miðdâr-ı ðalîl isti¡mâl ve keymûsu ma√mûde aπdiyeden 
ðadr-i ma¡rûf ve πayr-i ke&îri isti¡mâl olunur. Ve eger o mizâc-ı ra†bda √arâ-
ret dahi olur ise √ammâmdan i√tirâz gerektir. Ve ra†b mizâcda cimâ¡ dahi 
isti¡mâl olunur. Ve mizâc-ı ra†bın sebebi mâdde olur ise o mâdde gerek 
√ârre ve gerek bâride olsun istifrâπ olunur. 
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Sekizinci407 Fa§l Edviye-i ¢albiyye Beyânındadır

¡Ale‘l-kemâl edviye-i ðalbiyyeyi iltiðâ† bizim kitâb-ı &ânîde idrâc ey-
lediğimiz edviye-i müfrede elvâ√ında olan a¡∂â-i nefes ü §adr lev√asından 
iltiðâ† olunur, ammâ şimdiki √âlde ≠ikri lâzım olanlardan rü™ûs ve u§ûl gibi 
olanları beyân eyleriz: Ve biz deriz ki edviye-i ðalbiyyeden i¡tidâle ðarîb 
olanlar yâðût, pîcâdað408, fîrûzec, ≠eheb, fı∂∂a, lisân-ı &evrdir. Ve √ârre 
olanlar derûnec, cedvâr, misk, ¡anber, zürünbâd, «â§§aten ibrîsem, za¡ferân, 
behmenân. Bu iki behmenin ðalbi taðviyesi ¡âcilen olur. ¢aranfül cidden 
¡acîb olur. ¡Ûd-ı «âm,409 bâdrencebûye ve bâdrencebûye bezri, bâdrûc ve 
bezr-i bâdrûc ve şâhisferem ve şâhisferemin bezri ve ðâðule ve kebâbe ve 
felencmüşk ve √ummâ∂a410 ve varað-ı ütrücc ve √ummâ∂-ı ütrücc ve sâ≠ec-i 
Hindî ve râsen. Bu me≠kûrlar cidden ¡acîbdir. Edviye-i ðalbiyyenin bârid 
olanları lü™lü™, kehrübâ, büssed, kâfûr, §andal, verd, †abâşîr, †în-i ma«tûm, 
tuffâ√, küzbere-i yâbise ve küzbere-i ra†bedir. 

407 [Yazmalarda “yedinci”dir, ancak sıralamayı göz önünde tutup “sekizinci” yaz-
dık.]

408 “Pîçâdað”, “pîçâde” ma¡rûf ve meşhûr cevâhir envâ¡ındandır, πâyet iyisi yâðût 
renginde olur, ek&er budur ki pîçâde yâðûta müştebih olur, od ile farð ederler. 
Gâh olur ki od dahi farð eylemez, bununla farð olunur ki yâðût susuzluk giderir, 
bu gidermez. Erbâb-ı lüπat ipliğe dizilmiş karaca uvacık boncuk diye naðl eyledi. 
Ma√bûbların bıyığı karardıkta şâ¡ir ona teşbîh eder. ◊alîmî. Müfredâtta me≠kûr 
değildir.

409 “¡Ûd-ı «âm”dan murâd mürebbâ ve mu†arrâ olmayan ¡ûddur.
410 ◊ummâ∂a”dan murâd kuzukulağıdır.





KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNDAN ON BİRİNCİ FENNİN 
İKİ MA¢ÂLESİNDEN İKİNCİ MA¢ÂLE EMRÂ∞-I 

¢ALBDE CÜZ™İYYÂT-I MUFA~~ALA BEYÂNINDADIR 
O DAHİ FU~ÛLÜ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l »afa…ân ve Esbâb-ı »afa…ân Beyânındadır
»afaðân bir nev¡ √areket-i i«tilâciyyedir ki o √areket ðalbe ¡ârı∂a olur. 

Onun sebebi ðalbe î≠â eden nesnelerdir gerek ise o mû≠î cevher-i ðalbde 
veyâ«ûd ðalbin πılâfında veyâ«ûd ðalbe mutta§ıla ve mücâvire a¡∂â-i sâire 
ve a¡∂â-i müşârikede olsun ve ba¡∂ı kerre sebeb-i πarîbden veyâ«ûd √iss-i 
şedîdden dahi «afaðân ¡ârı∂ olur. Ve ðalbe î≠â eden mevâdd-ı «ıl†iyye ba¡∂ı 
kerre demeviyye veyâ«ûd ru†ûbiyye veyâ«ûd sevdâviyye olur ve ba¡∂ı ker-
re dahi §afrâviyye veyâ«ûd rî√iyye olur. Ve rî√iyye olan «afaðân cemî¡an 
«afaðânın e«affı ve esheli olur.

Ve mizâc-ı sâ≠ec √asebiyle olan «afaðânın beyânı budur ki mizâc-ı ðalb 
kaçan ðadr-i †abî¡îden «âric olup keyfiyyât-ı erba¡ın biri πâlib olsa o mizâc-ı 
πâlibin küllîsi ðalbin ∂a¡fını îcâb eder. Ve ∂a¡f-ı ðalb dahi ifrâ† üzere ol-
mayıp ðalbde baðiyye-i ðuvvet mevcûde ise e≠âyı nefsinden def¡ için ðalb 
ı∂†ırâb edip «afaðân √âdi& olur. Eger mizâc-ı πâlibin îcâb eylediği ∂a¡f ifrâ† 
üzere olur ise evvelâ «afaðân √âdi& olup ba¡dehu πaşye intiðâl eder ve ∂a¡f 
kemâl-i ifrâ† üzere ise helâke mü™eddî olur. Ve bu ef¡âlin küllîsini mizâc-ı 
sâ≠ecin küllîsi işler ya¡nî emzice-i sâ≠ecenin √ârr ve bâridi ve ra†b ve yâbi-
sinden «afaðân ve πaşy §âdır olur.

Ammâ verem-i √ârr kaçan o verem-i √ârr √udû&a ibtidâ eylese zamân-ı 
ibtidâsında «afaðân i√dâ& eder ba¡dehu πaşy sonra helâk eder. Ve ðalbin 
verem-i bâridi dahi verem-i √ârra fi¡lde ðarîb olur lâkin ba¡∂ı kerre müd-
det-i ðalîle imhâl eder. Ve bunların a√kâmında olur in√ilâl-i ferd ya¡nî ðalb 
itti§âlinin teferruðu ve ðalbde olan dem ve rû√ mecârîlerinin südedi ve o 
mecârîler √avâlîsinde veyâ«ûd eczâ-i riyeden ¡urûð-ı «aşinede olan südde-
ler. İşbu me≠kûrlar dahi «afaðân ve πaşy ve helâki i√dâ& eder.

Ammâ sebeb-i πarîbden √âdi& olan «afaðân evcâ¡-ı müs«ineden411 ve 
a¡∂â-i mücâvire evrâmından intiðâl eden mevâdd ile ve şürb-i sümûm ve 

ــאُن 411 َ ْ ِْ ُ :bir kimseyi zebûn etmek; yuðâlu (hemzenin kesri ile) [el-i&«ân] اَ ــ ْ َ َ ْ  أَ
ُ ــ ْ َ َ أَْو ِإَذا   ُ ــ َ ا َ ِ ْ .Vankulu ا
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lüsû¡-ı √ayvânât ile √âdi& olanlardır. Ve ke≠âlik ba†nda tekevvün ve tevel-
lüd eden √ayyâttan ve «u§û§an o √ayyâtın mevâðıf-ı πıdâ ve mevâði¡-i &üfl 
olan a¡∂ânın e¡âlîlerine §u¡ûdlarından √âdi& olanlardır.

Ammâ √iss-i ðalbin le†âfetinden ve ≠ekâsından √âdi& olan «afaðân 
cirm-i ðalb ile πılâf-ı ðalb e&nâsına miðdâr-ı ðalîl ve ednâ rî√ ta«allülünden 
veyâ«ûd o rî√in πılâf-ı ðalbe nüfû≠undan veyâ«ûd ¡urûðuna nüfû≠undan 
√âdi& olur. Ve ke≠âlik √ârr ve bâridin ednâ keyfiyyeti ðalbe te™eddîden dahi 
√âdi& olur √attâ mâ-ı bârid şürbünün ¡aðabinde dahi «afaðân ¡ârı∂ olur her 
ne miðdâr o şürbden ef¡âl-i ðalbde ∂a¡f √âdi& olmaz ise.

Ammâ ¡u∂v-ı â«ere müşâreket ile ¡ârı∂ olan «afaðân-ı ðalb cemî¡an be-
dene müşâreket ile olur ise o müşâreket √ummayâtta ve «u§û§an vebâiyye 
olan √ummayâtta olur. 

Ve πılâf-ı ðalbe müşâreket ile olan «afaðân-ı ðalb rı«v ve §ulb verem-
lerinin biri πılâfa ¡ârı∂ oldukta olur, ≠ikri mürûr eylediği üzere ðırd ve dîk 
ðalbleri πılâfına ¡ârı∂ olan veremlerden onların ðulûbüne «afaðân ¡ârı∂ ol-
duğu gibi. 

Ve mi¡de müşâreketiyle ðalbe ¡ârı∂ olan «afaðân fem-i mi¡dede balπam-ı 
zücâcînin lüzûcetlisi veyâ«ûd «ıl†-ı le≠≠â¡-ı §afrâvî olmakla veyâ«ûd fem-i 
mi¡dede e†¡imenin fesâdından olur. 

Ve şedîden mütevecci¡ olan cemî¡an bedene [326a] müşâreket ile dahi 
«afaðân ¡ârı∂ olur.

Ve çok kerre mi¡de ða¡rında olan «ıl† ile ve mi¡denin feminde olan be&re-
ler ile ve ðay™-ı ¡anîf ile dahi «afaðân-ı ðalb bi’l-müşâreke ¡ârı∂ olup ðalbin 
mara∂-ı a§lîsi olan «afaðân ile farð ve temyîz olunmaz.

Ve ba¡∂ı kerre dahi riyede ðalbi vely eden cânibde ke&ret-i süded olduk-
ta nefes cereyân etmemekle ðalbde bi’l-müşâreke «afaðân olur, o «afaðân 
πayr-i me™mûn ve «a†ar-nâk ∂îð-ı nefes ¡urû∂unu in≠âr eder.

Ve ba¡∂ı kerre dahi bu√rânâtta a«lâ†ın bu√rân cânibine √areketi √ase-
biyle «afaðân ¡ârı∂ olur ve o «afaðânı inşâallâhu ta¡âlâ mev∂i¡inde beyân 
eyleriz.

Ve o kimseler ki onun «afaðânı mara∂ ¡aðabinde ona ¡ârı∂ olup onda 
tehevvu¡ ve ke&îren §afrâ ða≠f eyleye ve tehevvu¡u dâimî olup zâil olmaya, 
o «afaðân redî olur ve mi¡dede teşennüc ¡urû∂unu in≠âr eder.
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el-¡Alâmât: Her nab∂ ki onun ¡i₣amda ve §ıπarda ve bu†™da ve tefâvüt ve 
tevâtürde ve nab∂ât-ı ma√sûselerde i«tilâfı olup o i«tilâf √addi mütecâviz 
olsa o nab∂ «afaðâna delâlet eder. Ve a§√âb-ı rebv nab∂ına «afaðân nab∂ı-
nın müşâbeheti ke&îrü’l-vuðû¡ olur.

Ve «afaðân-ı ra†bın edillesi lîn-i nab∂ ve ma«fûðun ðalbi ru†ûbet içinde 
taðallüb eder gibi √âlet i√sâsı olur.

Ve demevî olan «afaðâna √arâret ve iltihâb ve nab∂ın sür¡ati ve vaðt-i 
«afaðânın mâ-¡adâsı olan evðât-ı sâirede nab∂ın ¡i₣amı ve cimâ¡dan o 
ma«fûðun intifâ¡ı delâlet eder. Ammâ «afaðân-ı bâridin edillesi «afaðân-ı 
√ârrın edillesi a∂dâdı olur.

Ve §afrâvî «afaðân ðalîlü’l-vuðû¡ olur ve emrâ∂-ı sevdâviyye vuðû¡un-
dan sonra olur ve ona tâbi¡ olur ve onun nab∂ında §alâbetün-mâ ve şiddet-i 
iltihâb olur.

Ve sevdâvî «afaðâna πamm ve va√şet ve nab∂da §alâbet delîl olur.
Yalnız rî√î olan «afaðâna sür¡at-i ta√allül ve «iffet-i me™ûnet ve nab∂ın 

ðıllet-i i«tilâfı delâlet eder.
¢albin cevherinde veyâhud πılâfında verem-i rı«v ve verem-i §ulb √ase-

biyle olan «afaðâna o iki veremin sâbıðu‘≠-≠ikr ¡alâmetleri delâlet eder.
Ve in√ilâle ya¡nî teferruð-ı itti§âlle √âdi& olan «afaðâna esbâbının teðad-

dümü delâlet eder.
Ve ke≠âlik sümûm ve lüsû¡dan olanlara o sebeblerin teðaddümü ve sâir 

esbâb-ı «afaðânın ma¡dûm olduğu delâlet eder. Ve dîdândan √âdi& olan 
«afaðân dahi bu minvâl üzeredir.

Ve mizâc-ı √ârr-ı müfredden ya¡nî bilâ-mâddetin olan mizâc-ı √ârrdan 
nâşî olan «afaðân ¡alâmâtı iltihâb-ı şedîd olup onda ðalbin ru†ûbet içinde 
terecrücü ve taðallüb ve ı∂†ırâbı i√sâs olunmaktır. Ve vaðt-i heyecândan 
πayride dahi nab∂ın sür¡ati ve tevâtürü ve mâddî olmayan müsa««inât412 
¡aðabinde vuðû¡u ve dıðð mi&lli mara∂larda √udû&u olur.

Ve ke≠âlik berd-i sâ≠ecden √âdi& «afaðâna √arâret-i πarîziyyeyi mu†fî 
olan esbâb-ı istifrâπât ¡aðabinde vuðû¡u ve emrâ∂ ve ehviye-i müberrideden 
sonra √udû&u ve vaðt-i «afaðânın πayride nab∂ın bu†™u ve tefâvütü delâlet 
eder.

412 Mâddî olmayan müsa««inât şemsin te∂a√√î ve nâr ile ı§†ılâ gibi.
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Ammâ süded ile olan √âdi& «afaðâna §ıπar ve kiberde ve ∂a¡f ve ðuvvet-
te nab∂ın i«tilâfı olup ¡alâmât-ı imtilânın olmadığı delâlet eder.

Ve √iss-i ðalbin lu†f ve ≠ekâsının îcâb eylediği «afaðâna nab∂ın ðuvveti 
ve nefesin §ı√√ati ve sâir a¡∂ânın selâmeti delâlet eder.

Ammâ ðuvvet-i nab∂ ve ¡i₣am-ı nab∂ın delâleti edille-i sâire delâletle-
rinden ðavî olur ve onları te™kîd eder: o «afaðân ednâ mû≠îden ve riyâ√-ı 
ðalîleden √udû&une binâen mütetâbi¡an ve mütevâtiren vâði¡ iken bedenin 
selâmeti ve ðuvvetin ma√fû₣a olması ve §ı√√atte olan mu¡tâdın ¡alâ-√âlihi 
beðâsı. 

Ve lu†f-ı √iss √asebiyle olan «afaðân o kimselere ¡ârı∂ olur ki πa∂ab ve 
fera√ ve πamm mi&lliler gibi infi¡âlât-ı nefsâniyye ile, velev ðalîlen, onların 
vücûhunda â&âr-ı infi¡âl ₣âhir olur.

Ammâ cemî¡an beden müşâreketiyle √ummayâtta ¡ârı∂ olan «afaðân ve 
ke≠âlik bu√rânî olan «afaðân ₣âhirdir, onları ta¡arrüf için edilleye mu√tâc 
değildir.

Ammâ mi¡de √asebiyle olan «afaðâna a√vâl-i mi¡de delâili ve şehvet ve 
mi¡deden taða≠≠üf eden ru†ûbet ve «ayâlât ve maπ§ ve vaðt-i cû¡ u «avâda 
«iffet ve me™kûlün ha∂mı vaðtinde iştidâd delâlet eder.

Ve riye müşâreketiyle ¡ârı∂ olan «afaðâna onun §â√ibi mi¡ra∂-i rebv413 
olup onda ru†ûbet-i riye ¡alâmâtı ve südde bâbında ≠ikri âtî olan mecârî-i 
riyenin insidâdı ¡alâmâtı mevcûd olduğu delâlet eder.

Ve ba†nda tevellüd eden √ayyât ile olan «afaðâna bâbında ≠ikri âtî ¡alâ-
metler delâlet eder. Ve √ayyât edillesinden olur lu¡âbın seyelânı ve ¡â∂∂ ve 
πârizin veca¡ı gibi veca¡ın vücûdu ya¡nî ısırıcı ve dürtücü nesnenin i√dâ& 
eylediği veca¡ gibi fem-i mi¡dede veca¡ bulunduğu delâlet eder.

el-Mu¡âlecâtu’l-Külliyye Li’l-»afaðâni: Mevâdd √asebiyle ¡ârı∂ olan 
cemî¡an «afaðân a§nâfına istifrâπât nâfi¡a olur. Ammâ demevînin istifrâπı 
fa§d ile ve dem-i bâliπ i«râcı ile kemm ü keyfte πıdâyı ta¡dîl ile olur.

Eger o «afaðân-ı mâddiyenin nevâibi olur ise veyâ«ûd fu§ûl-i erba¡anın 
birinde me&elâ rebî¡de √areketi mu¡tâde ise vâcib olur ki o vaðt gelmezden 
muðaddem fa§d ve ta¡dîl-i aπdiye oluna ve muðavviyât-ı ðalb tenâvül ettirile.

413 Mi¡ra∂-ı rebv o kimsedir ki ona ke&îren rebv ¡illeti ¡ârı∂ ola. Fi’l-a§l “mi¡ra∂” o 
&iyâba derler ki satılık câriyelere giydirirler.
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Ammâ «ıl†-ı balπamî ile olan «afaðânda vâcib budur ki o «ıl†-ı balπamî o 
edviye ile istifrâπ oluna ki onun te™&îri ðalbe bâliπ ola. Ve o edviyenin ðalbe 
evfað olanları eyâricât-ı kibârdır, zîrâ onlar lüzûcetli ru†ûbâtı istifrâπ eder.

Ammâ dem-i sevdâvîden √âdi& olan «afaðân onun ¡ilâcı fa§d ve kebidi 
bâbında me≠kûr olan tedâbîr ile ta¡dîl olur ya¡nî √âlen mevcûd olan demevî 
sevdâyı fa§d tenðıye eder ve kebidi ta¡dîl ve ı§lâ√ dem-i sevdâvîyi tekev-
vünden men¡ edip ¡ilâc √â§ıl olur.

Eger «afaðâna sebeb mücerred «ıl†-ı sevdâ olup ona dem ma«lû† ol-
maz ise onun mu¡âlecesi eyâric-i Rûfus ve eyâric-i lûπâ≠iyâ ve bi’l-cümle 
mekân-ı ba¡îdden «ıl†-ı sevdâyı müstefriπ olan edviyeler ile olur. Ve ≠ikr 
olunan edviyeler ile istifrâπ olunduktan sonra mizâc ta¡dîl olunur.

Ammâ mizâc-ı bârid müsa««inâtla ve mizâc-ı √ârr müberridâtla ta¡dîl 
olunur «u§û§an √ârr ve bârid olan o mu¡addiller edviye-i ðalbiyye ola.

Ve mi¡de müşâreketiyle olan «afaðân eger mi¡denin âfeti «ıl†-ı πalî₣den 
ise †a¡âmdan sonra ve ke≠âlik turp ¡u§âresi ve sikencebîn mi&lli müla††ıfât 
tenâvülünden sonra ðay™ ile ve ba¡de‘l-ðay™ ishâl ile mu¡âlece olunur ve o 
ishâl eyâricât-ı kibâr ile ya¡nî eyâric-i lûπâ≠iyâ ve eyâric-i Tebâ≠erî†ûs ile 
ve şa√m-ı √an₣al ve πârîðûn ve eftîmûn ile muðavvî olan eyâric-i feyðarâ 
ile olur. 

Ve eger mi¡denin âfeti §afrâ-i le≠≠â¡dan ise mi¡de taðviye olunmak-
la mu¡âlece olunur ve mi¡denin taðviyesi rubûb-ı fevâkih ile ve tuffâ√ ve 
sefercel gibi fevâkih-i ¡a†ırenin kendi ile olur ve «u§û§an ba¡de-hâ≠â ≠ikr 
olunan fevâkih tenâvülü ile olur ve kümme&râ ve kümme&râya müşâbih 
fevâkih tenâvülü ile ve †abî¡atı lîne imâle ile ve «ıl†-ı mirârîye isti√âleden 
ictinâb ile ve ta¡dîl-i mi¡de ile olur. 

Ve ke≠âlik mi¡denin âfeti mi¡dede olan aπdiyenin fesâdıyla olur ise lâyıð 
olur ki ≠ikr olunan fâside e†¡imeyi mi¡de ha∂m eyleyecek miðdâr muðav-
viyât-ı mi¡de isti¡mâliyle mu¡âlece olunur ve o muðavviyât bâbu’l-mi¡dede 
≠ikr olunur. Ve bu tedbîr ile sebeb-i «afaðânı sen ða†¡ eylediğin gibi ¡ale’l-
fevr sana vâcib olur ki o esbâbdan bi’l-müşâreke münfa¡il olan ðalbi taðvi-
ye eyleyesin √attâ o ðuvvet √asebiyle esbâb-ı me≠kûrenin keyfiyyetinden 
ðalb müte™e&&ir ve münfa¡il olmaya. Ve sebebi ða†¡â mu¡âlecede iðti§âr edip 
münfa¡ili taðviyeyi terk eylemek sana câiz olmaz belki vâcib olan budur ki 
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ba¡de-ða†¡ı’s-sebeb edviye-i ðalbiyye ile taðviye-i ðalbe ta¡ahhüd eyleyesin. 
Ve «afaðâna nef¡i ¡a₣îm olur leyâlî-i mütevâliyede nevm katında lisân-ı 
&evrden bir mi&ðâl [326b] şürb eylemek. Ve yine o ¡illette nef¡i mücerreb 
devâlardan olur ðaranfül-i ≠ekerden414 bir nevât vezni, on iki mi&ðâl le-
ben-i √alîb ile ¡ale’r-rîð şürb eylemek ve merzencûş-ı yâbisten bir mi&ðâl 
mâ-ı bârid ile şürb eylemek eger onda √arâret var ise. Ve √arâret olmayan 
ma«fûð merzencûşu şarâb ile şürb eder ve merzencûş dahi eyyâm-ı mü-
tevâliyede şürb olunmak gerektir.

Ve «afaðâna nâfi¡ olan nesnelerden olur ma«fûðun ma¡iyyetinde «afaðâ-
na mülâyim †îb olmak ve teb«îre müdâvemet eylemek ve †uyûb-ı mülâyi-
meden şemmâmeler itti«â≠ eylemek. Ve «afaðân-ı √ârrı olan kimselerin 
πâlib-i √âlde isti¡mâl eyledikleri †îbleri verd ve kâfûr ve §andal ve edhân-ı 
bâridelerdir lâkin bu †îblere miðdâr-ı ðalîl misk ve za¡ferân ve ðaranfül 
mi&lli la†îfetü’l-√arâret olan edviye-i u«râ dahi «al† olunur meger ki o mið-
dâr-ı ðalîl dahi ðad√ vere o zamân bevârid-i §ırfeye ða§r olunur. Ve eger 
mizâc-ı «afaðân bârid ise onun †uyûbu misk, ¡anber, dühnü’l-bân, dühn-i 
ütrücc, mâ-ı kâfûr, πâliye ve bunlar mi&lli †uyûb-ı sâire olur. Ve bunların 
menfa¡atine ðarîb olur a§nâf-ı de«an ve bi-√asebi’l-mizâc mülâyim olan 
nüdûd415 isti¡mâlleri.

Bu maðâmda edviyeden ðalbi ta¡dîl beyânında biz kelâmımızı ik&âr ey-
lemeziz, zîrâ cemî¡an o mu¡addilâtı cedâvil-i sâbıðadan a¡∂â-i nefes cedâ-
vilinden edviye-i müfredede sen mektûb ve mersûm bulursun. Ve beyân-ı 
icmâlîsi budur ki “Küllü devâin ¡a†ırun fe-hüve ðalbiyyün” ya¡nî “Her devâ 
ki onda ¡ı†riyyet ola, lâ-ma√âle o devâ ðalbi taðviye eder.” Ve ma¡a’l-icmâl 
taðviyesi ezyed ve ek&er olanları bu bâbda biz ≠ikr eyledik.

Ve «afaðânda bizim ≠ikr eylediğimiz üzere tehevvu¡-i dâim olur ise o 
«afaðân redî olur, onun ¡ilâcı ve «u§û§an onlardan baðiyye-i √ummâ olan-
ların ¡ilâcı mâ-ı √ârr ile maπsûl müberrid sevîð-i şa¡îr on dirhem sükker ile 
isti¡mâl olunmakla olur ve bu minvâl üzere isti¡mâl-i sevîð her ne ðadar 
ðay™a sebeb olur ise lâkin yine menfa¡ati olur. Eger sükkeri tehevvu¡u ziyâ-
de olduğu için kerîh görür ise sükker bedeline sevîð-i şa¡îr-i maπsûle √abb-ı 

414 ¢aranfül-i ≠eker zeytûne-i câffe miðdârında olur.
415 “Nüdûd” “nedd”in cem¡idir, bir nev¡ †îbdir diye Vankulu lüπatinde mu§arra√tır.
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rummân «al† olunur ve o ma«fûðun sâðları şedd olunur ve kâfûr ve kâfûra 
müşâbih nesneler «all ile istinşâð kıldırılır ve mâ-ı §andaleyn ve kâfûr ve o 
mi&lli miyâh ile meblûle «ırða onun §adrına va∂¡ olunur. Ve çok kerre bu 
tedbîr «afaðânı ta√rîk edip ziyâde kılar ba¡dehu onun «afaðânı yemneten ve 
yesreten meyl eder ba¡dehu sâkin olur. 

»afa…ân-ı ◊ârr Mu¡âlecâtı Beyânındadır

»afaðân-ı √ârr mevâdd ile olup mevâddı istifrâπ olundukta yine e&eri 
bâðî kalır ise yâ«ûd «afaðân bilâ-mâddetin √âdi& oldu ise vâcib olur ki o 
«afaðân §â√ibinin taπdiyesinin miðdârı ðalîl ve menfa¡ati celîl ola, mâ-ı 
verd içinde nað¡ olunup içine şarâb-ı rey√ânî §abb olunan «ubz gibi ve 
şarâb-ı tuffâ√ ile ve meraðatu‘t-tuffâ√la isti¡mâl olunan «ubz gibi, ke≠âlik 
ma«∂ının ¡ahdi ðarîb olan dûπ ve cidden √âmi∂ olmayan dûπ ve ðar¡ ve 
baðlatu‘l-Yemâniyye ve fevâkih-i bâride isti¡mâl olunur. Ve eger la√m is-
ti¡mâline ta√ammülü olur ise keklik ve piliçten ðarî§416 ve hülâm417 itti«â≠ 
olunur. ±ikr olunan la√m-ı †ayr-ı me≠kûrun «afaðân-ı bâridede «â§§ıyyeti 
olduğu gibi «afaðân-ı √ârrede dahi «avâ§§ı olur. Ve bu la√mlardan itti«â≠ 
olunan me§û§418 a§nâfının dahi nef¡i olur. Bu la√mlardan itti«â≠ olunan aπ-
diye-i me≠kûreler ¡u§ârât-ı fevâkih ve √ı§rım ve tuffâ√-ı √âmi∂ ve «all-i 
√â≠ıð ile itti«â≠ olunup üzerlerine mâ-ı verd ve mâ-ı «ilâf reşş olunur, eger 
√ummâ∂-ı ütrücc veyâ«ûd leymû var ise cümleden enfa¡ olur.

Eger emr-i «afaðân ve iltihâb müştedd olur ise ona mâ-ı bâride ve mâ-ı 
&elce mâ-ı verd mezc olunup cur¡aten-ba¡de-cur¡atin tecrî¡ olunur ve şarâb-ı 
fevâkih ve tuffâ√-ı Şâmî şarâbı ve onlar mi&lli eşribe dahi şey™en-ba¡de-
şey™in tecrî¡ olunur. Ve o eşribelerde kâfûr idâfesine mu√tâc olur ise sen 
ona kâfûru idâfe eyle. Ve ba¡∂ı kerre bir rı†l veyâ«ûd iki rı†l râib saðy ve 
taπdiye ile ¡ilâcı ða§ra mu√tâc olursun ve o râibi «ubz ve ka¡k ile taðviye ey-

כ 416 ــ ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  אز ل وا ــ ــ  ــ ا ــ و א ــ ا ــא  و ــ  ــ   ا
ــ ــ  ك  ــ ــ و ــ  ــ  ــ  ي  ــ م  ــ ــ و ار כאرع وا وا

ــ 417 ــ  ــ  ج و ــ ــ  ــ  ــ  ــ  ــאء وا ــ ا رة  כــ م ا ــ ا ا ــ ــ  ــ  ــ  م ان  ــ  ا
ــ م و ــ ــכ ا ــ  ــ  ل و ــ ــ ا ــ  ــאج ا ــא  ــ  ــ  ــ  ــאؤه כ ــ  ــ  ــ 

ــ 418 ــ  ــאج ا ــא  ــא  ــאج و ــ وا ار ن ا ــ ــ  ــ ان  ــא و و ــ  ــא  ص ا ــ  ا
ــ ــ ا ــ  ــ  ــא  اث و כــ اب وا ــ ــ وا כ ة وا ــ כ ــ وا ــ ا ــאرة  ــאردة وا ل ا ــ  ا
ــ ــ 
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lemeğe mu√tâc olur isen dahi onu işlersin. Ve eger ma«fûðun ðuvveti ∂a¡îfe 
ve ta†fi™eye √âceti «afîfe olur ise «ubz ve ka¡k ile râibi taðviye eylemek 
sana vâcib olur. Ve bu mecrâya cârî olur kebâbe, ðâðule, varað-ı ütrücc ve 
ke≠âlik küzbere ve kâfûr ve verd ile ve †abâşîr ile ta¡dîl için isti¡mâl olunur, 
ammâ lisân-ı &evr bu me≠kûr üzere ta¡dîlde muðaddemdir.

Ve ma«fûða i†¡âm ve saðy eylediğin eşribe ve e†¡imenin küllîsine lisân-ı 
&evri sen al† eyle ve onun ₣uhûr eden πâilesinden sen «avf eyleme ve 
miðdâr-ı saðyı ¡âdet üzere eyle. Ve lisân-ı &evrin suyu √aşîşesi gibi nâfi¡dir. 
Ba¡∂ı kerre o sudan bir dirhem miðdârı râvend-i ~înî ile mâ-ı bâridde ey-
yâm-ı mütevâliyede saðy olunur. Ve sen ictihâd edip onun havâsını πâyet 
tebrîd ile müberred eyle ve onun olduğu mevâ∂i¡de ne∂û√ât ya¡nî merşûşât 
ve şemûmât-ı ¡a†ıre-i kâfûriyye vü §andeliyye √â∂ıre ola ve onların râyi√a-
larını ðalbe tenfî≠ için o nesneler üzerlerine şarâbdan bir şey™ reşş olunmak-
ta be™s yoktur.

Ve «afaðân-ı √ârrı olan kimselere havâsından ek&er bârid olan havâya 
intiðâlin menfa¡ati olur ve bu intiðâl ile ¡alîl §ı√√ate ¡avd ve rücû¡ eder.

Ve vâcib olur ki πaflet olunmayıp §andal ve mâ-ı verd ve mâ-ı √addâdîn 
ve kâfûr ve verdin kendi ve †abâşîr ve ¡adesten a∂mide itti«â≠ olunup fu™âdı 
üzere ∂ımâd oluna «u§û§an √ummâsı olanlara bu ∂ımâd nâfi¡ olur.

Ammâ «afaðân-ı √ârrda mürekkebâttan nâfi¡ olan edviye za¡ferânla 
mütte«a≠ aðrâ§-ı kâfûru √ummâ∂-ı ütrücc şarâbıyla saðydır ve onun içine 
varað-ı ütrücc dahi va∂¡ olunur. Ve mürekkebâtın biri dahi devâu’l-miski’l-
√ulv ve müferri√-i bâriddir.

Ve Onun Mücerrebe Nüs«ası: »afaðân-ı √ârrın şedîdü’l-√arâret olma-
yanları için †abâşîr dört cüz™, ¡ûd-i Hindî, sükk her birinden birer dirhem, 
ðaranfül, ðâðule her birinden birer dirhem, kâfûr nı§f dirhem, ke&îrâ üç 
dirhem. Bu miðdâr edviye a«≠ olunup mâ-ı terencebîn ile onlardan aðrâ§ 
itti«â≠ olunur ve her bir ður§u nı§f dirhem vezninde kılınır.

Nüs«a-i U«râ: Derûnec bir cüz™, kâfûr rubu¡ cüz™, §andal &ülü& cüz™, lü™-
lü™, büssed, ¡ûd-i Hindî, kehrübâ, †abâşîr, verd her birinden nı§f cüz™, lisân-ı 
&evr iki cüz™. Bu edviyeler mâ-ı tuffâ«la ma¡cûn kılınıp aðrâ§ itti«â≠ olunur 
ve şerbet-i vâ√idesi bir dirhemden mi&ðâl-i vâ√ide varınca ðadar olur.
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Ve Ta†fi™ede Bundan Aðvâ Olan Devâ-i Â«er: Bezr-i «ass, bezr-i hinde-
bâ ve fî-nüs«atin bezr-i Hindî, †abâşîr, verd, §andal, bezr-i baðlatu’l-√amðâ, 
lisân-ı &evr, küzbere-i yâbise, kehrübâ, lü™lü™. Bunlardan sefûf itti«â≠ olu-
nup iki dirhem miðdârı istifâf olunur ve cidden ceyyid olur. Eger √âcet 
müştedde olur ise †abâşîr, §andal-ı a§fer, verd her birinden birer cüz™, kâfûr 
rubu¡ cüz™ bunlardan a«≠ olunup isti¡mâl olunur ve bunun şerbet-i vâ√idesi 
iki dirhem miðdârı olur.

Nüs«a-i U«râ: Neşâ, kehrübâ, inci, büssed, bâderencbûye, felencmüşk, 
şebb-i Yemânî-i maðlüvv üçer üçer, †în-i Ermenî beşer beşer. Bu devânın 
şerbet-i vâ√idesi mi&ðâl-i vâ√id olur, oğul otu suyu ile isti¡mâl olunur. Eger 
«afaðân müştedd ve işti¡âl ziyâde olur ise ve ðalbin vereme bed™inden «avf 
olunur ise o vaðtte ba¡∂ı kerre bezr-i luffâ√ ve afyûn saðyına √âcet olur. Ve 
ecved olan bezr-i luffâ√tan rubu¡ dirheme varınca ðadar ve afyûndan nı§f 
dânıða varınca ðadar a«≠ olunup misk ve ¡ûd-ı «âm ve kâfûr ve za¡ferândan 
mütte«a≠ olan [327a] ¡ı†riyyetli devâ ile √âcet-i vaðt ve ðuvvet √asebiyle 
«al† olunduktan sonra isti¡mâldir. 

»afa…ân-ı Bâride Mu¡âlecâtı Beyânındadır

»afaðân-ı bâride mâddî ise onun mâddesi bizim bundan aðdem şer√ ve 
beyân eylediğimiz †arîð üzere istifrâπ olunur. »afaðân-ı bârid-i mâddî bey-
ninden mâddesi nâ√iye-i ðalbde veyâ«ûd nâ√iye-i mi¡dede olan balπam-ı ra†b 
istifrâπından tecribe olunanlardandır: ∏ârîðûn nı§f dirhem, şa√m-ı √an₣al bir 
dânıð, türbüd bir dirhem, muðl bir dânıð, misk, za¡ferân her birinden birer 
†assûc,419 ¡ûd-i Hindî bir dânıð, mil√-i nef†î rubu¡ dirhem ve bu me≠kûrlar 
devâ kılınır ve me≠kûr olan mecmû¡-ı mürekkeb şerbet-i vâ√idesi olur.

Ve sevdâvî için tecribe olunanlardan olur: Ehlîlec-i esved, ehlîlec-i 
Kâbülî her birinden birer dirhem, eftîmûn nı§f dirhem, √acer-i Ermenî rubu¡ 
dirhem, devâu’l-miski’l-mürr üç dirhem. Bu devâlar a«≠ olunup onları ısla-
tacak miðdâr şarâb-ı rey√ânî içinde saðy olunur.

Ve ba¡∂ı kerre sevdâvî «afaðân mâddesini istifrâπda müdâvemet üzere 
eyâric-i feyðarâ isti¡mâline iðti§âr olunur ve o eyâric-i feyðarânın miðdârı 

اط و وزن  419 ج   ا
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bir mi&ðâl olup bir dânıð eftîmûn ve sikencebîn ile muvâ§aleten ve mü-
tetâbi¡aten saðy olunur.

Ammâ mizâc-ı ðalbi mübeddile olan edviye tiryâð ve Me&rûdî†ûs ve 
devâu’l-miski’l-√ulv ve devâu’l-miski’l-mürr ve devâ-i ðay§ar ve şelî&â 
ve cüvârişenü’l-¡ûd ve cüvârişenü’l-¡anber ve devâ-i ðamîd ve fî-nüs«a-
tin devâ-i ðubâd ve müferri√-i kebîr ve ma¡cûnu’n-necâ√ ve aðrâ§u’l-misk 
mi&llilerdir.

Ve kaçan «afaðân-ı bâridde berd-i ðavî olsa enðardiyâ mi&lliden saðy 
olunmağa √âcet olur. Ve ba¡∂ı kerre «afaðân-ı bâride nef¡i olur ðaf†ârπân-
dan420 bir nohut ðadar içinde lisân-ı &evr nað¡ olunan otuz mi&ðâl †ılâ ile 
tenâvül eylemek ve onlar mâ-ı √ımma§ ve firâ«-ı √amâm ve ¡a§âfîr ve 
ðanâbir ile taπdiye olunurlar.

Ve mürekkebât-ı nâfi¡a-i u«râdan olur bu devâ-i mücerreb: Lisân-ı &evr 
bir dirhem, zürünbâd, derûnec her birinden dörder dirhem; onun şerbet-i 
vâ√idesi bir dirhemdir. İşbu devâ şehrin ibtidâsında ve evsa†ında ve â«irin-
de şürb olunur ve onun şürbü şarâb-ı rey√ânî içinde olmak vâcibdir.

Â«er: Kehrübâ, cünd-i bîdester her birinden birer cüz™, ðışr-ı ütrücc-i 
yâbis, felencmüşk to«umu her birinden nı§f cüz™, kehrübâ, büssed her bi-
rinden birer dirhem, felencmüşk, ðaranfül, sükk her birinden birer cüz™, 
şerbet-i vâ√idesi nı§f dirhemdir, mu§affâ olup ve muπlât olmayan ¡u§âre-i 
müferri√ ile saðy olunur. Ve bu şânda edviye-i nâfi¡a vardır ki bâliπan cey-
yidedir, †avîlü’n-nüs«a ve ke&îrü’l-a«lâ†tır, aðrabâdînde me≠kûrdur. 

İkinci Fa§l A§nâf-ı ∏aşy ve ∏aşy Esbâbı ve 
Mevt-i Müfâce™e Esbâbı Beyânındadır

∏aşy bir √âlettir ki onda √iss ve √areket ðuvâlarının cüllü ve ek&eri 
mu¡a††ale olur onun için ki ðalb ziyâde ∂a¡îf olur ve ðalbi ı§lâ√ için cemî¡an 
a¡∂â-i sâirede olan ervâ√ ve ðuvâ dâ«ile √areket eder ve √iss ve √areketi fâ¡il 
olan ervâ√ ve ðuvâ «âricden munða†ı¡a olmakla √iss ve √areket mu¡a††ale 
olur veyâ«ûd bâ†ında olan ervâ√ bâ†ında mu√teðıne olur ve teneffüs ede-
cek menfes bulmamakla «âricden munða†ı¡a olup √iss ve √areket mu¡a††ale 

420 “¢af†ârπân” ðâf ve fâ ve †â ve elif-i mað§ûre ve râ ve πayn-ı mu¡ceme ve elif ve 
nûn ile ma¡âcîn-i kibârdandır, onun §aπîri ve kebîri olur, aðrâbâdînde ≠ikri âtîdir.
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olur veyâ«ûd ervâ√ ðalîle ve raðîða olur ve ma¡deninde ya¡nî ðalbin tecvîf-i 
eyserinde bulunması vâcib olan miðdârdan ziyâde ve fâ∂ıl ervâ√ olmaz ve 
mevcûd olan ancak ma¡deninin mühimmâtına vefâ edip ervâ√ ve ervâ√ın 
√âmil olduğu ðuvâdan bir nesne «ârice «urûc etmemekle √iss ve √areket 
ðuvâları mu¡a††ale olur.

Ve bizim bu ta√ðîðimiz senin ma¡lûmun olur esbâb-ı πaşyi bizim beyâ-
nımızdan, zîrâ πaşyin sebebleri mevâdd-ı «ânıðadan ke&ret üzere ðalbin 
imtilâsı olur veyâ«ûd ðalbde südde olur veyâ«ûd rû√u mu√allil istifrâπ olur 
veyâ«ûd cû¡-ı şedîd √asebiyle rû√tan müte√allil olanlara bedel bâ-yete√allel 
√â§ıl olmaz.

Ve πaşye §abrı a∂¡af olanlar o kimselerdir ki onların √âllerini §ı√√at ve 
mara∂ beyninde vâsı†a kılıp e†ıbbâ derler ki onlar ne §a√î√ ve ne marî∂-
dir ve onlar §ıbyân ve §ıbyâna muðârib ve meşâyı« ve nâðıhûndur. Ammâ 
bi-√asebi’s-sinn mütenâhî olanlar ya¡nî kühûl onlar πaşye ta√ammül ederler 
ve onların şitâda πaşye ta√ammülleri §ayfta ta√ammüllerinden ziyâde olur. 

Veyâ«ûd esbâb-ı πaşy ðalbde müsta√kem olan sû™-i mizâc veyâ«ûd sû™-i 
mizâcdan ðalbe def¡aten √âdi& olan mara∂-ı ¡a₣îm veyâ«ûd veca¡-ı şedîd 
veyâ«ûd a¡∂â-i re™îseden birinin ðuvâsında olan ∂a¡ftır, o ∂a¡f ðalbin ∂a¡fı 
ise onun πaşyi îcâbı ek&er olur ve ba¡dehu ∂a¡f-ı dimâπ ve ba¡dehu ∂a¡f-ı 
kebid πaşyi îcâb ederler.

Veyâ«ûd πaşyin sebebi ðalbe müşârik ¡u∂vun ∂a¡fı olur, fem-i mi¡de 
mi&lli veyâ«ûd sebeb-i πaşy cemî¡an bedenin ∂a¡f ve hüzâl ve ne√âfeti olur 
veyâ«ûd ¡ârı∂-ı nefsânînin istîlâsı olur mev∂i¡-i â«erde bizim beyân eyledi-
ğimiz üzere. Ve ¡ârı∂-ı nefsânî √asebiyle olan πaşy ek&er-i √âlde meşâyı«a 
ve ∂u¡afâ ve nâðıhîne ¡ârı∂ olur. 

Veyâ«ûd sebeb-i πaşy ðalbe ve rû√a bi-√asebi’l-cevher mü∂âdde olan 
bir nesnenin ðuvveti ðalbe ve rû√a vürûdu ve vu§ûlü olur müntine ve mu¡af-
fine âbârı421 ve havâ-i vebâiyyeyi istişmâm gibi. Ve √ummayât-ı vebâiyye 
ve ciyef-i müntine vuðû¡unda ve sümûmun ðuvveti ðalbe nüfû≠unda dahi 
πaşy ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ı kerre bi-müşâreketi’ş-şiryân πaşy ¡ârı∂ olur. Ve 
fem-i mi¡deye §u¡ûd eden dîdân √asebiyle dahi olur.

421 “Âbâr” kuyular ma¡nâsına.
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Bu maðâmda ≠ikr olunan taf§îlden ek&er bas†-ı kelâm ve taf§îl-i merâm 
etmek vâcib olduğuna binâen taf§île şürû¡ edip biz deriz ki mevâddan 
πaşyin √udû&u mevâdd ke&îre olup mecârî-i rû√u sedd edip cemî¡an rû√u 
ðalbde √abs ve √a§r etmekle olur, √attâ o «a§r bir meblaπa bâliπ olur ki 
o meblaπ i«tinâða ðarîb olur. Ve ke&ret-i mevâdd ile πaşyin √udû&u ða-
bîlinden olur a«lâ†-ı ke&îrenin ve demin mi¡deye ve §adra ve o mi&llilere 
in§ıbâbı √asebiyle olan πaşy. Ve ke≠âlik verem-i «unâð ve ≠âtü’l-cenb ve 
≠âtü’r-riye mâddesinin nâ√iye-i ðalbe def¡aten intiðâli veyâ«ûd o mevâddın 
mesâmma lu√ûcu ve mesâmm-ı ervâ√ı seddi ¡ale’l-«u§û§ teneffüs a¡∂âsında 
olan mesâmma lu√ûcu ve seddiyle √âdi& olan πaşy o ðabîlden olur. Ve ba¡∂ı 
kerre ≠ikr olunan mevâddın ¡urûð-ı bedenin cümlesine ¡âmm olduğundan 
√âdi& olur her ne ðadar o mevâdd-ı şâmilenin ¡urûðu seddi ke&îre ve tâmme 
olmaz ise. 

Ve ba¡∂ı kerre dahi πaşy ke&ret-i kemmiyyeti ile olmaz belki keyfiyyeti 
şedîd ve e≠âsı mu√kem ve müştedd olmakla olur, me&elâ o mâdde cidden 
bâride ve cidden le≠≠â¡a ve cidden mu√rıða olur, onların î≠âsından πaşy 
√âdi& olur; nevâib-i √ummânın evâilinde olan πaşy bu ðabîlden olur, zîrâ 
evvel-i nevbette olan mâdde πalî₣a ve lezice veyâ«ûd le≠≠â¡a veyâ«ûd 
mu√rıða olur. Ve o mevâdd ba¡∂ı kerre ðalbe ðarîb olan a¡∂âda olur ve ba¡∂ı 
kerre ðalbe müşârik olan a¡∂â-i u«râda olur, me&elâ dimâπda olur. Ve kaçan 
dimâπda olan südde kâmile olur ise o südde sektenin fâ¡ili olur ve lâ-ma√â-
le sektede πaşy √â§ıldır.

Ve ba¡∂ı kerre mi¡dede olan sebeb-i ðadîm veyâ«ûd ∂a¡f √asebiyle fem-i 
mi¡deye √ârr ve bârid mevâdd ta√allüb eder ve ondan πaşy √âdi& olur. Ve 
ba¡∂ı kerre ¡urûð-ı bedende ke&ret-i süded olduğundan olur hangi mevði¡in-
de olur ise olsun. 

±ikr olunan mevâdd-ı ðattâle ba¡∂ı kerre ekl ve şürb ifrâ† üzere olup sû™-i 
ha∂m √asebiyle ¡ârı∂ olan tevâtür-i to«m ile tekevvün eder ve o mevâdd 
bedene münteşire olur ve ¡urûðu mümteli™e eder ve mesâlik-i nefesi sedd 
eder. Ve bu mevâdd cihet-i u«râdan dahi πaşye mu¡îne olur, [327b], zîrâ o 
mâdde ki ke&reti √asebiyle πıdâ-i §âli√in †arîðini sedd eder ve kendi dahi 
bi-nefsihâ πıdâ-i §âli√e isti√âle eylemez, zîrâ o mevâdd ke&retinden nâşî 
†abî¡ata πâlibe olup münfa¡ile olmaz ve †abî¡at maπlûb olmakla onu πıdâ-i 
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§âli√e i√âleden ¡âcize olur, lâ-cerem beden πıdâdan ma√rûm olduğundan o 
mâdde-i fâsideden müte™e≠≠î olmakla ¡ârı∂ olur. Ve bu vech ile πaşyi fâ¡il 
olan mevâdd-ı ke&îretü‘l-kemmiyyet ve rediyyetü‘l-keyfiyyet πaşyi fâ¡ile 
olduğu gibi mi¡dede vâði¡ oldukta her ne miðdâr kemmiyyeti ve redâ™eti 
ðalîle olur ise yine kerbi ve πaşyi fâ¡ile olur. 

Ammâ ifrâ† üzere istifrâπdan √âdi& olan πaşy onun içindir ki istifrâπ 
olunan mevâdd-ı rediyye ile ma¡an ervâ√ dahi istifrâπ olunur √attâ o istifrâπ 
ke&îre oldukta ervâ√ın cumhûru münhezim ve müte√allil olup πaşye mü™ed-
dî olur. Ve o istifrâπ-ı müfri† ≠ereb katında ve ishâl-i mütetâbi¡de ve zelað-ı 
mi¡de ve zelað-ı em¡âda ve sa√c-ı ke&îrde ve ðay™ ve ru¡âfta ve mað¡ade 
¡urûðu efvâhından ve cirâ√âttan ve o mi&lli ¡u∂v-ı â«erlerden dem nezf eyle-
dikte veyâ«ûd verem-i istisðâ bezl olup suyu istifrâπ olundukta422 ve dübey-
le ba†† olup mâddesi ke&îreten ve def¡aten i«râc olundukta ve √ay∂ ve nifâs 
nezfinde ve ke&ret-i riyâ∂ette ve şedîdü’r-ta¡rîð olan √ammâm-ı √ârrda ke&-
ret-i maðâm katında veyâ«ûd esbâb-ı u«râ ile ta¡rîð-i şedîd vuðû¡unda gerek 
ise ta¡rîði o sebeb-i le≠≠âta fâ¡il olsun √arâret gibi ve gerek bedeni ¡araða 
müsta¡idd olsun bedende ta«al«ul ve a«lâ†ta bi-√asebi’l-cevher ve’†-†abâyi¡ 
teraððuð i√dâ& eden nesneler gibi, pes bu istifrâπların her hangisi vâði¡ olur 
ise onlar ile ervâ√ dahi ke&îren istifrâπ olunup πaşye mü™eddî olur. 

Ve kaçan istifrâπ-ı a«lâ† √asebiyle πaşy ¡ârı∂ olup henüz ðuvve-i √ay-
vâniyye ðaviyye olsa o πaşy ba¡de’l-fa§d √âdi& olan πaşy gibidir, ikisi dahi 
me«ûf ve «a†ar-nâk değildir.

Ammâ veca¡ın πaşye mü™eddî olduğu ervâ√ı ifrâ† üzere ta√lîli √asebiyle 
olur, îlâvus ve ðûlıncda bu vech üzere πaşy √âdi& olduğu ve mi¡de ve fem-i 
mi¡de, mi¡â ve bunların em&âli a¡∂âda olan le≠¡-i müfri†ten πaşy √âdi& oldu-
ğu gibi.

Ve ¡a§abda √âdi& olan «urâcât ve ðurû√ ve o ¡u∂vlara i§âbet eden les¡ât-ı 
¡aðreb u zenbûr ve müsevvede olup i√tikâkı olan ðurû√-ı mefâ§ıl ve mefâ§ıl 
mefraπlarına mevâdd-ı mû≠înin in§ıbâbından nâşî olan veca¡lar dahi πaşye 
mü™eddî olur. Ve ke≠âlik ðurû√-ı sâ¡iye √iddeti ve te™kkülü ile πaşy i√dâ& ve 
¡u∂vu ifsâd edip √attâ mevte mü™eddî olur, zîrâ o ðurû√ πaşyi evvelâ veca¡ 
√asebiyle ve â«iren ðalbi şedîden tebrîd ile veyâ«ûd onun bu«âr-ı semmi 

422 Ya¡nî “bezl olundukta” “şaðð olundukta” demektir. 
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fâsidi teceyyüf-i ¡u∂vdan423 münba¡i&e olup mizâc-ı insânın ∂ıddına isti√âle 
eylediğinden sonra ðalbe îrâdı √asebiyle îcâb eder.

Ammâ ¡avârı∂-ı nefs ile ¡ârı∂ olan πaşyde bundan aðdem biz tekellüm 
eyledik ve o ¡avârı∂-ı nefsin ðalbi i√câf ve ihlâk eylediğinin sebebini sen 
bildin. 

Ammâ veremin πaşyi îcâbı ba¡∂ı kerre ¡i₣amı √asebiyle olur. Verem-i 
₣âhirî ve verem-i bâ†ınî ¡a₣îm oldukta onun e≠âsı şerâyîn †arîðinden ðalbe 
vâ§ıl olup mizâc-ı ðalbi ifsâd eder veyâ«ûd verem πılâf-ı ðalbde ve o mi&lli 
ðalbe ðarîb olan ¡u∂vda olur, ðurbiyyeti ile ðalbi ifsâd eder her ne ðadar 
verem cidden ¡a₣îm olmaz ise, verem-i ¡a₣îm ba¡îdin fi¡lini işler. Ve ba¡∂ı 
kerre veremde veca¡-ı şedîd olup πaşye mü™eddî olur, ammâ mi¡de âfetleri-
nin küllîsi πaşye sebeb olmağa §alâ√iyyeti vardır. 

Ve ma¡lûm ola ki mi¡de mev∂i¡-i ðalbe ðarîb bir ¡u∂vdur ve ma¡a-hâ≠â 
mi¡denin √issi şedîddir ve ma¡a-hâ≠â a«lâ†-ı mu«telife ictimâ¡ının ma¡deni-
dir, pes mi¡denin πaşyi i√dâ&ı ba¡∂ı kerre cidden tebrîdi ile olur, bûlîmûs424 
âfetinde olan πaşy gibi veyâ«ûd cidden tes«ini veyâ«ûd cidden îcâ¡ı ile 
olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi mi¡dede πalî₣a rediyye-i bâride veyâ«ûd le≠≠â¡a-i 
√irrîfe mevâdd olduğundan olur ve fem-i mi¡dede bü&ûr ve ðurû√ olduğun-
dan dahi olur.

Ve ma¡lûm buyurula ki a¡∂â-i â«erin âfeti πaşye sebeb olduğu onlarda 
olan veca¡ ðalbe mutta§ıl olmakla olur veyâ«ûd onlarda bu«âr-ı semmî olup 
ðalbe irsâl etmekle olur ve bu irsâl-i bu«âriyye ile olan πaşy i√tinâð-ı ra√im 
mi&llilerde olur. Ve ta√allül-i rû√a mü™eddî olan istifrâπ ile ve fem-i mi¡de-
de ∂a¡f-ı şedîd olmakla dahi πaşy olur.

Ammâ südedin πaşyi îcâbı √avâlî-i ðalbde olan mecârî-i rû√u süded 
sedd ve «anıð etmekle olur.

Ve emzice √asebiyle olan πaşy o mizâc-ı fâsid redî ve ðavî olup mizâc-ı 
ðalbe πâlib olmakla olur rediyye-i mu√raða ve vebâiyye olan √ummâlarda 
olduğu gibi. Ve bu πaşy cemî¡an bedene müşâreket ile olur.

423 Ya¡nî ¡u∂v fâsid ve cîfe gibi olduğundan sonra onun bu«âr-ı semmîsi ðalbe vürû-
dunda πaşy √âdi& olur demektir.

424 “Bûlîmûs” cû¡-ı baðarî dedikleri mi¡de âfetidir.
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Ve ma¡lûm ola ki kaçan πaşy müsta√kem olsa ona ¡ilâc olmaz. O πaşy ki 
onun §â√ibinin yüzüne i«∂ırâr ve raðabesine intikâs te™eddî eyleye ve başını 
kaldırmağa ðarîb olmak mertebesine vâ§ıl olmaya, o §â√ib-i πaşyin √âli bu 
meblaπa bâliπa olsa re™sini ref¡ ve işâle eylediği sâ¡at helâk olur.

Ve ma¡lûm ola ki bir kimseye fa§d vâcib olmakla ifti§âd eyledikte ona 
πaşy ¡ârı∂ olsa ve o πaşy ke&ret-i istifrâπla veyâ«ûd o kimsenin fa§d katında 
πaşye i¡tiyâdı olmakla olmasa o πaşy delâlet eder ki onun bedeninde mara∂ 
veyâ«ûd mi¡desinde li-≠âtihâ veyâ«ûd in§ıbâb-ı mevâdd ile ∂a¡f vardır.

Ve kaçan şey«-i ma√mûmun √ummâsı mün√alle olup mevâddı mi¡desi-
ne vürûd eylese πaşyi i√dâ& eder.

Ve fa§d mu¡tâdı olmayan kimseye evvel-i fa§dında πaşy ¡ârı∂ olsa o πaş-
ye i¡tibâr olmaz, zîrâ onun πaşyi müfâce™e √asebiyledir, onda «a†ar yoktur, 
i¡tiyâd √â§ıl oldukta ifti§âd katında bir dahi o πaşy vâði¡ olmaz.

Ve be√ârîn evðâtında çok kerre πaşy vâði¡ olur, zîrâ bu√rânlarda mevâdd 
müntefi∂a oldukta mi¡deye vârid olup πaşy îcâb eder. Ve çok kerre dahi 
fa§d tebrîdi ile πaşyi i√dâ& eder. 

el-¡Alâmât: ∏aşy esbâbına ve evcâ¡ına delâlet eden ¡alâmetler bundan 
aðdem ≠ikr olunan «afaðân ¡alâmetlerine münâsib ¡alâmetlerdir, zîrâ o es-
bâb ∂a¡îfe olur ise esbâb-ı «afaðân olur ve eger ðaviyye olur ise esbâb-ı 
πaşy olur ve eger aðvâ ve cidden şedîd olur ise mevt-i müfâce™e esbâbından 
olur. 

Ve nab∂ πaşye edell-i delîl olur. Ve ðuvvette &ebât olup nab∂da in∂ıπâ† 
olur ise mâdde-i ∂âπı†aya delâlet eder. Ve eger nab∂da i«tilâf-ı şedîd 
olup feterât ve §ıπar dahi olur ise ðuvvetin in√ilâline delâlet eder. Ammâ 
nab∂ın sâir a√vâl üzere delâlet eden edille-i sâiresi bundan aðdem senin 
ma¡lûmun oldu. 

Ve’l-√â§ıl πaşy def¡aten √âdi& olmasa o mi&lli πaşyde evvelâ nab∂-ı 
§aπîr √âdi& olur, ondan sonra dem πaybeti a«≠ eder ya¡nî dâ«ile rücû¡ eder 
ve levn-i beşere olduğu √âlden ra√avvül ve tebeddül eder ve göz kapağını 
kaldıramamak mertebesine ðarîb olur ve √areket-i ¡aynda ∂a¡f ₣âhir olur ve 
gözünün levni dahi müteπayyir olur ve vücûd-ı «âricîsi olmayan «ayâlât 
dahi görünür ve e†râfı bâride olur ve bedeninde nedâvet-i bâride ₣âhire olur 
ve ba¡∂ı kerre πa&eyân ve ba¡∂an cemî¡-i bedene bürûdet ¡ârı∂a olur. Bu 
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¡alâmâttan kaçan birisi fa§d ve ishâl ve mûcib-i âlâm bir nesneyi müzâvele 
¡aðabinde ₣âhir olsa o emr terk olunup mûcib-i âlâmın sebebi ða†¡ olunur, 
zîrâ terk olunmasa πaşye mü™eddî olur. 

Ve kaçan πaşy vâði¡ olup esbâb-ı bâdiye ve esbâb-ı sâbıðadan bir sebeb 
₣âhir [328a] olmasa ve o πaşy «afaðân-ı mütevâtir ile olup fem-i mi¡dede 
«afaðân-ı mütevâtiri ve mütekerriri mûcib bir emr dahi olmasa o «afaðân 
ðalbîdir ve müsta√kemdir. Ammâ πa&eyân ve kerb ile olan «afaðân ba¡∂ı 
kerre mi¡dî olur.

Ve kaçan mütevâliyen πaşy-i şedîd vâði¡ olup onu îcâb eder sebeb-i 
₣âhir olmasa belki o πaşy ðalbî olsa o πaşyin §â√ibi fec™eten helâk olur.

el-¡İlâc: Sû™-i mizâc-ı müsta√kem ile √âdi& olan πaşy-i ðavînin mu¡âle-
cesi olmaz, ammâ bu minvâl üzere olmayanlar belki e«aff veyâ«ûd ðalb-
den «âric esbâb √asebiyle olanlara mu¡âlece olunur. Ve §â√ib-i πaşy ba¡∂ı 
kerre πaşyde ve ba¡∂ı kerre beyne’l-πaşy ve’l-ifâða bir √âlet-i mütevas-
sı†ada olur ve ba¡∂ı kerre dahi πaşyden e«aff bir nevmde olur. Eger o ¡alîl 
πaşyde olur ise biz ona dâimâ ða†¡-ı sebeb ile mu¡âlece eylemek mümkin 
olmaz belki o sebeb ile ¡ârı∂ olan ¡ara∂a lâyıðı olan ¡ilâcla mu¡âlece ey-
leriz. Ve ba¡∂ı kerre mu¡âlecede biz müte∂âddân iki ¡ilâca mu√tâc oluruz 
o ¡illette müte«âlifân iki cüz™ olmak √asebiyle, ona binâen a¡∂âda olan 
a«lâ†ı istifrâπ edip noð§ân üzere kılarız ve ervâ√ı rû√u münmî ve mün¡iş 
olan nesneler ile ik&âr ve in¡âş eyleriz ve ervâ√tan müte√allile olan eczâ-
ların bedelini ta√§îl eyleriz. 

Ve ¡ârı∂ olan πaşeyânın mu¡âlecesinde evvelâ biz bed™ edip rû√u revâ-
yi√-i ¡a†ıre ile taπdiye ve tenmiye eyleriz. Lâkin i«tinâð-ı ra√imde ve i«-
tinâð-ı ra√imden √âdi& olan πaşyde vâcib olur ki ünûfuna revâyi√-i mün-
tine taðrîb oluna «u§û§an o revâyi√ fem-i mi¡deye mülâyim râyi√a ola. 
Ve i«tinâð-ı ra√im ve ondan √âdi& olan πaşyde «ıyâr şemminin «â§§ıyyeti 
vardır ve o «â§§ıyyet mücerrebdir «u§û§an √ârr ve §afrâvî olan πaşyde 
«â§§ıyyeti ziyâdedir; «ass dahi bu minvâl üzeredir. Ve taπdiye-i rû√tan 
sonra ðuvveti nâ¡iş olan eşribe saðy ve tecrî¡ olunur. Eger ¡alîlin cû¡ ve 
«avâsı var ise ona şarâb-ı §ırf taðrîb olunmaz belki onun şarâbına ke&îren 
mâ-ı la√m «al† veyâ«ûd su ile o şarâb mezc olunur. Eger ¡ale’l-cû¡ ¡alîle 
bilâ-«al† velâ-mezc şarâb-ı §ırf saðy olunur ise o ¡alîlde i«tilâ†-ı ≠ihn ve 
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teşennüc ¡ârı∂ olur.
Ve envâ¡-ı πaşyin ek&erinde ehemm ve elzem olan «âric-i beden[i] tek&îf 

eylemektir ervâ√ mu«tenıða olup ta√allül eylemesin için meger ki onda 
ishâl-i ðavî veyâ«ûd πaşyin sebebi berd-i şedîd ola.

Ve kaçan πaşyde reşş-i mâ-ı bâride münâfî berd-i ₣âhir gibi sebeb olmaz 
ise lâyıð olur ki mâ-ı bârid reşş olunmakla tervî√ oluna ve mâ-ı bârid dahi 
tecrî¡ oluna, ¡ale’l-«u§û§ mâ-ı verd ile tervî√ oluna ve mâ-ı §andal reşş olu-
nan &iyâb dahi ona ilbâs olunup revâyi√-i bâride şemm ettirile. Ve çok kerre 
bu tedbîr ile πaşyden ifâðat √â§ıla olur.

Ve kaçan πaşyi ðavî olsa bununla ondan ifâðat √â§ıla olmaz. Ve o πaşy 
cidden cidden √ârr ve mu√allil olan bir emrden sonra ve ¡aðabinde √âdi& 
değil ise vâcib olur ki ondan burnuna misk nef« oluna ve πâliye şemm etti-
rile ve ona nedd425 teb«îr oluna ve mümkin ise ona devâ-i misk tecrî¡ oluna.

Ve eger sebeb-i πaşy √arâret ise onun ¡ilâcında ¡ı†r-ı bârid isti¡mâl olunur 
ve yüzüne mâ-ı bârid reşşi evlâ olur. Ve ¡ı†r-ı bârid içine ðalîl misk «al† 
olunmakta be™s yoktur eger onun a«lâ†ında olan kâfûr ve §andal ve sâir 
ðaviyyü’t-tebrîd nesneler miske πâlib olur ise onun için ki bevârid mû≠î 
olan mizâc-ı √ârrı ta¡dîl eder ve misk dahi √ârr-ı πarîzîyi taðviye eder ve 
ke≠âlik mâ-ı bârid tecrî¡inde dahi be™s yoktur. Eger ¡alîlin √âli şarâba mü-
te√ammile ise şarâb-ı müberrid-i raðîð-i la†îf ile o mâ-ı bârid mezc olun-
makta be™s yoktur belki ecved olur. Ve bu tebrîd ile ma¡an fem-i mi¡de 
mütevâtiren delk olunmak lâyıð olur ve vâcib olur ki onun ma∂ca¡ı havâ-i 
bârid olan ma√allde ola. Ve ke≠âlik sebeb-i bâridden √âdi& olan πaşyden 
mâ-¡adâ aπşiyânın cümlesinde ma∂ca¡ havâ-i bârid olan mev∂i¡de olmak 
vâcib olur «u§û§an a§√âb-ı dıððın ma∂ca¡ı havâsı bârid olmak mü™ekkeden 
vâcib olur. 

Ve vâcib olur ki müdâvemet üzere onların e†râfları ve a¡∂â-i re™îsele-
ri nevâ√îleri mâ-ı verd ve ma¡rûfe olan ¡u§ârât-ı bâride ile ten†îl oluna ve 
lâbüdd ve lâzımdır ki şarâb-ı müberred onlara saðy oluna. Ve eger onlarda 
füvâð ve πa&eyân mi&lli a¡râ∂ olur ise vâcib olur ki ¡alîlin √arâreti in¡âş olu-
nup ve †abî¡atına i¡ânet oluna, √alðına rîşe id«âl ve daπdaπa i√dâ& edip kus-
turula ve onun ðay™ı tehyîc ve ta√rîk oluna ve ervâ√ dahi bâ†ından «âric-i 

425 Bir nev¡ †îbe derler; ¡Arabiyyü’l-a§l değildir. Vankulu.
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bedene ta√rîk oluna.
Ve vâcib olur ki bu me≠kûrlara müdâvemet oluna ve onun katında ce-

lebe ve §ıyâ√-ı şedîd oluna velev bi’l-kündüş ta¡†îs dahi oluna. Bunlardan 
dahi ¡alîl intifâ¡ eylemeyip kündüş ile dahi ¡u†âsı olmaz ise o marî∂ hâliktir. 

Ve πaşyda ve «u§û§an πaşy-i istifrâπîde vâcib olur ki onlara e†¡ime-i 
şehiyyenin revâyi√i taðrîb oluna lâkin fem-i mi¡dede vâði¡ «ıl†tan nâşî olan 
πaşy ve πa&eyân a§√âbına o revâyi√ taðrîb olunmaz.

Ve vâcib olur ki müberreden ve müsa««anen şarâb iki ma¡lûm olan √âl 
i¡tibârıyla saðy ve tecrî¡ oluna.426 Ve şarâb onlara eşyânın enfe≠i ve eraððı 
ve el†afı ve †a¡men a†yebi olur bu ev§âf ile mev§ûfe olan şarâbda ðuvvet-i 
ðab∂dan baðiyye olduğu için. Ve vâcib olur ki o şarâbda merâret-i ðaviyye 
olmaya ve πıl₣at dahi olmaya, zîrâ merâret olur ise †abî¡at onu müstekrihe 
olur ve πalî₣in sür¡at üzere nüfû≠u olmaz. Ve vâcib olur ki onun levni §ufrete 
mâil ola lâkin πaşy istifrâπ √asebiyle oldu ise ve «u§û§an o istifrâπ mesâm-
mâtın ta«al«ulü olup mesâmmâttan mevâddın istifrâπı √asebiyle √âdi& oldu 
ise o ¡alîle şarâb-ı esved-i πalî₣ saðyı ma√bûb olur, zîrâ şarâb-ı esved-i πalî₣ 
ziyâde taπdiye eder ve ondan √âdi& olan «ıl†ın ¡adem-i ta√allüle meyli olur 
ve rû√u ðıvâm-ı a§lîsine i¡âde eder. Ammâ bu a¡≠ârı olmayanlara şarâbın 
evfaðı sür¡at-i nüfû≠u olan şarâbdır. Ve sür¡at-i nüfû≠ bununla ma¡lûm olur 
ki bir şarâbı ðalîlen şürb edersen eger o şarâb-ı meşrûb şâribi serî¡an tes«în 
eder ise ve onun ðıvâmı √asen ve kendi †ayyib ise o şarâb ma†lûb ve πaşye 
muvâfıð olur. Ve ba¡∂ı kerre o şarâbın içine miskten iki √abbe miðdârına 
ðarîb misk veyâ«ûd devâ-i miskten bir şerbet miðdârı veyâ«ûd şerbet-i 
vâ√idenin nı§fı veyâ«ûd &ülü&ü «al† olunur eger πaşy şedîd olur ise. Ve 
ke≠âlik aðrabâdînde ≠ikr olunan aðrâ§-ı misk dahi «al† olunur. Ve şarâbın 
evfaðı bu ¡illet mi&llilerde müsa««an olanlardır, eger πaşy √arâret √asebiyle 
değil ise enfe≠ olmakla enfa¡ olur. Ve eger o şarâb «ubz ile taðviye olunsa 
in¡âş-ı √arâretten eb¡ad olur. 

Ve a§√âb-ı πaşyden şarâb-ı müsa««an saðyına ziyâde mu√tâc olan 
o kimselerdir ki onun πaşyinin ifâðatı ba†î™ olur ve bu†™-ı ifâðati olanlara 
şarâb-ı bârid saðy olunmaz. Ve ke≠âlik cemî¡-i bedeni tebrîd eden πaşy 
a§√âbına şarâb-ı bârid saðy olunmaz belki o mi&lli πaşylerde e†râfı ve mi¡-

426 Ya¡nî «afaðân-ı √ârrda şarâb-ı bârid ve «afaðân-ı bâridde şarâb-ı √ârr saðy oluna.
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deyi edhân-ı √ârre vü ¡a†ıre ile delk ve temrî«e √πcet olur. 
Eger πaşy mâdde ile √âdi& oldu ise, mümkin ise mâdde tenðî§ olunur; 

sühûlet ile ðay™ eylemesi me™mûl olan kimseler taðti™e ile veyâ«ûd √uðne 
[328b] ve fa§d ile mevâdd-ı mû≠iyesi taðlîl olunur.

Ve eger sebeb-i πaşy cihât-ı dâ«ileden √âdi& olan istifrâπla √âdi& oldu 
ise e†râf tes«în olunur ve e†râf edhân-ı √ârre vü ¡a†ıre ile delk olunur. Ve 
ba¡∂ı kerre e†râfı şedde √âcet olur ve istifrâπ bâbında ≠ikr olunan istifrâπı 
√âbis olan tedâbîrin cümlesiyle tedbîr olunur ve in¡âş-ı ðuvvet eden senin 
bildiğin tedbîr ile tedbîr olunur.

Ve πaşyin hey∂a ¡aðabinde olanlarına devâ-i §âli√ olur sükk ve misk 
şarâbla isti¡mâl olunmak, mâ-ı la√m-ı ðavî ile ma«lû† ¡u§âre-i sefercel şarâb 
içinde isti¡mâl olunmak ve onlara kündür ma∂πı ve kâfûr ile mürebbâ †în-i 
Nîsâbûrî nâfi¡ olur.

Ve eger cihât-ı «âriceden ya¡nî ¡arað mi&lliler ile olan istifrâπdan πaşy 
√âdi& ise ≠ikr olunan tedâbîrin a∂dâdı ile tedbîr olunur ya¡nî e†râf tebrîd 
olunur ve cilde âs ve †în-i ðaymûliyâ ve ðuşûr-ı rummân ve sâir ðavâbı∂ 
≠err olunur ve mevâdd elbette «ârice ta√rîk olunmaz. Ve bu ≠erûr dâ«ilden 
olan istifrâπla √âdi& πaşyde isti¡mâl olunmaz.

İstifrâπî olan πaşylerde ðuvvet taðviye olunmak vâcib olur «u§û§an aπ-
diye-i şehiyye mi&llilerin râyi√asını taðrîb ile taðviye olunur.

Ve eger πaşy veca¡ sebebiyle √âdi& ise o veca¡ ta«dîr olunur eger sebeb-i 
veca¡ı ða†¡ mümkin olmaz ise ðûlınc veca¡ı felûniyâ mi&lliler ile ta«dîr olun-
duğu gibi.

Ve eger sebeb-i πaşy sümûm ise ona bâd-zehrât-ı mücerrebe ve devâ-i 
misk ve bâbu’s-sümûmda me≠kûr olan edviyeler dahi saðy olunur. 

Bu tedbîrler √âlet-i πaşyde olan tedbîrler idi. Ammâ πaşyden ðalîlen 
ifâðat bulup fetrette olanların tedbîrleri yine vaðt-i πaşyde olanların ted-
bîrleri gibidir ve ðalîlen ifâðat √asebiyle o tedbîrlerin ba¡∂ılarına te™&îrde 
temekkün ziyâde olur ve iki √âlde ya¡nî √âl-i πaşy ve √âl-i fetrette mütesâvî 
ve temekkünde berâber olan tedbîrler bi-√asebi √âlin √âlin bâbu’l-«afaðân-
da ≠ikr olunduğu üzere ¡aceleten tecerru¡ olunan edviye-i nâfi¡alardır. 

Ammâ fetret-i πaşyde temekkün-i zâidesi olan tedbîr fem-i mi¡dede im-
tilâ √asebiyle olan πaşy-i fâtirin tedbîridir, zîrâ o cihetten √âdi& olan fetrette 
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ðay™ şifâ olmakla taðyi™e için ictihâd olunur.
Ve ke≠âlik fem-i mi¡dede imtilâ olsa vâcib olur ki o kimse tecvî¡ olunup 

πıdâsı taðlîl olunur ve o mi&lli ¡alîlin müte√ammil olduğu riyâ∂et ve delk 
ile cemî¡-i a¡∂â √attâ mi¡de ve me&âne dahi delk olunur ve ona aπdiyeden 
√âlet-i πaşyde it¡âmı lâzım olan şarâbı aπdiyelerden mâ-¡adâ bir πıdâ ta√mîl 
olunmaz. Ve e†ıbbânın cehelesi πaşy-i fâtir a§√âbını taπdiye ederler ve ₣ann 
ederler ki o πıdânın ona menfa¡ati olur, ma¡a-hâ≠â o πıdâ onların ðuvvet-
lerini fâş eder ve √arâret-i πarîziyyelerini «anıð edip ihlâk ve ðatl eder. Ve 
bu mi&lli πaşy a§√âbı sikencebîn ile ve «u§û§an içinde zûfâ mi&lli tel†îf ve 
tað†î¡i olan edviye †ab« olunan sikencebîn ile intifâ¡ ederler. 

Ve eger sebeb-i πaşy a¡∂â-i nefeste ve o a¡∂ânın nevâ√îsinde olan südde 
olur ise sikencebîn ona tecrî¡ olunur ve iki sâðı ve iki ¡a∂udu delk olunur 
ve bu tedbîr mi&lliler ile idrârına iştigâl olunur. Ve ona şarâbın raðîði saðy 
olunur ve bu şarâbı saðy eger ¡alîlde √arâret var ise olur.

Ve eger o πaşy istifrâπ ve ∂a¡f √asebiyle olur ise ona la√mdan taðtîr olu-
nan su tecrî¡ olunur ve mu¡a††ar ve mâ-ı verd ile ma«lû† olan şarâb-ı rey√ânî 
içinde menðû¡ olan «ubz dahi ma§§ ettirilir. Ve ba¡∂ı kerre dahi ona dûπ 
müberreden saðy olunmakla intifâ¡ ederler o vaðtte ki onlarda ma¡a’l-is-
tifrâπ √arâret ola. Ve bu √ükmde mâ-ı √ı§rım dûπ gibidir. Ve onlardan ef∂al 
ve enfa¡ olur ütrücc √ummâ∂ının rubbu ki onun içinde varað-ı ütrücc va∂¡ 
oluna.

Ve bi’l-cümle kaçan πaşy ile ma¡an kerb-i mülhib var ise veyâ«ûd πaşy 
ta¡arruð-ı şedî∂den √âdi& ise ona verilecek ve §aðy olunacak nesneler mü-
berreden verilmek vâcib olur her ne ðadar o §aðy olunan devâdan ma†lûb 
olan fi¡l tes«în ise. Ve o πaşye enfa¡ olur mâ-ı la√m †ab«-ı ðavî ile içinde 
şarâb-ı rey√ânîden on ya¡nî on dirhem ve §ufret-i bey∂den dahi bir miðdâr 
ve tuffâ√-ı &elâ&eden birinin ya¡nî tatlı ve ekşi ve may«oş elmalardan biri-
nin ¡u§âresinden bi-√asebi’l-iðti∂â miðdâr-ı lâyıðı olduğu √âlde †ab« olun-
duktan sonra saðy olunmak. Ve eger sen şarâbın tes«îninden √a≠er edip 
saðy-ı şarâba cesâret eylemez isen râib-i müberred içinde «ubz-ı semîd idâ-
fe edip saðy edersin ve rubb-ı fevâkih ile ma¡mûl olan me§û§ envâ¡ını i†¡âm 
edersin. 

Ve eger vaðt-i πaşyde veyâ«ûd ba¡dehu veyâ«ûd bu müberridâtı isti¡mâl 
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katında o ¡alîle berd ¡ârı∂ olur ise «u§û§an a√şâsına berd √âdi& olur ise ona 
ma¡cûn-ı felâfilî veyâ«ûd felâfilin kendi ve efsentîn saðy olunur ve ba¡∂ı 
kerre bunlar şarâb ile saðy olunur. 

Ve kaçan ¡ilâcda tenðıyeye √acet olsa ve ona ifâðat gelse vâcib olur ki 
mi¡de taðviye oluna ve o ¡ilâca ibtidâ olunup ¡asel ile ma†bû« olan efsentîn 
şarâbı saðy olunur ve mi¡deyi muðavvî olan a∂mide-i me≠kûre isti¡mâl olu-
nur ve ba¡dehu şarâb-ı rey√ânî saðy olunur ve πıdâiyyeti ma√mûd olan aπ-
diye ile taπdiye olunur. 

Ammâ ibtidâ-i √ummayâtta √âdi& olan ve evrâm ile olan πaşylerin 
mu¡âlecâtını bâbu’l-√ummâda √ummânın a¡râ∂ı mu¡âlecelerinde inşâallâhu 
ta¡âlâ biz ≠ikr eyleriz: Ve beyân-ı icmâlîsi budur ki onlara mu¡âlecede vâ-
cib olan e†râfı delk olunup tes«în oluna ve hem e†râfı şedd oluna ðuvvet ve 
mâdde dâ«ile πâyi§a olmasın için ve ekl ve şürbden onlar men¡ olunur ve 
nevmleri hecr olunur, lâkin ibtidâ-i √ummâda πaşyin ¡urû∂una sebeb ∂a¡f 
olur ise o zamân nevmden men¡ olunmazlar. 

Ve πaşy olan kimselerde tenâvül-i ta¡âmâ mu√tâc olanlara vâcib olur 
ki onların taπaddîleri ðable-nevbeti’l-√ummâ ola ve nevbet gelmezden iki 
sâ¡at ve üç sâ¡at muðaddem ola ve onların πıdâsı sevîð-i şa¡îr-i müberred ve 
«ubz ma¡a-müzevvere olur ve onlara †îb istinşâð ettirilir ve onların †abî¡atla-
rında i¡tiðâl olur ise telyînî olan aπdiyeler taðdîm olunur, evvelâ isfîdbâcât 
ve o mi&lli aπdiye verilir, şarâb-ı tuffâ√ sikencebîn ile şürb ettirilir ve bu 
şarâb o mi&lli πaşye nâfi¡dir. Ve eger mu†laðan πıdâya √âceti olur ise ya¡nî 
πıdâdan telyîn ma†lûb olmaz ise ona mâu’l-la√m ve §ufretü’l-bey∂ verilir 
ve o √asvler dahi verilir ki lübâb-ı «ubz ve mâu’l-la√mdan mütte«a≠ ola. 
Ve ba¡∂ı kerre o aπdiyelere şarâbdan bir şey™ «al†ına √âcet olur. Ve bunlar 
ile ma¡an o ¡alîl taðviye-i mi¡deye mu√tâc olur ise lâyık olur ki o aπdiyeye 
fevâkih-i ¡a†ıre rubûbu ve ¡u§ârâtı «al† oluna ki onlarda ðab∂ ola. Ammâ o 
§âhib-i πaşye √ummânın vaðt-i nevbetinde şarâbdan lâbüdd olur. 

Ammâ ¡avârı∂-ı nefsâniyye √asebiyle √âdi& πaşyin tedbîr ve tedârükü 
≠ikri mürûr eylidiği üzere yine revâyi√-i †ayyibe ve enf ve &uðbeyi sedd ve 
e†râf ve mi¡deyi delk için de ka¡k idâfe olunan mâu’l-la√m ile taπdiye olur, 
bi-√asebi’l-√âl şarâb dahi müberreden veyâ«ûd müsa««anen isti¡mâl olunur. 

Mirre-i §afrâ ðay™ının mütevâliyen vuðû¡una mu¡âlece için saðy olunan 



738 TEŞRÎHÂT 1 -  el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

şarâb memzûc olmak vâcib olur ve ke≠âlik [329a] veca¡dan √âdi& πaşyin 
saðy olunan şarâbı memzûc olur. Ve ðûlınc için saðy olunan şarâbı ðûlınc 
bâbında biz ≠ikr eyleriz. 

Ve fa§d ¡aðabinde √âdi& olan πaşy ek&er-i √âlde mi¡de a§√âbına ya¡nî 
mi¡desinde âfeti olanlara ve ¡urûðu ∂ayyið ve ke≠âlik mi¡desi ∂ayyið olan-
lara veyâ«ûd bedenlerinde mirre-i §afrâ πâlibe olanlara ¡ârı∂ olur. 

Ve fa§d i¡tiyâdı olmayanlara evvelâ ifti§âdında dahi πaşy ¡ârı∂ olur. 
Ve mu¡tâdı değil iken fa§d murâd edenlere vâcib olur ki ðable’l-fa§d 

mi¡deyi ve ðalbi muðavvî olan rubûbdan bir şey™ şürb eyleyeler. Ve kaçan 
πaşyde vâði¡ olduklarında ≠ikr olunan tedbîr olunur ve şarâb-ı memzûc-ı 
müberred saðy olunup mi¡deleri taðviye olunur ve ðuvvet-i mevcûdeleri 
√ıf₣ olunur ve «u§û§an o şarâb ¡u§âre-i u«râ ile saðy olunur. 

Ve bize vâcibdir ki kelâmı baştan tekrâr edip diyeyüz ki πaşya mu¡â-
lecede biz birkaç nesneyi cem¡e mu√tâc oluruz: İstifrâπâtı men¡ için 
ðab∂a ve ta√lîle mu¡în olan a¡∂â-i müster«iyeyi taðviyeye ve fem-i mi¡-
de mi&lliyi ona vâride ve munsabbe olan mevâddı ðabûl eylemesin için 
şedde mu√tâc oluruz ve şarâb mi&lli rûhu muπaddî ve ðuvvetinin nüfû≠u 
serî¡ olan edviyeye dahi mu√tâc oluruz. Pes bunların ef¡âli birbirlerine 
mü∂âdde olur, iki fi¡l bir vaðtte cem¡ olmak câiz olmaz. Ve vâcib olur ki 
onlar ezmine-i müteferriðada isti¡mâl olunalar, ðâbı∂ olan edviye zamân-ı 
ifâðatta isti¡mâl oluna veyâ«ûd ðuvveti nâ¡iş olup nüfû≠u serî¡ olanları 
isti¡mâle mübâderet olunup evvelâ isti¡mâl olunur ve in¡âşla e&eri ₣âhir 
olduktan sonra &ânî ya¡nî ðâbı∂ isti¡mâl olunur ve ðâbı∂ taðdîm olunup 
¡aðabinde serî¡ü’n-nüfûz olan devâ saðy olunmaz, zîrâ ðâbı∂ nâfi≠i nüfû≠-
dan men¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi taπdiyesi ðavî olan şarâb saðyına √âcet 
olur «u§û§an πaşyi bi-sebebi’l-cû¡ √âdi& oldu ise veyâ«ûd ta√allül-i ke&îr-
den √âdi& oldu ise. Ve kaçan şarâb-ı sâ≠ec saðy olundukta onun ebdân-
da nikâyesi olur ise şarâb sâ≠ecen saðy olunmaz, o ebdâna evfað olan 
≠ikri mürûr eden mâu’l-la√m ile ma«lû† olan şarâb saðy olunur ve ke≠âlik 
bi-√asebi’l-emreyn √âmi∂ veyâ«ûd √ulv olan tuffâ√ ¡u§âreleriyile ma«lû† 
olan şarâb saðy olunur. Ve eger bir mâni¡ olmaz ise ecved olan o şarâbın 
içine ðaranfül ve misk mi&lli nesneler ilðâ olunur, zîrâ o mi&lli şarâba mi¡-
denin iðbâli ziyâde olur ve onunla mi¡de ðuvvetinin intibâhı eşedd olur ve 
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onu ðalb ziyâde ce≠b eder. Ve ba¡∂ı kerre o tecerru¡ olunan şarâb içinde 
«ubz-ı semîd idâfesine √âcet olur eger o kimsenin πıdâya ¡ahd ve zamânı 
ba¡îd ise ve onun e†râfı delk ve şedd olunur. 

Ve ke≠âlik bi’l-cümle πaşeyâna ðay™ nâfi¡ olur lâkin ervâ√ı «ârice ta√rîk 
eden ke&ret-i ¡araðtan ve o mi&lliden √âdi& olan πaşye ðay™ nâfi¡ değildir, 
zîrâ bu mi&lli πaşylerde √âcet ervâ√ı teskîne olur, onlarda ervâ√ı ta√rîk ve 
e†râfı şedd ve rab† ve taðyi™e lâyıð olmaz. Ve a§√âb-ı πaşyi muðayyi™ olur 
mâ-ı fâtiri dühn ile veyâ«ûd zeyt ile veyâ«ûd şarâbla memzûcen saðy eyle-
mek. Ve vâcib olur ki muðayyi™ât ile taðyi™eden muðaddem mi¡de ve mi¡de-
nin cevânibi ve civârından olup mi¡deyi vely eden ¡u∂vlar tes«în oluna ve 
e†râf dahi tes«în oluna ðay™ sühûletli olsun için. 

Ve ma¡lûm ola ki delk-i etrâf ve merû«ât ile mi¡deyi tes«în ve ta¡†îr ve 
ke≠âlik fem-i mi¡deyi dühn-i nârdîn mi&lli merû«ât ile †îbe ta¡†îr ve «ar-
dal ve ¡âðırðar√â mi&lliler ile tes«în πaşye cidden muvâfık olur eger onun 
iπmâsı istifrâπ-ı dem ve sâir «ıl† istifrâπından veyâ«ûd imtilâdan √âdi& ise 
ve belki ek&er-i a§√âb-ı πaşye onların nef¡i olur πaşyleri a«lâ†ın «ârice √are-
ketinden ¡ârı∂ değil ise. Ve vâcib olur ki onların sâðları ve ¡a∂udları ¡ı§âbe 
ile mirâren ve mütevâliyeten ta¡§îb ve leff oluna ve ¡ı§âbe √all olundukta 
cihet-i istifrâπın muðâbiline îcâb eylediği tedbîrle tedbîr olunur ve o mi&lli 
πaşyi olanlar şedd-i e†râf ile ¡ale’l-«u§û§ âbâ†ı ya¡nî koltuklarını şedd ile 
intifâ¡ ederler ve ke≠âlik mâ-ı mâridi reşş ile ve fem-i mi¡deyi delk ile dahi 
intifâ¡ ederler. Ve istifrâgdan nâşî olan πaşylerin küllîsi dahi bu me≠kûrlar 
ile intifâ¡ ederler ve şarâb-ı memzûc ile dahi intifâ¡ ederler meger ki verem 
ve «ıl† πayr-i na∂îc ve i«tilâf427 ve §udâ¡ mi&lli şarâba mâni¡ bir nesne mev-
cûd ola. Ve πaşeyân a§√âbından taðviyeye i√tiyâc-ı ðavîsi olanlara dahi 
şarâb saðy olunur ve ondan mübâlât olunmaz ve o √âcet ¡a₣îm ve §u¡ûbetli 
πaşyden olur. 

Ve ≠ereb ve √ey∂adan ¡ârı∂ olan πaşye √ammâm muvâfıð olur; eger πaşy 
nezf-i dem ile ¡ârı∂ ise onlara √ammâm cidden ∂ârr olur. Ve ¡arað-ı ke&îr-
den nâşî olan πaşye dahi √ammâm ∂ârr olur. Ve πaşyden ifâðat gelip fem-i 
mi¡desinde telehhübü olan kimselere dahi √ammâm nâfi¡dir. 

Ammâ fem-i mi¡denin telehhübü fem-i mi¡denin ∂a¡fından √âdi& ise vâ-

427 “İ«tilâf” müsterâ√a ke&ret-i tereddüd ma¡nâsına.
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cib olur ki fem-i mi¡de üzere a∂mide-i ðaviyye isti¡mâl oluna, o ∂ımâd ma§-
takî, sefercel, §andal ve za¡ferân ve sûsenden mütte«a≠ olan ∂ımâddır. Ve 
ke≠âlik fem-i mi¡deye ∂ımâd-ı şarâb dahi va∂¡ olunur ki o ∂ımâd misk ve 
sûsen ile şarâbdan mütte«a≠ olur. Ve o mi&lli iltihâbı olanlar e†râfını delk 
ve şedd ile cidden intifâ¡ ederler. 

Ve cû¡ √asebiyle ¡ârıd olan πaşyi ba¡∂ı kerre bir dirhem «ubz teskîn eder. 
Ve yübs-i beden veyâ«ûd yübs-i †abî¡at ile olan πaşyin nevbetine birkaç 

loðma «ubz, mâ-ı rummân ve şarâb-ı tuffâ√ tenâvülü ile telaððî olunmak 
muvâfıð olur. Ve ba¡∂ı kerre emrâ∂-ı √addede √âdi& olan πaşy sebebiyle 
saðy-ı şarâba √âcet olur ve o πaşye a§la√ ve evfað olan şarâb şarâb-ı tefih 
olur ve a§√âb-ı πaşye seher ve terk-i kelâm teklîf olunur. 

Üçüncü Fa§l Baπteten ◊âdi& Olan Su…û†-ı ¢uvvet Beyânındadır

Bu ¡illetin ek&er-i √udû&u veca¡ ve ishâl ve verem-i ¡a₣îm ve istifrâπ-ı 
¡a₣îm olmadığı √âlde olur ve onun √udû&u a«lâ†-ı mâli™eden olur ya¡nî ≠ikri 
âtî mi¡deyi ve ¡urûðu mümteli™e kılan a«lâ† ile olur. Ve a«lâ† beyninden dem 
ile √udû&u eðall olur, zîrâ dem a¡râ∂-ı u«râ ihdâ& eylemezden muðaddem 
baπteten suðû†-ı ðuvveti i√dâ& eylemez. Ve bu ¡illetin ek&er-i √âlde √udû&u 
mi¡dede veyâ«ûd ¡urûðta a«lâ†-ı πalî₣a olup mecârî-i nefesi sedd eylediğin-
den olur. 

Ve ma¡lûm ola ki ðuvvetin suðû†u ba¡∂ı kerre πaşyi mü™eddî olmak mer-
tebesine bâlig olur ve ba¡∂ı kerre dahi o mertebeden dûn olup πaşyi mü™eddî 
olmaz onun için ki ðuvvet ancak ¡a§abdan ve ¡a∂alden bâ†ıl ve zâil olur 
ve onlarda ðuvve-i mu√arrike olmamakla insân na§besinde ve ∂ac¡asında428 
√arekete ðâdir olmaz ve ziyâde cehd ve be≠l-i †âðat ile ancak ðıyâm ve 
ðû¡ûda ðâdir olur, zîrâ bizim ≠ikr eylediğimiz esbâb-ı πaşyin ba¡∂ısı müş-
tedd olur ise cemî¡an ðuvveti isðâ† edip πaşyi îcâb eder ve eger o sebeb-
ler ∂a¡îf olur ise ¡a§ab ve ¡a∂alden ðuvveti isðâ† edip dûne’l-πaşy √âlet-i 
me≠kûreyi i√dâ& eder. 

Ve çok kerre dahi baπteten sukû† ðuvvet-i a«lâ†ın cevherinden riððat 
olup ta√allülü ðabûlü ile √âdi& olur «u§û§an √ummayâtla ta√allülü ziyâde 

428 Ya¡nî yatıp kalktığında.



Tahbîzü’l-Mathûn 741

ðabûl etmekle suðû† ek&er olur ve onların ef¡âl-i siyâsiyyeleri tâmm-ı πayr-i 
me™üfe olur ya¡nî onların ≠ikrleri ve «ayâl mi&lli fi¡lleri §a√î√a olur her ne 
ðadar o ef¡âlin ke&ret üzere tekrîrine ta√ammülleri olmaz ise.

el-¡İlâc: Bu ¡illet a§√âbının ¡ilâcı a§√âb-ı [329b] πaşy ¡ilâcına ðarîb olur 
imtilâ-i demevîden √âdi& olan suðût ðuvvet-i fa§d ile mu¡âlece olunur. Ve 
a«lâ†-ı sâireden «ıl†-ı πalî₣ √asebiyle olanlara √âl-i ifâðatlerinden mütevâti-
ren istifrâπ olunmakla mu¡âlece olunur ve eyâricât ile onlar istifrâπ olu-
nurlar ve ba¡∂ı kerre türbüd ve mil√-i Hindî ve πârîðûn ve eftîmûn ve on-
lar mi&lli edviyeler ile ve eyâric-i feyðarâ saðy olunmakla iktifâ olunur ve 
ba¡∂ı kerre saðmûnyâ saðy olunmakla i¡ânet olunur, zîrâ saðmûnyâ edviye-i 
u«râyı i¡mâl eder. 

Ve vâcib olur ki onlarda ðay™ dahi ba¡de’l-ishâl isti¡mâl oluna ve muðav-
viyât-ı ðalb tenâvülüne müdâvemet oluna ve şemûmât-ı muðavviye dahi 
¡ale’d-devâm işmâm oluna ve e†râfları πayre merretin ≠ikri mürûr eyledi-
ği üzere √arâret-i πarîziyyeyi mün¡iş olan delk ile delk oluna ve ba¡dehu 
riyâ∂et-i mu¡tedile isti¡mâl oluna. Ammâ onların aπdiyesi o aπdiye-i la†îfe 
ola ki onda tel†îf ve tað†î¡ ðuvvetleri ola, «ardal ile ve dühn-i zeyt ve dü-
hn-i levz ile isti¡mâl olunan mâ-ı √ımma§ gibi ve şarâb-ı raðîð ü ¡atîðten 
dahi bir miðdâr isti¡mâl oluna ve ba¡de’l-istifrâπ √ammâm dahi isti¡mâl olu-
nup √ârr-ı πarîzîyi nâ¡işe ve müla††ıfe olan edhân ile temessu√ oluna ve 
ba¡de’l-isti√mâm şarâb-ı §ırf ve şarâb-ı ¡asel ve şarâb-ı efsentîn ve bunlar 
mi&lli eşribe isti¡mâl oluna. Ve kaçan √ârr-ı πarîzî inti¡âşı a«≠ eylese vâcib 
olur ki muðavvî ve ha∂mı serî¡ olan aπdiyeler ile tedbîr oluna, mârrü’≠-≠ikr 
maðâlâtımızdan o aπdiyeler senin ma¡lûmun oldu. 

Ve ma¡lûm ola ki muvâfıð aπdiye ve eşribe ile ve †îb ve de¡a ve sürûr 
ile ve a√zândan ve mu∂accirâttan bür™et ile ve sevdiği nesneleri tâzeleyip 
cedîden cedîden isti¡mâl ile ve mu¡âşeret-i e√ıbbâ ile ðuvvet ziyâde olur. 

Dördüncü Fa§l ¢albinde Verem ◊âdi& Olduğunun 
¡Alâmâtı ªuhûr Edenlerin Tedbîrleri Beyânındadır

ªâhir-i ðalbe ¡ârı∂ olan verem ba¡∂ı kerre ¡urû∂ ma¡ri∂inde olup ðable 
en-ya¡ri∂a helâk eder ve ba¡∂ı kerre dahi ðalbe verem ba¡de en-ya¡ri∂a helâk 
eder. Ve ðable’l-ihlâk kaçan o ðalbi müteverrim olan kimseye «afaðân-ı 
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¡a₣îm ve iltihâb-ı şedîd ¡ârı∂ olsa ve ≠ikri mürûr eden ¡alâmeler mevcûde 
olsa o kimse vâdî-i helâk kenârında suðû† §adedinde olur, helâke vuðû¡dan 
bir nesne onu müncî olmaz. Eger ona bâ¡i&-i necât olur bir nesne var ise o 
tedbîr fa§d-ı bâsilîð olur. 

Ve ba¡∂ı kerre esâfil-i bedende olan şiryânı fa§d ve ¡alîlin §adrını &elc 
ve kâfûr ve §andal ve küzbere-i ra†b ile tebrîd edip ve ¡ale’d-devâm mer-
reten ba¡de-u«râ &elc ve kâfûr miyâhını tecrî¡le dahi necât †ama¡ ve «alâ§ 
ümîd olunur. Allâhu a¡lemü bi-√aðîðati’l-√âli. el-◊amdü lillâhi ¡ale’l-itmâ-
mi ve’§-§alâtu ve’s-selâmu ¡alâ-seyyidinâ Mu√ammedin seyyidi’l-enâmi 
mâ-dâme’l-ibtidâu ve’l-i«titâmu.



KİTÂB-I ¿ÂLİ¿ FÜNÛNUNDAN ON İKİNCİ FENN 
EMRÂ∞-I ¿EDYDE VE MU¡ÂLECÂTINDA OLAN 

KELÂM-I MÜCMELDİR O DAHİ FU~ÛLÜ MU◊TEVÎ 
BİR MA¢ÂLEYİ MÜŞTEMİLDİR

Evvelki Fa§l Teşrî√-i ¿edy Ya¡nî Memeleri Teşrî√ Beyânındadır

¿edy bir nev¡ ¡u∂vdur ki onda leben tevellüd eylesin için «alð olunmuş-
tur, onun müvelled ve mükevven olan leben ile henüz mevlûd olan †ıfl müs-
ta√kem ve ðuvveti nâmiye olup πıdâ-i ðavî vü ke&îf ha∂ma §âli√ olunca 
ðadar taπaddî eder.

Ve &edy cism-i mürekkebdir, ¡urûð ve şerâyîn ve ¡a§abdan terkîb olunup 
e&nâsında olan fürcelere πudedî ve ebya∂ ve πayr-i √assâs la√m √aşv kılın-
mıştır. Ve kaçan dem &edye bâliπ ve vârid oldukta πıdâ ¡u∂v-ı mu¡tedîye 
müşâbih olmak vâcib olmakla o dem ebya∂u’l-levn olur, ondan &edy πıdâ-
sını a«≠ eyledikten sonra fa∂la-i πıdâdan leben tevellüd eder. Ve o la√m-ı 
πudedînin lebene ðıyâsı kebidin keylûs-ı mi¡deden mütevellid olan deme 
ðıyâsı üzere olur, nitekim mi¡deden keylûs kebide vârid oldukta kebide 
†ab¡da ve levnde teşâbüh edip kebid a√mer olduğu gibi ona vârid olan key-
lûs a§lında ebya∂ iken dem-i a√mere isti√âle eder, ke≠âlik &edye dahi dem 
vârid olup †ab¡da ve levnde la√m-ı πudedî ebya∂a müşâbih olup dem-i a√-
mer leben-i ebya∂a isti√âle eder.

Ve &edyde olan ¡urûð ve şerâyîn ve ¡a§ab cevher-i &edyde meb&û&e ol-
dukta eczâ-i lîfiyyeye müteşa¡¡ib ve mütecezzî olur ve &edyde o eczâlar 
iltifât ve iştibâk eder ve istidârât-ı ke&îresi dahi olur. 

Ve &edy ile ra√im arasında müşâreket vardır, zîrâ ikisinin arasında biraz 
¡urûð-ı müntesice vardır ki o ¡urûð beynehümâda vâ§ıldır, onun için leben 
mâddesi dem-i ra√im olur. Ve kitâb-ı evvelde teşrî√ bâbında beynehümâda 
bu vech ile müşâreket olduğuna sen vâðıf oldun.

İkinci Fasl Lebeni Taπzîr Ya¡nî Sütü ¢alîl Olan Hatunların 
Sütlerini Çok Etmek Tedbîrleri Beyânındadır

Ve ma¡lûm buyurula ki lebenin ke&reti dem-i ceyyidin ke&reti √asebiyle 
olur. Ve kaçan lebene ðıllet gelse onun ðılleti demin ðıllet-i kemmiyyeti 
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ile veyâ«ûd demin ¡adem-i cevdetiyle olur. Ve demin ðılletine sebeb mâd-
de-i dem olan πıdânın ðılleti veyâ«ûd πıdâda yübs ve berd-i müfri† olup 
ondan tevlîd-i dem ðalîl olmakla veyâ«ûd dem cihet-i &edyi «ilâfında olan 
u«râ cihete mun§arif olmakla olur, me&elâ dem nezf edip yâ«ûd verem olan 
mev∂i¡e ve πayri ma√alle sülûk edip &edylere vârid olan dem ðalîl olur. Ve 
ba¡∂ı kerre demin ðılleti mizâcın ¡illeti ve sû™-i mizâcı ile olur, o sû™-i mizâc 
dahi cemî¡an bedenin sû™-i mizâcı veyâ«ûd yalnız &edyin sû™-i mizâcı olur 
o vechle ki o mizâc ru†ûbeti tecfîf eder veyâ«ûd o mizâc ru†ûbeti telyîn 
edip mâî eder ve far†-ı mâiyyeti ve i¡tidâlden bu¡dü √asebiyle ondan leben 
tevellüdü ðalîl olur. 

Ammâ demde cevdet olmamak √asebiyle lebenin ðılleti onun içindir ki 
kaçan dem πayr-i ceyyid olsa tevlîd-i lebene o dem §âli√ olmaz, zîrâ leben 
ancak dem-i §âli√ten tevellüd eder: 

Ve dem ceyyid olup lebene isti√âleye §âli√ olduğu o vechle olur ki a«lâ†-ı 
&elâ&e ya¡nî balπam ve §afrâ [330a] ve sevdâdan birer e&er demde ₣âhir olur. 

Ve §afrâdan demde ₣âhir ve πâlib olan e&er levn-i lebende olan §ufret 
ve ðıvâmında olan riððat ve √iddet olur. Ve balπamın e&eri lebenin şiddet-i 
beyâ∂ı ve mâiyyeti ve rî√inde ve †a¡mında √umû∂ata meyli olur. Ve sevdâ-
nın e&er-i πâlibi &i«anının şiddeti ve ðılleti ve ke&ret-i ðuvveti √asebiyle olur. 
Ve o dem ki a«lâ†-ı &elâ&eden müte™e&&ir olup sühûlet ile bu vech üzere on-
lardan münfa¡il ola, o dem dem-i ceyyiddir, lebene isti√âle eder ve kaçan bu 
vech üzere münfa¡il olmasa dem ceyyid değildir ve lebene isti√âle eylemez. 
Ve ba¡îd değildir ki demin vech-i meşrû√ üzere ¡adem-i infi¡âli demin ke&reti 
√asebiyle ola, zîrâ demle ke&ret oldukta ke&reti √asebiyle ≠ikr olunan a«lâ†a 
πalebe eder ve lâ-ma√âle πalib maπlûbdan münfa¡il olmaz ve †abî¡ata dahi 
¡i§yân edip o dem-i ke&îr-i πâlibi lebene isti√âlinden †abî¡at ¡âcize olur ve bu 
vech ile olan leben ðılletinin ¡alâmâtı ₣âhir ve πayr-i «afî olur. 

Ve ba¡∂ı kerre cefâf √asebiyle leben ve menîden her biri «ay† mi&âlinde 
«urûc eder ve lebende bu √âletin ₣uhûru ona √aml olunur ki demde her 
ne ðadar πazâret ve ke&ret var ise lâkin cevheri ma√mûd olmaz ve o dem 
leben-i πarîzîye isti√âleye §âli√ olmaz belki ondan leben-i πayr-i ma√mûd 
tekevvün edip o hey™ette «urûc eder. Ve lebenin vücûh-ı âfetleri esbâbı se-
nin ma¡lûmun oldu ise o sebeblerin ðat¡ı mu¡âlecesinde sen ba§îr olursun. 
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Ve ma¡lûm buyurula ki πazâret-i menîyi mûcib olan edviyenin küllîsi 
ek&er-i ebdânda lebenin πazâret ve ke&retini dahi îcâb eder. Tûderiyeyn ve 
bezr-i «aş«âş ve ∂ar¡-ı mâ¡iz ve ∂ar¡-ı ∂a™n ve bunlar mi&lli edviyeler πazâ-
ret-i menîyi îcâb eylediği gibi lebene dahi mûcib-i πazâret ve ke&ret olur. 

Bu ¡abd-i fa…îr ve mütercim-i √a…îr der ki ¢ânûn’un ¡ibâresinde “mi&le 
tûderîyen” vâ…i¡ olmuştur ve ihtimâldir ki §îπa-i te&niye olup “iki tûderî” 
demek ola ya¡nî tûderînîn berrîsi ve bostânî[si] murâd oluna, zîrâ tûderî 
dedikleri ma¡rûf nebtin bâha menfa¡ati mu§arra√tır ve bâ√a nef¡i menîyi 
tek§îri ve menîyi tek&îr lebeni tek&îri müstelzimdir. Velâkin İbn Kütbî tûderî 
resminin evâ«irinde der ki §âhib-i Minhâc tûderîyûn ismini ≠ikr eyledi lâ-
kin mâhiyyeti ne idüğünü beyân eylemedi, ancak bu vech üzere ≠ikr eyledi 
ki bu devâ …âtildir, onu şürb eden kimseye teşennüc ¡ârı∂ olur ve şâribinin 
yüzü ve dudakları güler gibi bâ…ıye …alır; mâ-ı ¡asel ve leben sa…y olun-
makla ta…yi™e ve âbzene iclâs ile ona ¡ilâc olur ve bu devâ πayr-i ma¡rûftur. 
İntehâ. Ve i√timâl-i πâlib ¢ânûn’un murâdı bu devâdır ve cem¡e mül√a… 
olmakla İbn Kütbî’nin kelâmında tûderiyûn vâ…i¡ olmuştur; her ne …adar bu 
devâ …âtil ise ba¡de’l-ı§lâ√ isti¡mâl olundukda menfa¡at-i me≠kûresi olmak 
câizdir. Fe’lnerci¡ ile’t-tercemeti.

Ve ke≠âlik menîyi tecfîf ve taðlîl eden ve tevellüd-i menîye mâni¡ olan 
nesnelerin küllîsi lebeni dahi taklîl eder şehdânec mi&lli devâlar gibi: 

Ve eger ðıllet-i lebene πıdânın ðılleti sebeb olur ise πıdâsı tek&îr ve terfîh 
olunur ve ma√mûdu’l-keymûs √ârr ve ra†b aπdiye ile taπdiye olunur. 

Ve eger ðıllet-i lebene sebeb fesâd-ı πıdâ ise πıdâyı ≠ikr olunan cinse 
redd etmekle ı§lâ√ olunur. 

Ve eger sebeb ke&ret-i riyâ∂et ise riyâ∂et taðlîl olunmakla terfîh olunur. 
Ve eger ðıllet-i leben ðıllet-i demden nâşî olup ve ðıllet-i demin sebe-

bi nezf-i dem mi&lli nesne olur ise dem √abs olunur esâfil-i bedende nezf 
eden dem e¡âlî-i bedene ve e¡âlî-i bedenden nezf eden esâfil-i bedene ce≠b 
olunmakla. 

Ve ðıllet-i lebenin sebebi mizâc-ı sâ≠ecin fesâdı ise onun aπdiyesi o mizâ-
cın ∂ıddı üzere mizâcı olan πıdâ cinsinden kılınır ve keymûsu dahi ke&îr olan 
aπdiye ile taπdiye olunur. Ve eger sebeb-i «ıl† fâsid πâlib olur ise o «ıl†-ı fâsid 
a«lâ†-ı erba¡adan hangi «ıl† ise onu müstefriπ olan devâ ile istifrâπ olunur. 
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Ve hatunlardan §afrâviyyü’l-mizâc olanların πıdâsı bürûdet ve ru†ûbete 
meyli olan cinsten kılınır ve onlara nâfi¡ πıdâ olur cüllâbla isti¡mâl olu-
nan mâ-ı şa¡îr ve ke≠âlik bir √ufne ya¡nî bir avuç bezr-i «ıyâr ve bezr-i 
ðı&&â tenâvülü dahi nâfi¡dir ve ke≠âlik edmiπa tenâvülü ve keçi ve baðar 
sütünü şürb ve semek ra∂râ∂ ve cedy ve dücüc-i müsemmine lu√ûmu ve 
keşk-i şa¡îr ile leben ve bostânî «ubbâ≠â meraðasından mütte«a≠e olan √asv 
bi’l-cümle bu aπdiye nâfi¡ ve nâci¡ olur. 

Ve balπamiyyetü’l-mizâc olan hatunların tedbîrleri o aπdiye ve o edvi-
ye ile olur ki onlarda derece-i ûlâdan &âniyeye varınca ðadar tes«în olup 
ter†îb veyâ«ûd tecfîf-i ðalîl dahi ola. Ve bu ðâbîlden olur circîr ve râziyânec 
ve şibt ve kerefs-i ra†b ve kerefsin semerbiyûn429 dedikleri §ınfının ra†bı, 
ammâ yâbisi müceffif ve müsa««indir, bu bâbda muvâfık değildir ve o √asv 
dahi nâfi¡dir ki √ın†a daðîði ile √ulbeden ve râziyânecden mütte«a≠ ola. 

Ve kaçan leben πıl₣ati ve yübsü √asebiyle «ay† gibi «urûc eylese onun 
mu¡âlecesi cidden mura††ıb olan nesneler ile ten†îl ve mura††ıbât olur tenâ-
vülü olur. Ve menî dahi bu minvâl üzere tedbîr olunur.

Ammâ sevdâviyyü’l-mizâc olan hatunların tedbîrleri ≠ikr olunan tedbîre 
ðarîb olanlar ile tedbîr olunup edviye ve aπdiyeden fa∂l-ı tes«îni ve ter†îb-i 
bâliπi olanlar isti¡mâl olunur. Ve πâlib olan sevdâ a§nâf-ı sevdânın hangi 
§ınfı idiği ta¡arrüf olunup o §ınfa muvâfık tedbîrât ile tedbîr olunur. 

Ve lebeni taπ≠îr ve tek&îr edip edviye-i mu¡tedileden olur selve’n-na«l430 
otuz dirhem, râziyânec yirmi dirhem, ra†be on beş dirhem, √ın†a-i meh-
rûse yirmi beş dirhem, √ımma§-ı muðaşşer, şa¡îr-i ebya∂-ı mer∂û∂ her 
birinden on sekiz dirhem, tîn-i kibâr on dâne a«≠ olunup otuz rı†l su içinde 
kaynatılır, sekiz rı†l veyâ«ûd dahi az kalınca ðadar; onun şerbet-i vâ√idesi 
beş ûðıyye olup nı§f ûðıyye dühn-i levz-i √ulv ve bir buçuk ûðıyye sü-
leymânî sükker ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik semek-i melî√ dahi lebeni 
tek&îr eder. 

429 “Semerbiyûn” kerefs-i berrî diye işâret olunmuştur.
430 Sedîdî nüs«asında “selve’n-na«l” vâði¡ olup ¡asel ile tefsîr eylemiştir; “selvâ” 

¡asel” ma¡nâsına geldiği Vankulu lüπatinde dahi mu§arra√tır; bizim nüs«aları-
mızda ــ ا ــ   vâði¡dir, ta√rîf olduğu ₣âhirdir. 
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Ve yine edviye-i muπazziretü’l-lebenden olur simsimin †a√înini a«≠ ve 
şarâb-ı §ırf içinde mers edip ta§fiye olunduktan sonra mu§affâsını şürb edip 
&üflü ile &edyi ta∂mîd eylemek. 

Ve ke≠alik tek&îr-i leben eder bâdincânın cevfi nı§f ðafîz ðadar a«≠ olu-
nup su içinde müherrâ olunca ðadar şedîden selk olunur sonra mers-i şedîd 
ile mers olunup ta§fiye olunup üzerine bir ûðıyye semn ilðâ olunup şürb 
olunur. 

Veyâ«ûd √ımma§ın naðî¡i a«≠ olunup birkaç gün ¡ale’r-rîð şürb olunur, 
¡ale’l-«u§û§ süt içinde nað¡ olunan √ımma§ naðî¡i ziyâde tek&îr-i leben eder. 

Ve ¡asel ile veyâ«ûd gülâb ile mâ-ı şâ¡îr şürb olunur veyâ«ûd ra†be bezri 
cüz™-i vâ√id, cülbâb431 iki cüz™ a«≠ olunup şürb olunur ve onun şerbeti mâ-ı 
√ârr içinde bir ðamî√a olur. Veyâ«ûd iki dirhem miðdârı √abb-ı bân şarâb 
ile şürb olunur.

Ve bu bâbda edviye-i ceyyideden olur semn-i baðar bir ûðıyye ve şarâb 
ðad√-i kebîr-i vâ√id a«≠ olunup ¡ale’r-rîð saðy olunur. Ve şaðâyıð ðu∂bânı 
ve varaðı a«≠ olunup deşîş-i şa¡îr ile †ab« ve √a§v kılınır. Veyâ«ûd fücl 
ve nu«âle şarâb içinde kaynatılıp ta§fiye olunur ve mu§affâsı şürb olunur. 
Veyâ«ûd maðlüvv olan bezr-i «aş«âş veznde berâber sevîk ile a«≠ olunup 
sikencebîn veyâ«ûd meybu«tec içinde üç gün ðadar nað¡ olunur ve bu devâ 
ecved olur. Ve şûnîz dahi ¡asel ile saðy olunur veyâ«ûd bezr-i şibt ve bezr-i 
kürrâ& ve bezr-i «andeðûðâ [330b] her birinden birer ûðıyye, bezr-i √ulbe, 
bezr-i ra†be mütesâviyetü’l-eczâ a«≠ olunup râziyânec ¡u§âresi ile «al† ve 
şürb olunur lâkin ¡asel ve semn ile «al† olunsa ef∂al olur.

Üçüncü Fa§l İfrâ† Üzere Dürûr-i Lebeni Men¡ Edip 
Ta…lîl Eylemeğin Beyânındadır

Kaçan lebenin ifrâ† üzere ke&reti olsa mûlim ve müverrim olup celb-i 
emrâ∂ eder. Ve ba¡∂ı kerre gebe olmayan hatunların memelerinde leben 
cem¡ olur †am&ları mu√tebes olup ve ðuvvetlerinde dahi ∂a¡f olmakla ra√i-
minden indifâ¡dan ¡âciz olmakla leben &edy †arîðine mun§arif olup her ne 
ðadar o hatunun √amli olmaz ise iki &edyinde leben müctemi¡ olur. Ve ba¡∂ı 

431 [Kelime “cülbân” olmalıydı!]
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kerre dahi ebdân-ı ricâlde leben cem¡ olur ve ¡ale’l-«u§û§ mürâhıð olup he-
nüz memeleri fülke gibi müstedîr olanlarda leben ziyâde cem¡ olur. 

Bundan aðdem taðlîl-i leben eden edviyeler senin ma¡lûmun oldu. Ve 
taðlîl-i leben esbâbının ¡umdesi ve ∂âbı†ası budur ki her nesne ki şiddet-i 
neşfi ve ta√lîl ve tes«îni √asebleriyle şedîden müceffif ola, o ev§âfla mut-
ta§ıfe olan müceffifâtın cümlesi ve ke≠âlik cemî¡an müberridât ve mâî 
olup şedîdü’t-ter†îb olan mura††ıbâ† mübalπamların demlerini taðlîl eder ve 
lâ-ma√âle dem ðalîl oldukta leben dahi ðalîl olur. Ve taðlîl-i menî eden 
edviyenin küllîsi lebeni dahi taðlîl eder. 

Ve o muðallilâtın edviye-i bârideleri bezr-i «ass ve ¡ades ve †ıfşîl-i mu«al-
lel olur. Ve a†liyeden muðallilât bezr-i ða†ûnâ şeceresinin ¡u§âresi ve bezr-i 
ða†ûnâ lu¡âbı ve «ass ve o mi&lli nesneler olur. Ve ke≠âlik baðlâ unu, dühn-i 
verd ve «all ile isti¡mâl olunur. Ammâ muðallilâtın √ârr olan edviyeleri se≠âb 
ve bezr-i se≠âb ve «u§û§an cebelî se≠âb ve fencenceşt ve bezr-i fencenceşt 
mi&lliler olur ve şerbete bâliπası iki dirheme varınca ðadardır. Ve bâdrûcun 
bu bâbda nef¡inde i«tilâf olunmuştur. E§a√√-ı aðvâlde bâdrûc lebeni taðlîl 
eder ve ba¡∂ılar lebeni tek&îr eder dediler. Ve kemmûn «u§û§an cebelîsi le-
beni tecfîf eder. Ve ke≠âlik kemmûn ile «all †ılâ ðılınsa dahi lebeni taðlîl 
eder. Taðlîl-i leben için isti¡mâl olunan a†liye-i √âddedendir uşşað şarâb ile
†ılâ olunsa.

‰ılâ-ı Ceyyid: U§ûl-i kerneb a«≠ olunup daðð olunur ve medðûðu ile †ılâ 
olunur veyâ«ûd mercimek unu ve baðlâ unu ve za¡ferân ve cûr-ı gendüm 
ve mil√ a«≠ olunup mâ-ı bârid ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik √ulbe ¡u§âresiyle 
veyâ«ûd lülk ve mertek ve dühn-i verd ile ve bu mecrâya cârî olan edviye 
ile †ılâ olunur ve bi’l-«â§§a nâfi¡ olan †ılâ ba√rî ve mes√ûð olan sere†ân 
veyâ«ûd nehrî ve mu√rað olan sere†ân ile ta†liye eylemek.

Dördüncü Fa§l ¿edyde Mütecebbin Olan Leben Beyânındadır

Ve &edyde leben tecebbün eder ya¡nî peynir gibi olur bürûdet-i 
mücebbine √asebiyle veyâ«ûd √arâret-i müceffife √asebiyle. Ve bu iki 
sebebden her birinin ¡alâmetlerini taðdîm eylediğimiz beyândan senin 
ma¡lûmundur. 
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Ve tecebbüne mâni¡ olan edviye dühn-i «îrî ve dühn-i na¡nâ¡ mi&lli 
edhân-ı la†îf içinde ma√lûle olan şem¡ ile †ılâ olur. Ve ke≠âlik na¡nâ¡ daðð 
olunup «abî§432 gibi kılındıktan sonra onunla dahi †ılâ olunur. 

Ve √arâretten √âdi& olan tecebbünden &edy-i √ârre üzere olucak †ılâlar 
ðayrû†î kılınıp ba¡dehu †ılâ olunur. 

Ve lu¡âbât-ı bâride ve edhân-ı bâride ve şem¡-i mu§affâ ve küzbere-i 
ra†be ve baðlatu’l-√amðâ işbu edviyeler şedîdetü’l-menfa¡at olur; bunlar ile 
∂ımâd sâir a∂mideden evfað olur.

Tecebbün-i √arrı ta√lîl eden edviyelerdendir: »all-i «amr tes«în olunup 
dühn-i verd-i müsa««an içinde ∂arb olunduktan sonra onunla †ılâ olunmak 
veyâ«ûd ¡ineb-i &a¡leb yaprağı daðð olunup ∂ımâd olunur veyâ«ûd varað-ı 
kâkünec, varað-ı ¡ineb-i &a¡leb, varak-ı kerneb ile ∂ımâd olunur ve bunların 
¡u§âreleri ile †ılâ olunur «u§â§an o ¡u§ârelere mürr ve za¡ferân «al† oluna. 
Ve ke≠âlik «all ve «amr ve dühn-i benefşec ve √ulbeden miðdâr-ı ðalîl a«≠ 
olunup bu mecmû¡dan †ılâ itti«â≠ olunur. 

Ve tecebbün-i bâridi mu√allil olan edviyeden olur devâm üzere su ile 
ten†îl eylemek. Ve ke≠âlik tecebbünü men¡ eder râziyâneci teðammu√433 ve 
şibt ve bezr-i râziyânec tenâvülü. Ve müdirrât-ı leben olan cemî¡an edviye-
lerin içinde bâbûnec ve şibt ve nemmâm ve √ulbe ve ðaysûm434 ve cünd-i 
bîdester †ab« olunan nesneleri saðy eylemek. 

Ve tecebbünü men¡ eden edhân dühn-i sûsen, dühn-i nerces, dühn-i ðus†tur. 
Ve edviye-i mu¡tedile-i ceyyideden olur «ubz-ı √uvvârâ ve daðîð-i şa¡îr, 

circîr, √ulbe, «a†mî, bezr-i kettân-ı medðûð her birinden birer √ufne ya¡nî 
birer avuç a«≠ olunup mecmû¡undan ∂ımâd itti«â≠ olunur. 

Ve memede leben tecebbün eylediğinden sonra memeler teverrüm ey-
lese ona ¡ilâc-ı nâfi¡ budur ki bir kı†¡a sünger mâ-ı fâtir ve «all-i fâtir içine 
πams olunup memelerin üzerine va∂¡ olunur veyâ«ûd temr «ubz ile ve mâ 
ve «all ile ma¡cûn kılındıktan sonra va∂¡ olunur. Ve na¡nâ¡ «all ile ve «amr-ı 
ceyyid ile va∂¡ olunur. Ve merðaşî&â πubâr gibi sa√ð olunup dühn-i verd ve 
beyâ∂-ı bey∂ ile va∂¡ olunur. 

432 “Na¡nâ¡-ı mu«abba§” daðð olunup «abî§ dedikleri √elvâ gibi olan na¡nâ¡ demektir.
433 Ya¡nî ıslatmadan istifâf eylemek.
434 “¢aysûm” kovan çiçeği dedikleri ottur. ◊alîmî.
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Ve &edyde olan südde-i lebeni fet√ eder «arâ†în ve mürr mâ-ı fûtenec-
le ve mâ-ı enîsûn ile memelere †ılâ olunmak. Ve ke≠âlik daðîð-i √ımma§, 
varað-ı πâr, bezr-i kerefs, kemmûn-ı Neba†î, ðâðule, ¡a§a’r-râ¡î suyuyla †ılâ 
olunmak. Ve ke≠âlik mâ-ı sılð ve √ın†a ve şûnîz ile †ılâ olunmak ve kündür, 
mererâtü’&-&evr ile †ılâ olunmak. Bu me≠kûrlar feth-i südde ederler. 

Ve ¡asel-i lübnâ a«≠ olunup dühn-i benefşec ile «al† olunduktan sonra 
onunla memelere mes√ olunsa tecebbünü ve veremi √all eder ve bu bâbda 
mâ-ı kerneb te√assî olunsa nâfi¡ olur.

Beşinci Fa§l Memelerde Lebenin Cümûdu ve ¡Ufûneti ve 
Meme[lere] ¡Ârı∂ Olan İmtidâd ve Gerginlik ve 

Memelere İ§âbet Eden Mara∂ Beyânındadır

Ba¡∂ı nüs«ada “mara∂” bedeline “ra∂∂” vâ…i¡ olmuştur, bu nüs«a 
e§a√√tır. Bunların ¡ilâcı için sılð a«≠ olunup teherrî edinceye ðadar †ab« 
olunur ve lübâb-ı «ubz ve daðîð-i bâðılâ ve dühn-i şîrecle cem¡ olunur 
veyâ«ûd «ubz ve berdîðıyâs435-ı ra†be tesmiye olunan √aşîşe şem¡ ve verd 
ile ba¡de’l-cem¡ †ılâ olunur veyâ«ûd «ubz su ile ve zeyt ve ¡asel ve şarâb ile 
veyâ«ûd meybu«tecle ile ∂ımâ∂ olunur ve günde o ∂ımâd iki üç def¡a tekrâr 
olunur. Kezâlik simsim ¡asel ile veyâ«ûd simsim ve semn ve ¡asel ile †ılâ 
olunur; eger onlara «ubz-ı «uşkâr veyâ«ûd bâðılâ unu «al† olunur ise nâfi¡ 
olur. Ve &edyi mâ-ı √ârr ile ten†îl edip mâ-ı √ârrın bu«ârı üzere memeleri ik-
bâb ve imâle eylemek «u§û§an o mâ-ı √ârr içinde bezr-i kettân ve √ulbe ve 
«a†mî ve onların bezrleri ve bâbûnec †ab« olunan mâ-ı √ârr olur ise ziyâde 
nâfi¡ olur bu me≠ðûrların &üflü ile ∂ımâd olunmağa müte√ammile olmayan-
lara ya¡nî eger ta√ammül eder ise &üfl ile ∂ımâd ve ziyâde enfa¡ olur. 

Ve eger bu ¡illetlerin ¡urû∂unda memelerde ra∂∂ dahi olur ise bu ∂ımâd 
ona nâfi¡ olur, o ∂ımâd-ı nâfi¡ budur: Mâş ve ¡acem-i zebîb a«≠ olunup daðð 
olunur ve serv ve e&l suları ile ma¡cûn kılınır.

Ve kaçan &edyde leben tecebbün eyler ise dühn-i benefşec ile temrî«e 
müdâvemet olunur ve ba¡dehu memeler üzere mâ-ı √ârr §abb olunur ba¡de-
hu bu bâbın evvelinde ≠ikr olunan ∂ımâd ile ta∂mîd olunur.

435 “Berdîðıyâs” √aşîşetü’z-zücâc diye işâret olunmuştur.
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Altıncı Fa§l ¿edyin Verem-i ◊ârrı ve ¿endüve Evcâ¡ı Beyânındadır

Bu ¡illetlerin evvel-i ₣uhûrunda ¡ilâcları ma¡rûfe olan râdi¡ât isti¡mâli 
olur ve o râdi¡âta ðalîlen tel†îfi olan edviye dahi «al† olunur, me&elâ «all-i 
«amr mâ-ı √ârr ile tekmîd olunur veyâ«ûd miðdâr-ı ðalîl dühn-i verd ve 
bâðılâ unu sikencebîn ile veyâ«ûd ¡inebü’&-&a¡leb dühn-i verd ile tekmîd 
olunur. Ve o verem zamân-ı ibtidâyı miðdâr-ı ðalîl [331a] tecâvüz eylese 
ona o ∂ımâdlar ile ta∂mîd olunur ki onları biz imtidâd-ı &edy ve cümûd-ı 
demde ≠ikr eyledik. Ve bu bâbda ceyyid-i bâliπ devâladan olur daðîð-i 
bâðılâ ve iklîlü’l-melik a«≠ olunup ikisi dahi sa√k olunur ve onlara dühn-i 
simsim «al† olunup o mecmû¡ mâ-ı ¡a≠b ile †ılâ olunur. Ve ke≠âlik «ubz-ı 
medðûð ve daðîð şa¡îr ve daðîð bâðılâ ve √ulbe ve «a†mî ve yumurta sarısı 
ve za¡ferân ve mürr bu edviyeler a«≠ olunup ta∂mîd olunur. Ve ke≠âlik 
bezr-i kettân-ı medðûk «all ile †ılâ olunur. 

Ve çok kerre birsâm √all olup &endüve436 veremine intikâl eder ve o √âlde 
≠âtü’l-cenb ¡illetinden «avf olunur, pes vâcib olur ki sen i√tiyâl edip veremi 
cem¡e mu¡âlece ve tedbîr eyleyesin, yalnız re™s-i vereme bezr-i ða†ûnâ va∂¡ 
eyleyip √avâlîsine bezr-i ða†ûnâ va∂¡ eylemesin ve re™s-i verem √avâlîsine 
esfele varınca ðadar revâdi¡ va∂¡ eyleyesin. 

Ve mev∂i¡-i veca¡a veca¡ın evvel-i ₣uhûrunda kimâd olunmaz, zîrâ o 
vaktte kimâd mâddenin raðîðini ta√lîl eder ve πalî₣ini ibðâ eder ve bu mi&lli 
fi¡li ve e&eri olan tedbîr «a†â olur. 

Ve kaçan √aleme-i &edyde437 veca¡ olsa fa§d edip mâ-ı §andal ve aðâðıyâ 
ile †ılâ olunur, zîrâ onda bu tedbîr olunmasa o veca¡ sere†ân i√dâ& edip 
∂arar-ı ¡a₣îme mü™eddî olur.

Yedinci Fa§l ¿edyânda Bârid Balπamı Olan 
Evrâm-ı Bâliπa Beyânındadır

Bu vereme nâfi¡ olur kerefsi daðð edip veremin üzerine va∂¡ eyle-
mek yâ«ûd bâbûnec-i medðûð [ve] iklîlü’l-melik va∂¡ olunur ise o dahi 
nâfi¡dir.

436 ¿edyin bittiği mev∂i¡e &endüve derler.
437 “◊aleme-i &edy” memenin bunduða gibi iltiðâm olunup ma§§ olunacak zâidesidir.
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Sekizinci Fa§l ~alâbet-i ¿edy ve ¿edyde ¡Ârı∂ olan Sila¡ ve 
∏uded ve Henüz Mürâhi…a Olanların ¿edylerine 

¡Ârı∂ Olan Teka¡¡ub-ı ¡A@îm Beyânındadır

Ve kaçan &edyde olan verem-i ₣âhiri §alâbete meyl eylese onun ibtidâ-
sında nâfi¡ olur şarâb içinde nað¡ olunan erüzz ile ∂ımâd olunmak. Ve bu 
ðayrû†î ile temrî« dahi nâfi¡dir, o ðayrû†î budur: Dühn-i benefşec, §ufre-
tü’l-bey∂ ve ke&îrâ; bunlardan ðayrû†î itti«â≠ olunur. 

Ve verem-i §ulb oldukta bu ðayrû†î ile †ılâ olunur, o ðayrû†î budur: Şem¡, 
dühn-i verd, ða†rân, mâ-ı kâfûr. Bu edviyede ðayrû†î itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı 
kerre bu ðayrû†înin a«lâ†ına mererâtü’&-&evr id«âl olunur ve ba¡∂ı kere ¡af§ 
varaðı ve dühn ile ¡ilâc olunur. Ve ona nâfi¡ olan edviyeden olur ¡atîð ve 
ma†bû« «amrın dürdîsi ve «allin dürdîsi, o dürdîler ile †ılâ olunur. 

Ammâ &edyde ₣uhûr eden sila¡ ve πuded mu¡âlecâtında ecved devâ bu-
dur ki «av« varaðının ra†bı ve se≠âb yaprağının dahi ra†bı cem¡ olunup daðð 
olunduktan sonra onunla ∂ımâd olunur. Ve eger o sil¡a ve πuddeler √âl-i 
mürâhiðte ₣uhûr eden teka¡¡ubun baðiyyesi ve e&eri ise veyâ«ûd ba¡de’t-te-
ka¡¡ub √âdi& olup edviye ile ta√lîle ¡â§î ise vâcib olur ki o sil¡a ve πudde 
mev∂i¡i şa√meye vâ§ıl olunca ðadar ba†† olunup içinde olan sil¡a ve πudde 
i«râc olunduktan sonra «ay† ile dikile.

Dokuzuncu Fa§l ¿edylerde ◊âdi& Olan Dübeyle Beyânındadır

Ve kaçan &edye mevâddı cem¡ edici verem ¡ârı∂ olsa o mevâddı in∂â-
ca ceyyid edviyeden olur: Bezr-i kettân, simsim, a§l-ı sûsen, mey¡a, ba¡-
ru’l-ma¡z, zibl-i √amâm, na†rûn, râtiyânec. ◊asbe-mâ yûcibuhu’l-müşâ-
hede bu edviye evzânı berâber a«≠ olunup şîrec ve dühn-i «îrî ve sâð-ı 
baðarın iliği ile le†û« itti«â≠ olunur ve murâd eder isen o le†û«un a«lâ†ında 
meypu«tec dahi id«âl edersin ve eger ba††a √âcet olur ise onu dahi işlersin.

Onuncu Fa§l ¿edye ¡Ârı∂ Olan ¢ur√alar ve Ekkâl Beyânındadır

Nebî≠-i ¡af§tan yirmi rı†l a«≠ olunup içine summâð-ı debbâπînden bir rı†l 
ve πayr-i na∂îc olan ¡af§tan nı§f rı†l ve selî«adan nı§f rı†l ve cevz-i servden 
bir rı†l va∂¡ olunup şarâb içinde yirmi gün miðdârı nað¡ olunduktan sonra 
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o menðû¡ †ab« ve †ab«ı √âlinde servden mütte«a≠ «aşeb ile nı§fı ≠ehâbına 
ðadar ∂arb olunur ve ba¡dehu nârdan inzâl olunup ðuvvetle mers olunup 
ta§fiye olunur ve mu§affâsı yine nâr üzere &i«an gelip koyulayınca ðadar 
âteş üzere terk olunur ve o nâr vâcibdir ki cidden leyyine ola ba¡dehu bir 
zücâce içinde √ıf₣ olunur. Ve bu devâ fem ve lisân ve πayriler gibi cemî¡an 
leyyine olan a¡∂â ður√alarına nâfi¡ olur ve ekkâli men¡ edip ı§lâ√ eder.

On Birinci Fa§l ¿edyi Su…û†tan Men¡ ve ~âπîren ve 
Müktenizen ¿edyi ◊ıf@ Eden ve Ke≠âlik ~ıbyânın »u§yelerini 

¡İ@amdan ve Kiberden Men¡ Eden Devâlar Beyânındadır

Hatunlardan memeleri müktenize ve πayr-i sâðıta olmasını murâd eden-
ler ve ke≠âlik sıbyânın dahi «u§yesinin §aπîr kalmasını murâd edenler 
√ammâma du«ûlü taðlîl eylesinler ve ba¡dehu isfîdâc ve †în-i ðaymûliyâ 
her birinden ikişer dirhem a«≠ olunup bezrü’l-benc suyuyla ma¡cûn kılı-
nır ve dühn-i ma§takîden bir şey™ dahi «al† olunup onunla †ılâ olunur ve 
¡ale’d-devâm bir ðı†¡a «ırða-i kettân mâ-ı ¡af§-ı müberrede πams olunduktan 
sonra üzerine va∂¡ olunur «u§û§an müster«iye olan &edye ziyâde nâfi¡ olur. 

Ve bu devâ nisvânın tecribeleri ile nâfi¡dir, o devâ †în-i √urr ve ¡asel ile 
†ılâdır, eger içine afyûn ve «ubz ve «all va∂¡ olunur ise o bâbda †ılâ ðavî olur 
veyâ«ûd †în-i √urr yirmi dirhem, şevkerân iki dirhem a«≠ olunup «all ile 
ondan †ılâ itti«â≠ olunur veyâ«ûd †în-i Şâmûs, aðâðıyâ, isfîdâc a«≠ olunup 
şeceretü’l-benc ¡u§âresiyle †ılâ olunur veyâ«ûd kündür ve veda¡ ve daðîð-i 
şa¡îr a«≠ olunup cidden &iððîf olan «all ile ma¡cûn kılındıktan sonra üç gün 
miðdârı &edy onunla †ılâ olunur veyâ«ûd bey∂-i ðıbâc ve zencâr ve mey¡a 
iðlîmiyâ a«≠ olunup bezr-i ða†ûnâ suyuyla †ılâ olunur. Ve ke≠âlik √aşîşe-i 
şevkerân daðð olunup üç gün terk olunduktan sonra onunla ¡ale’l-fevr †ılâ 
olunur ve eger †ılâ «afîf murâd olunur ise «all ve mâ içine πams olunan sün-
ger ile †ılâ olunur veyâ«ûd ¡u§âre-i †arâ&î& ðuşûr-i rummân, re§â§-ı mu√rað 
bi’l-kibrît her birinden üçer dirhem, şebb-i Yemânî, isfîdâc, re§â§, ¡ades-i 
mu√rað her birinden birer dirhem, √alezûn-ı mu√rað, ðaysûr438 her birin-
den üçer dirhem. Bu me≠kûrlar a«≠ olunup lisân-ı √amel suyuyla ma¡cûn 

438 Her ne ðadar “ðaysûr” yazılır ise †ab¡ olan nüs«ada mîm ile “ðaysûm” vâði¡dir.
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kılındıktan sonra †ılâ olunur. Veyâ«ûd kemmûn sûsen a§lı ve ba§alı ile a«≠ 
olunup πasl ve mâ ile †ılâ olunur ve &edy üzere o †ılâ üç gün miðdârı terk 
olunur. Veyâ«ûd uşşað ve şevkerân a«≠ olunup üç gün miðdârı meme üzere 
va∂¡ olunur. Veyâ«ûd yalnız şevkerân dokuz gün ðadar va∂¡ olunur ve ba¡∂ı 
nüshada yedi gün vâði¡ olmuştur. 

Ve bu bâbda da¡vâ olunan tedbîrlerdendir «ınzîr-i ≠ekerin demi ve ke≠â-
lik dem-i ðunfu≠ ve dem-i süla√fât &edy üzere †ılâ olunmak veyâ«ûd zeyt 
ve ku√l mi&lli sa√k olunan şebb. Bu me≠kûrların ikisi ma¡an üsrübden439 
mütte«a≠ bir havan içine va∂¡ olunur hâvenin eczâ-i re§â§ıyyeleri √all olup 
edviyeye ma«lû† olunca ðadar ba¡dehu a«≠ olunup devâ temrî« olunur. Ve 
ke≠âlik †în-i √urr ve ¡af§-ı ficc veyâ«ûd ðışr-ı rummân ve ðuşâr-ı kündür 
«all ile †ılâ olunur.

439 “Üsrüb” “sürb”-i Fârsîden mu¡arrebdir, re§â§-ı esved ma¡nâsınadır, Türkîde kurşun 
demekle ma¡rûftur. 














