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İÇİNDEKİLER
EL-KİTÂBU’¿-¿ÂNÎ MİNE’L-¢ÂNÛNİ
KELÂMUN MÜSTEVFÂ Fİ’L-EDVİYETİ’LMÜFREDETİ
Ma…âle-i Ûlânın Altı ¡Aded Fu§ûlünden Fa§l-ı Evvel Edviye-i
Müfredenin Mizâcı Beyânındadır
Ma…âle-i Ûlânın Fu§ûl-i Sittesinden Fa§l-ı ¿ânî Edviyenin
Tecribe ◊asebiyle ¢uvâları Ne Vechle Bilinir Onları Beyân Eder
Ma…âle-i Ûlâdan Fa§l-ı ¿âli& Edviyenin ¢uvâları Ma¡rifetinin
İkinci ‰arî…i Olan ‰arî…-i ¢ıyâsı Beyân Eder
Ma…âle-i Ûlâdan Fa§l-ı Râbi¡ Edviye-i Müfredenin
¢uvâlarının Ef¡âlini Beyân Edip Bildirir
Ma…âle-i Ûlâ Fu§ûlünden Fa§l-ı »âmis Edviyeye »âricden
¡Ârı∂ Olan A√kâmları Bildirir
Ma…âle-i Ûlânın Fu§ûl-i Sittesinden Fa§l-ı Sâdis Edviyeyi
Tekevvün Eylediği Ma√allden A«≠ ve İlti…â† Etmeğin
‰arî…ini ve Ba¡dehu İddi«âr ve Mu√âfa@a Olunmasını Bildirir
el-Ma…âletü’&-¿âniyetü
Fa§l-ı Evvel Evvelinde Elif Olan Devâları Müşebba¡an ve Taf§îlen
Beyân Eder Ve Bu Fa§lda ±ikr Olunan Devâlar Yetmiş Sekiz
Devâya Bâliπ Olur
İklîlü’l-Melik Elif İle Mu§adder Olan Devâların Evvelkisi
İklîlü’l-Melik Olur: اכ ا כ
~adrında Elif Olan Devâların İkincisi Enîsûn
Dedikleri Devâdır: ا ن
Ve Elifiyye Olan Devâların Üçüncüsü Efsentîn Ya¡nî Pelindir:
ا
Ve Elifiyye Olan Devâların Dördüncüsü Âs Dedikleri Devâdır: آس
Elifiyye Devâların Beşincisi A…â…ıyâdır: ا א א
Elifiyye Olan Devâ-i Müfredin Altıncısı İs…îl Olur:
ا
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yedincisi İ≠«irdir: اذ
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Sekizincisi Esârûn
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Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: ا אرون
Elifiyye Olan Devâların Dokuzuncusu Anzerût
Dedikleri Devâdır: ا روت
Elifiyye Olan Devâların Onuncusu Übhül Dedikleri Devâdır
ki Türkîce Ardıç Yemişi Derler: ا
Elifiyye Olan Devâların On Birincisi Üşne Dedikleri Devâdır
ki Türkîde Ona Mîşe Yosunu Derler: ا
Elifiyye Olan Devâların On İkincisi A@fâru’†-‰îb Dedikleri
İblîs Tırnağı Demekle Ma¡rûftur:
ا אر ا
Elifiyye Olan Devâların On Üçüncüsü İnfe«a Olur:
ا
Elifiyye Olan Devâların On Dördüncüsü Emlec
Dedikleri Devâ-i Ma¡rûftur: ا
Elifiyye Olan Devâların On Beşincisi U…√uvân
Demekle Ma¡rûf Devâdır: ا ان
Elifiyye Olan Devâların On Altıncısı Â≠erbûne
Dedikleri Devâdır: آذر
Elifiyye Olan Devâların On Yedincisi I§†arek
Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: ك
ا
Elifiyye Olan Devâların On Sekizincisi
Aπlâcûn Dedikleri Devâdır: ن
ا
Elifiyye Olan Devânın On Dokuzuncusu
İ&mid Dedikleri Devâdır: ا
Elifiyye Olan Devâların Yirmincisi Eftîmûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Birincisi Us†u«ûdûs Dedikleri
Devâdır, Ona Lisân-ı Türkîde Karabaş Derler: دوس
ا
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Üçüncüsü Encudân
Dedikleri Devâdır: ا ان
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Dördüncüsü Uşturπâz
Dedikleri Devâdır: אز
ا
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Beşincisi Enberbârîs Dedikleri
Devâdır: ا אرس
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Elifiyye Olan Devâların Yirmi Altıncısı İsfenc Ya¡nî Süngerdir:
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Yedincisi Âbâr ve
Ânük Dedikleri Devâdır:  آ כ،ا אر
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Sekizincisi Üşnân
Dedikleri Devâdır: ا אن
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yirmi Dokuzuncusu
E§âbi¡-i ~ufr Dedikleri Devâdır:
ا א
Elifiyye Olan Devâların Otuzuncusu U™mâlî
Dedikleri Devâdır: اؤ א
Elifiyye Olan Devâların Otuz Birincisi Aπâlûcûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا א
Elifiyye Olan Devâların Otuz İkincisi Ümmü ∏aylân
Dedikleri Devâdır: ن
ام
Elifiyye Olan Devâların Otuz Üçüncüsü E≠râ…ıyûn
Dedikleri Devâdır: اذرا ن
Elifiyye Olan Devâların Otuz Dördüncüsü Âzâd-dıra«t
Dedikleri Devâdır:
آزاد در
Elifiyye Olan Devâların Otuz Beşincisi Îresâ
Dedikleri Devâdır: ا א
Elifiyye Olan Devâların Otuz Altıncısı Encüre Dedikleri
Devâdır ki Lisân-ı Türkîde Ona Isırgan Derler: ا ه
Elifiyye Olan Devâların Otuz Yedincisi Afyûn Demekle
Ma¡rûf Olan Devâdır: ا ن
Elifiyye Olan Devâların Otuz Sekizincisi Ütrücc Ya¡nî Ağaç
Kavunudur: ا ج
Elifiyye Olan Devâların Otuz Dokuzuncusu İs…an…ûr
Dedikleri ◊ayvândır: ر
ا
Elifiyye Olan Devâların Kırkıncısı İccâ§ Ya¡nî Erik
Dedikleri Mîvedir: ا אص
Elifiyye Olan Devâların Kırk Birincisi İsfîdâc
Dedikleri Devâdır: اج
ا
Elifiyye Olan Devâların Kırk İkincisi Âbnûs
Dedikleri Şecerdir: آ س
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Elifiyye Olan Devâların Kırk Üçüncüsü Â≠ânu’l-Fâr
Dedikleri Devâdır: آذان ا אر
Elifiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü Erneb-i Berrî
ve Erneb-i Ba√rî Dedikleri ◊ayvândır Ya¡nî Karada ve
Denizde Olan Tavşanlardır: ي
 ار،ي
ار
Elifiyye Olan Devâların Kırk Beşincisi Ebû celsâdır: א
ا
Elifiyye Olan Edviyelerin Kırk Altıncısı Elmâs
Dedikleri Cevherdir: ا אس
Elifiyye Olan Devâların Kırk Yedincisi Ermâktır: ار אك
Elifiyye Olan Devâların Kırk Sekizincisi Leba«
Dedikleri Devâdır:
Elifiyye Olan Devâların Kırk Dokuzuncusu İnsân Olur: ا אن
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredelerin Ellincisi
İbrîsîmdir:
ا
Elifiyye Olan Devâların Elli Birincisi Ekitmekit
Dedikleridir: اכ כ
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli İkincisi
Isfânâ« Olur: ا א אخ
Elifiyye Olan Devâların Elli Üçüncüsü Elenfel
Dedikler Devâdır ki Ona Nefl Dahi Derler:
ا
Elifiyye Olan Devâların Elli Dördüncüsü İsfâ…î
Dedikleri Devâdır: ا א
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Beşincisi Âlûsen
Dedikleri Devâdır:
آ
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Altıncısı A†râ†î…ûs
Dedikleri Devâdır: ا ا س
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Yedincisi Erid…ayânî
Dedikleri Devâdır: ارد א
Elifiyye Olan Devâların Elli Sekizincisi A…ferâsifûn
Dedikleri Devâdır: ا ا ن
Elifiyye Olan Devâların Elli Dokuzuncusu Ebû †aylûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا
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Elifiyye Olan Devâların Altmışıncısı Asyûs
Dedikleri Devâdır: ا س
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Altmış Birincisi A†yût
Dedikleri Devâdır: ا ت
Elifiyye Olan Devâların Altmış İkincisi A…sûn
Dedikleri Devâdır: ا ن
Elifiyye Olan Devâların Altmış Üçüncüsü Anâπalis
Dedikleri Devâdır:
اא
Elifiyye Olan Devâların Altmış Dördüncüsü Ebra…
Dedikleri Devâdır: ا ق
Elifiyye Olan Devâların Altmış Beşincisi Ûsbîd
Dedikleri Devâdır:
او
Elifiyye Olan Devâların Altmış Altıncısı Erendberend
Dedikleri Devâdır:
ار
Elifiyye Olan Devâların Altmış Yedincisi Efyûs
Dedikleri Devâdır: ا س
Elifiyye Olan Devâların Altmış Sekizincisi Enderûnîlûn
Dedikleri Devâdır: ا رو ن
Elifiyye Olan Devâların Altmış Dokuzuncusu E§âbi¡-i
Hürmüs Dedikleri Devâdır:
ا א
Elifiyye Olan Devâların Yetmişincisi A†mâ†
Dedikleri Devâdır: ا אط
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Birincisi A†mâ
Dedikleri Devâdır: ا א
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş İkincisi Erüzz
Dedikleri Ya¡nî Pirinçtir: ارز
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Üçüncüsü I†riye
Dedikleridir:
ا
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Dördüncüsü A…der
Dedikleri Devâdır: ا ر
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Beşincisi U«ayles
Dedikleridir:
ا
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Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Altıncısı Ûfârî…ûn
Dedikleri Devâdır: او אر ن
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Yedincisi E&îmidyûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا
Fa§l-ı ¿anî Evveli Bâ İle Olan Edviye-i Müfredede Kelâm-ı
Müşebba¡dır ve Bu Fa§lda Biz Elli Sekiz Devâ Îrâd Eyleriz
Evvelkisi Bân Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: אن
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin İkincisi Bâbûnec Ya¡nî
Babadyadır:
א
Bâiyye Olan Devâların Üçüncüsü Bâ≠âverd Dedikleri
Devâdır Türkîde Boğa Dikeni Demekle Ma¡rûftur: אذاورد
Bâiyye Olan Devâların Dördüncüsü Belesân
Dedikleri Devâdır: אن
Bâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Benefşecdir:
Bâiyye Olan Devâların Altıncısı Behmendir:
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yedincisi Birincâsef
Dedikleri Devâdır:
א
Bâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Belâdur
Dedikleri Devâdır: در
Bâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Bûra…
Dedikleri Devâdır: رق
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Onuncusu Ba§al
Ya¡nî Soğandır:
Bâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Ba…la-i Yemâniyye
Dedikleridir: א
Bâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Bülbûs
Dedikleri Devâdır: س
Bâiyye Olan Devâların On Üçüncüsü Bezr-i ¢a†ûnâ Ya¡nî
Karnıyarık Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: א
ر
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Dördüncüsü Bûyânis
Dedikleri Devâdır: א
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Beşincisi Büsr ve
Bela√ Dedikleridir:
،
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Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Altıncısı Bünk
Dedikleri Devâdır: כ
Bâiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Bi††î«tir:
Bâiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Bey∂dir:
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Dokuzuncusu Bül
Dedikleri Devâdır:
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Belîlec Dedikleri Devâdır:
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Bâderencbûye Ya¡nî
Oğul Otu Demekle Ma¡rûf Olan Nebttir:
אدر
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Bâ≠incândır: אذ אن
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yirmi Üçüncüsü Behrâmec
Dedikleri Devâdır: ا
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Bûzîdândır: ز ان
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Biring-i Kâbülîdir: כ כא
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Bû…î§âdır: א
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Behârdır: אر
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Bû§îrdir:
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu Benc
Dedikleri Devâdır:
Bâiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu Ben…asedir:
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi Ba†† Ya¡nî Ördektir:
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi Bersiyâvşân Ya¡nî
Baldırıkaradır: אو
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Otuz Üçüncüsü Bâdrûcdur: אدروج
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Dördüncüsü Bir†ânî…î Dedikleri
Devâdır:
א
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Beşincisi Bîliyûn
Dedikleri Devâdır: ن
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Otuz Altıncısı
Ba…latu’l-◊am…âdır: א
ا
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Yedincisi Bundu…tur: ق
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Sekizincisi Penc-engüşttür:
א
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Dokuzuncusu Besfâyecdir: א
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Bâiyye Olan Edviyenin Kırkıncısı Büsseddir:
Bâiyye Olan Devâların Kırk Birincisi Bîş Dedikleri Nebttir:
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk İkincisi Bellû†tur: ط
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Üçüncüsü Besbâsedir: א
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü Bezr-i Kettân
Dedikleri To«umdur: ر כ אن
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Beşincisi Berdîdir: دي
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Altıncısı Bâ…ılâdır: א
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Yedincisi Bâbülüs:
א
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Sekizincisi Bevldir: ل
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Dokuzuncusu Büzâ…tır Ya¡nî
İnsân Tükürüğüdür: اق
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Ellincisi
Ba¡ru’l-◊ayvândır: ا ان
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Birincisi Zîndir: ز
Bâiyye Olan Edviyenin Elli İkincisi Benât-ı Verdândır: אت وردان
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Üçüncüsü Bedâse…ândır: ا אن
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Dördüncüsü Ba…la-i
Yehûdiyyedir: د
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Beşincisi Bîş-mûştur: ش
Bâiyye Olan [158a] Edviyenin Elli Altıncısı Ba†bâ†tır: אط
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Yedincisi Bûş-ı Derbendîdir: ش در ي
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Sekizincisi Bu†mdur:
Fa§l-ı ¿âli& Esâmîsinin Evveli Cîm Olan Edviye Bâbında Olan
Kelâm-ı Müşebba¡dır ve O Fa§lda Biz Otuz ¡Aded Edviye ±ikr
Eyleriz
Cîmde Olan Edviyenin Evvelkisi Cevzdir: ز
Cîmiyye Olan Edviyenin İkincisi Cevzü’r-Rûmîdir: ز ا و
Cîmiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Cevz-i bevvâdır: ز ا
Cîmiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Cünd-i bîdester Ya¡nî
Kunduz »âyesi Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır:
Cîmiyye Olan Edviye-i Müfredenin Beşincisi Câvşîrdir: אو
Cîmiyye Olan Edviyenin Altıncısı Cillevzdir: ز

208
209
209
210
211
212
213
215
215
217
218
219
219
219
220
220
220
221
221

221
221
223
224
224
226
229

Cîmiyye Olan Edviyenin Yedincisi Cen†iyânâdır: א א
Cîmiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Cûr-ı Cendümdür: ر م
Cîmiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Cevzü’s-Servdir: ز ا و
Cîmiyye Olan Edviyenin Onuncusu Ceblâhenktir: כ
Cîmiyye Olan Devânın On Birincisi Cevz-i Hindîdir: ز ي
Cîmiyye Olan Edviyenin On İkincisi Cevzü’†-‰arfâdır: ز ا א
Cîmiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Cüllenârdır: אر
Cîmiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Cüft-âfrîddir:
ا
Cîmiyye Olan Edviyenin On Beşincisi Cibsîn
Dedikleri Taştır:
Cîmiyye Olan Edviyenin On Altıncısı Ca¡dedir: ه
Cîmiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Cümmârdır: אر
Cîmiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Cümmeyzdir:
Cîmiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Ca§§tır:
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Cild Ya¡nî Deridir:
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Cenâ√tır Ya¡nî
‰uyûrun Kanatlarıdır: אح
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Câru’n-nehrdir: אر ا
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Cerâd
Ya¡nî Çekirgedir: اد
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Cem-siferem
Ya¡nî Fesleğen Olur: م
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Cübn Ya¡nî Peynirdir:
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Cedvârdır: وار
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Cizrdir: ر
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Circîrdir:
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu Câverstir: אورس
Cîmiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu Cevz-i Mâ&ildir: ز א
Cîmiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi Câsûstur: א س
Fa§l-ı Râbi¡ ◊arf-i Dâlda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır ve Bu Fa§lda
Biz Yirmi Altı Devâ ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
Dâliyye Olan Edviyenin Evvelkisi Dâr-ı ~înîdir:
دار
Dâliyye Olan Edviyenin İkincisi Derûnecdir: درو
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Dâliyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Dâr-ı Şîşe¡ândır: אن
دار
Dâliyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Dıb…tır: د
Dâliyye Olan Edviyenin Beşincisi Dûddur: دود
Dâliyye Olan Edviyenin Altıncısı Dâdî Dedikleri Devâdır: دادي
Dâliyye Olan Edviyenin Yedincisi Düyük ve Dücücdür Ya¡nî
»orûslar ve Tavuklardır:  د،د כ
Dâliyye Olan Edviyenin Sekizincisi Dimâπdır: د אغ
Dâliyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Dülbdür: د
Dâliyye Olan Edviyenin Onuncusu Diflâdır: د
Dâliyye Olan Edviyenin On Birincisi Dâr-ı Fülfüldür:
دار
Dâliyye Olan Edviyenin On İkincisi Dehmesttir:
د
Dâliyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Dûserdir: دو
Dâliyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Derdârdır: دردار
Dâliyye Olan Edviyenin On Beşincisi Dîvdârdır: د دار
Dâliyye Olan Edviyenin On Altıncısı Dürdiyydir: دردي
Dâliyye Olan Edviyenin On Yedincisi Du«ândır
Ya¡nî Tütündür: د אن
Dâliyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Du…ûdur: د
Dâliyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Demü’l-A«aveyn
Ya¡nî İki Kardaş Kanı Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır:
دم ا
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmincisi Dend Dedikleri Devâdır: د
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Demdir: دم
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Dînârûye
Dedikleri Devâdır: د אرو
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Dühndür: د
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Dürrâcdır: دراج
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Dârkîsedir: دارכ
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Durûm†ârîstir: درو אر
Fa§l-ı »âmis ◊urûf-ı Hâda Kelâm-ı Müşebba¡dır ve O ◊arfin
Edviyelerinden On İki Devâ ±ikr Eyleriz
Hâiyye Olan Edviyenin Evvelkisi Heyûfârî…ûndur: אر ن
Hâiyye Olan Edviyenin İkincisi Helîlecdir:
Hâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Üçüncüsü Hîl-i Bevvâdır: ا
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Hâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Hezâr-ceşândır: ار אن
Hâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Hindebâdır: א
Hâiyye Olan Edviyenin Altıncısı Hilyevndir: ن
Hâiyye Olan Edviyenin Yedincisi Hezâr-†amân: ار אن
Hâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Heyûfe…ıs†îdâstir: اس
Hâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Hernevedir: ه
Hâiyye Olan Edviyenin Onuncusu Hûfîlûstur: س
Hâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Heşt-dehândır: אن
Hâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Herîsedir:
Fa§l-ı Sâdis Vâv ◊arfinde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz O Fa§lda Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
Vâviyye Olan Edviyenin Evvelkisi Vesmedir:
و
Vâviyye Olan Edviyenin İkincisi Verddir: ورد
Vâviyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Veccdir: ج
Vâviyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Verstir: ورس
Vâviyye Olan Edviyenin Beşincisi Vesa«tır: و
Vâviyye Olan Edviyenin Altıncısı Vereşân
Dedikleri Kumrudur: ور אن
Vâviyye [168a] Olan Edviyenin Yedincisi Vereldir: ورل
Vâviyye Olan Edviyenin Sekizincisi Veda¡dır: ودع
Fa§l-ı Sâbi¡ ◊arfü’z-Zâda Kelâm-ı Müşebba¡ u Mufa§§aldır Bu
Fa§lda ±ikr Edeceğimiz Yirmi Yedi Devâdır
Zâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Evvelkisi Zencebîldir:
ز
Zâiyye Olan Edviyenin İkincisi Zûfâ-i Ra†bdır:
زو א ر
Zâiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Zûfâ-i Yâbistir: زو א א
Zâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Zürünbâddır: زر אد
Zâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Zencebîlü’l-Kilâbdır: ا כ ب
Zâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Altıncısı Zîba…tır: ز
Zâiyye Olan Edviyenin Yedincisi Zâcdır: زاج
Zâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Zernî«tir: زر
Zâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Zebedü’l-Ba√rdir: زر
Zâiyye Olan Edviyenin Onuncusu Züncüfrdür:
ز
Zâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Zücâcdır: ز אج
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Zâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Zernebdir:
زر
Zâiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Zübddür: ز
Zâiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Zifttir:
ز
Zâiyye Olan Edviyenin On Beşincisi Za¡ferândır: ز ان
Zâiyye Olan Edviyenin On Altıncısı Zencârdır: ز אر
Zâiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Zehretü’n-Nu√âs
Dedikleri Devâdır: ز ة ا אس
Zâiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Zûferâdır: زو ا
Zâiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Zerrîn-Dıra«ttır:
در
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Zu¡rûrdur: ز ور
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Zibldir: ز
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Zeytûndur: ز ن
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Zedvârdır: زدوار
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Zerâvenddir: زراو
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi
Zemmâretü’r-Râ¡îdir: ز אرة ا ا
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Zebîbdir: ز
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Zehredir: ز ه
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Zi™ândır: زؤان
Fa§l-ı ¿âmin ◊arf-i ◊âda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve O Fa§lda Biz Elli Yedi Edviye Beyân Eyleriz
◊âiyye Olan Edviyenin Evvelkisi ◊u∂a∂dır:
◊âiyye Olan Edviyenin İkincisi ◊ınnâdır: א
◊âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ◊amâmâdır: א א
◊âiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü ◊urftur: ف
◊âiyye Olan Edviyenin Beşincisi ◊âşâdır: א א
◊âiyye Olan Edviyenin Altıncısı ◊asektir: כ
◊âiyye Olan Edviyenin Yedincisi ◊armeldir:
◊âiyye Olan Edviyenin Sekizincisi ◊ıltîttir:
◊âiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu ◊an@aldır:
◊âiyye Olan Edviyenin Onuncusu ◊ımma§tır:
◊âiyye Olan Edviyenin On Birincisi ◊ın†adır:
◊âiyye Olan Edviyenin On İkincisi ◊ulîbdir:
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◊âiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü ◊ummâ∂dır: אض
◊âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ◊arşeftir:
◊âiyye Olan Edviyenin On Beşincisi ◊ande…û…âdır:
◊âiyye Olan Edviyenin On Altıncısı ◊ulbedir:
◊âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ◊ir≠evndir: ذون
◊âiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi ◊avez-i Rûmîdir: ز رو
◊âiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu ◊alezûndur: ون
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmincisi ◊alldir:
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi
◊aşîşetü’z-Zücâcdır: ا אج
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi ◊arbedir:
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü ◊âlibîdir: א
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü ◊izâdır: ا
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi ◊âşîştir:
א
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı ◊abbu’l-Bândır: ا אن
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi ◊abbu’l-∏ârdır: ا אر
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi ◊abbu’z-Zelemdir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu
◊abbu’l-Menşimdir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu ◊abbu’n-Nîldir: ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi ◊abbu’s-Sümnedir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi ◊abbu’§-~anevberdir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Üçüncüsü ◊abbu’l-¢ıl…ıldır:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Dördüncüsü ◊adîddir:
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Beşincisi ◊amâmdır: אم
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Altıncısı
◊abbetü’l-»a∂râdır: ا
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Yedincisi ◊ırbâdır: א
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Sekizincisi ◊ayyedir:
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Dokuzuncusu ◊ımârdır: אر
◊âiyye Olan Edviyenin Kırkıncısı ◊acerü’l-Yehûddur: ا د
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Birincisi ◊acerü’l-Me&ânedir: ا א
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk İkincisi ◊acerü’l-İsfencdir:
ا
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◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Üçüncüsü ◊acer-i Lübnâdır:
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü
◊acerü’r-Re√âdır:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Beşincisi ◊acerü’l-Misenndir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Altıncısı ◊acerü’l-¡Âcîdir: ا א
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Yedincisi ◊acerü’l-¡Aselîdir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Sekizincisi ◊acerü’l-¢amerdir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Dokuzuncusu
◊acer-i Semî†ûstur: س
◊âiyye Olan Edviyenin Ellincisi ◊acer-i ◊abeşîdir:
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Birincisi ◊acerü’l-◊ayyedir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Elli İkincisi ◊acer-i Efrû«îdir: ا و
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Üçüncüsü ◊acerün Yu†fâ™u Bi’zZeyt Dedikleri Taştır:
א
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Dördüncüsü ◊acerü’l-Yeşftir:
ا
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Beşincisi ◊acerü’l-Esâkifedir: ا אכ
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Altıncısı ◊acer-i Ermenîdir: ار
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Yedincisi ◊azâzu’§-~a«rdır:
از ا
Fa§l-ı Tâsi¡ ◊arf-i ‰â İle Mu§adder Olan Edviyede Kelâm-ı
Mufa§§al u Müşebba¡dır O Fa§lda Biz Otuz İki Edviye Beyân
Eyleriz
Evvelkisi ‰abâşîrdir: א
‰âiyye Olan Edviyenin İkincisi ‰ar«ûndur: ن
‰âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ‰ara«şe…û…tur: ق
‰âiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü ‰arfâdır:
‰âiyye Olan Edviyenin Beşincisi ‰arâ&î&tir: ا
‰âiyye Olan Edviyenin Altıncısı ‰al…tır:
‰âiyye Olan Edviyenin Yedincisi ‰u√lubdur:
‰âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ‰ı√âldir: אل
‰âiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu ‰âlîsferdir:
א
‰âiyye Olan Edviyenin Onuncusu ‰ay¡ândır: אن
‰âiyye Olan Edviyenin On Birincisi ‰în-i Ma«tûmdur: م
‰âiyye Olan Edviyenin On İkincisi ‰în-i Mu†la…tır:
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‰âiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü ‰în-i Ermenîdir: ار
‰âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ‰în-i Şâmûstur: א س
‰âiyye Olan Edviyenin On Beşincisi ‰în-i Me™kûldür: כ ل
‰âiyye Olan Edviyenin On Altıncısı ‰în-i
Beled-i Ma§†akîdir: כ
‰âiyye Olan Edviyenin On Yedincisi ‰în-i A…rî†ustur:
ا
‰âiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi ‰în-i ¢aymûliyâdır: א
‰âiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu ‰în-i Kermdir: כ م
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmincisi ‰înü’l-Maπredir: ا ه
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi ‰înü’l-Ara∂îne’lMezrû¡ati: ا رو
ا ر
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi ‰în-i Sâmâ¡îdir: א א
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü ‰arî…ûbiyûndur: ن
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü ‰aren√ûmâstır: אس
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi ‰â†î…ustur:
א
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı ‰alâyiyûndur: א ن
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi ‰ar†â…îyâdır: א א
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi ‰ar…ârîdûstur: س
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu ‰ayfâ…
ûfâvundur: א אون
‰âiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu ‰ara¡yûndur: ن
‰âiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi ‰arâ¡ûndur: ا ن
‰âiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi ‰arfûlustur:
Fa§l-ı ¡Âşir Yâ ◊arfinde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Bâbda Beş Devâ ±ikr Eyleriz
Yâî Olan Edviyelerin Evvelkisi Yebrû√tur: وح
Yâiyye Olan Edviyenin İkincisi Yentûndur: ن
Yâiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Yenbûttur: ت
Yâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Yâsemîndir:
א
Yâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Yetû¡dur: ع
On Birinci Fa§l ◊arf-i Kâfta Kelâm-ı Müşebba¡dır Bu Fa§lda Biz
Kırk Yedi Devâ Zikr Eyleriz
Evvelkisi Kâfûrdur: כא ر
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İkincisi Kündür Ya¡nî Günlük: כ ر
Üçüncüsü Kehrübâ: כ א
Dördüncüsü Kemâfî†ûs: כ א س
Kemâderyûs: כ אدر س
Kezmâzek: כ אزك
Kündüş: כ ش
Sekizincisi Kebâbe: כ א
Dokuzuncusu Kibrît:
כ
Onuncusu Küseylâ:
כ
On Birincisi Ke&îrâ: כ ا
On İkincisi Kemâlyûn: כ א ن
On Üçüncüsü Kâkünec: כאכ
On Dördüncüsü Kebîkec: כ כ
On Beşincisi Kengerzed: כ כ زد
On Altıncısı Keşt-ber-keşt:
כ
כ
On Yedincisi Keyl-dârû: כ دارو
On Sekizincisi Küşû&: כ ث
On Dokuzuncusu Kemmûn: כ ن
Yirmincisi Kerevyâ: כ و א
Yirmi Birincisi Kirsenne:
כ
Yirmi İkincisi Kümâşîr: כ א
Yirmi Üçüncüsü Kirm-dâne: כ ا
Yirmi Dördüncüsü Gûr-ı Gendüm: כ رכ م
Yirmi Beşincisi Gâv-zebân: כאوز אن
Yirmi Altıncısı Kilz: כ
Yirmi Yedincisi Kâşim: כא
Yirmi Sekizincisi Kem™et: כ ة
Yirmi Dokuzuncusu Keber: כ
Otuzuncusu Keşnec:
כ
Otuz Birincisi Kerefs:
כ
Otuz İkincisi Külye: כ
Otuz Üçüncüsü Kirş: כ ش
Otuz Dördüncüsü Kebid: כ ش
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Otuz Beşincisi Kerneb:
כ
Otuz Altıncısı Kürrâ&: כ اث
Otuz Yedincisi Küzbere: כ ه
Otuz Sekizincisi Kümme&râ: כ ى
Otuz Dokuzuncusu Kürâ¡ Ya¡nî Paça: כ اع
Kırkıncısı Kelb: כ
Kırk Birincisi Kerm: כ م
Kırk İkincisi Kemer-zehre: כ ز ه
Kırk Üçüncüsü Kisîfûn: ن
כ
Kırk Dördüncüsü Kesyûs: כ س
Kırk Beşincisi Keşîş:
כ
Kırk Altıncısı Kemûsûfâ: א
כ
Kırk Yedincisi Kel√îdûn-ı Kebîr: ون כ
כ
Kırk Yedincisi Kel√îdûn-ı ~aπîr:
ون
כ
Ku√l: כ
On İkinci Fa§l ◊arf-i Lâmda Kelâm-ı Müşebba¡dır ki O Fa§lda Biz
Yirmi Altı Devâ Beyân Eyleriz
Evvelkisi Lâ≠en: ذن
İkinci Luffâ√: אح
Üçüncü Lübnâ:
Dördüncüsü Lâjverd: ژورد
Beşincisi Lükk: כ
Altıncısı Lâπıye:
Yedincisi Li√yetü’t-Teys:
ا
Sekizincisi Lûf: ف
Dokuzuncusu Lu¡betü’l-Berberiyye:
ا
Onuncusu Lisânu’l-¡A§âfîr: אن ا א
On Birincisi Lînûs: س
On İkincisi Lûfâs Erlî: אس ار
On Üçüncüsü Lîs…ûrmûn: ن
On Dördüncüsü Lesmâh: אه
On Beşincisi Lisânu’&-¿evr: אن ا ر
On Altıncısı Lisânu’l-◊amel:
אن ا
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On Yedincisi Lisân: אن
On Sekizincisi Lûf…ardîs: د
On Dokuzuncusu Lûbiyâ: א
Yirmincisi Levz: ز
Yirmi Birincisi Leymûniyûn: ن
Yirmi İkincisi Lizâ…u’≠-±eheb:
اق ا
Yirmi Üçüncüsü Leblâb: ب
Yirmi Dördüncüsü Lu¡âb: אب
Yirmi Beşincisi Leben:
Yirmi Altıncısı La√m:
On Üçüncü Fa§l ◊arf-i Mîmde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Bu Fa§lda Biz Elli Dört Devâ ±ikr Eyleriz
Evvelkisi Misk: כ
İkincisi Ma§†akî: כ
Üçüncüsü Mû:
Dördüncüsü Mâ≠eryûn: אذر ن
Beşincisi Merv: و
Altıncısı Mermâ√ûz: א ز
Yedincisi Mu…lu’l-Yehûd ve Mu…l-i Mekkî: ا د
، כ
Sekizincisi Ma…lâmensûs: س
Dokuzuncusu Mâr†as:
אر
Onuncusu Mârzevân: אرزوان
On Birincisi Mûreflûn: ر ن
On İkincisi Mâlîfrûn: א ون
On Üçüncüsü Mâ™: אء
On Dördüncüsü Mizmâru’r-Râ¡î: אر ا ا
On Beşincisi Muπâ&: אث
On Altıncısı Mürdâsenc:
دا
On Yedincisi Müşk-†arâmşî¡:
כ ا
On Sekizincisi Merâre: اره
On Dokuzuncusu Mûm: م
Yirmincisi Mıπnâ†îs:
א
Yirmi Birincisi Mâr…aşî&â: אر א
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Yirmi İkincisi Maπnîsiyâ: א
Yirmi Üçüncüsü Midâd: اد
Yirmi Dördüncüsü Merzencûş: ز ش
Yirmi Beşincisi Mîvîzec: ج
Yirmi Altıncısı Mûmiyâî: אئ
Yirmi Yedincisi Mürr:
Yirmi Sekizincisi Merrân: ان
Yirmi Dokuzuncusu Mâmî&â: א א
Otuzuncusu Mey¡a:
Otuz Birincisi Ma√leb:
Otuz İkincisi Maπre: ه
Otuz Üçüncüsü Mâhû-dâne: א دا
Otuz Dördüncüsü Ma√rû&: وث
Otuz Beşincisi Mîsem:
Otuz Altıncısı Melvâ√: اح
Otuz Yedincisi Mûrd-isferem: رد ا م
Otuz Sekizincisi Mulley√:
Otuz Dokuzuncusu Mâmîrân: א ان
Kırkıncısı Mâhî-zehrec: ج
א
Kırk Birincisi Mâş: אش
Kırk İkincisi Menn:
Kırk Üçüncüsü Mermezâd: اد
Kırk Dördüncüsü Mil√:
Kırk Beşincisi Mülû«ıyâ: א
Kırk Altıncısı Mişmiş:
Kırk Yedincisi Mevz: ز
Kırk Sekizincisi Mu««:
Kırk Dokuzuncusu Mürrî: ي
Ellincisi Meyfu«tec:
Elli İkincisi Ma§l:
Elli Üçüncüsü Mâyi√: א
Elli Dördüncüsü Men…ûr: ر
Elli Dördüncüsü Mecc:
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494
494

On Dördüncü Fa§l ◊urûf-ı Nûnda Olan Kelâm-ı Müstevfâdır Ve
Onda Biz Yirmi Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
Evvelkisi Nerces:
İkincisi Nârdîn: אرد
Üçüncüsü Nîl:
Dördüncüsü Nesrîn:
Beşincisi Nemmâm: אم
Altıncısı Nîlûfer:
Yedincisi Na¡nâ¡: אع
Sekizincisi Nâr-müşk: אر כ
Dokuzuncusu Nu«âle: א
Onuncusu Neşâ: א
On Birincisi Nüşâre: אره
On İkincisi Nertî…us:
On Üçüncüsü Nân«âh: א اه
On Dördüncüsü Na†rûn: ون
On Beşincisi Nûre: ره
On Altıncısı Nersiyândârû: א ارو
On Yedincisi Na«l:
On Sekizincisi Nûşâ≠ur: אذر
On Dokuzuncusu Nu√âs: אس
Yirmincisi Nef†:
Yirmi Birincisi Neb…:
Yirmi İkincisi Nevâ: ى
Yirmi Üçüncüsü Necm:
Yirmi Dördüncüsü Ney†âfîlî:
א
Yirmi Beşincisi Nu√âm: אم
Yirmi Altıncısı Nemir:
Yirmi Yedincisi Na«l:
Yirmi Sekizincisi Na√l:
Yirmi Dokuzuncusu Nebî≠:
On Beşinci Fa§l ◊arf-i Sînde Müstevfâ Kelâmdır Ve
Biz O Fa§lda Elli İki ¡Aded Edviye ±ikr Eyleriz
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Evvelkisi Su¡d:
İkincisi Senderûs: روس
Üçüncüsü Sera«s:
Dördüncüsü Sâ≠ec: אذج
Beşincisi Sevelân: ن
Altıncısı Serv: و
Yedincisi Se…ûr≠iyûn: رذ ن
Sekizincisi Sükk: כ
Dokuzuncusu Sere†ân-ı Nehrî: אن ي
Onuncusu Sere†ân-ı Ba√rî: אن ي
On Birincisi Sidr: ر
On İkincisi Sirâc-ı ¢u†rub: اج ب
On Üçüncüsü Sa†ûriyûn: ر ن
On Dördüncüsü Sûrincân: ر אن
On Beşincisi Sel«ü’l-◊ayye:
ا
On Altıncısı Siyâdâverân: אداوران
On Yedincisi Sûsen:
On Sekizincisi Sa¡ter:
On Dokuzuncusu Sîsâliyûs: א س
Yirmincisi Sûnîz:
Yirmi Birincisi Sirinc:
Yirmi İkincisi Sa…mûnyâ: א
Yirmi Üçüncüsü Sekbînec:
כ
Yirmi Dördüncüsü Su…ûlû…andriyûn: ر ن
Yirmi Beşincisi Su¡âlâ: א
Yirmi Altıncısı Sîsârûn: אرون
Yirmi Yedincisi Sîrâ: ا
Yirmi Sekizincisi Se…û†ûn: ن
Yirmi Dokuzuncusu Summâ…: אق
Otuzuncusu Sıl…:
Otuz Birincisi Se≠âb: اب
Otuz İkincisi Se…an…ûr: ر
Otuz Üçüncüsü Sebistân: אن
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Otuz Dördüncüsü Serma…:
Otuz Beşincisi Sâmm-ı Abra§: אم ا ص
Otuz Altıncısı Süla√fât: אت
Otuz Yedincisi Sümânâ: א
Otuz Sekizincisi Sükker: כ
Otuz Dokuzuncusu Sükkerü’l-¡Uşer:
כ ا
Kırkıncısı Semn:
Kırk Birincisi Sünbül:
Kırk İkincisi Selî«a:
Kırk Üçüncüsü Sevî…:
Kırk Dördüncüsü Simsim:
Kırk Beşincisi Semek: כ
Kırk Altıncısı Se…andîliyûn: ن
Kırk Yedincisi Sefercel:
Kırk Sekizincisi Sifend-i İsfîd:
ا
Kırk Dokuzuncusu Semûrbiyûn: ر ن
Ellincisi Sefîdûs: وس
Elli Birincisi Selû&ûn: ن
Elli İkincisi Sefendânem: ا
On Altıncı Fa§l ◊arf-i ¡Aynda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır Ve Bu
Fa§lda Biz Otuz İki Devâ ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] Ar¡ar:
İkincisi ¡A§a’r-Râ¡î: ا ا
Üçüncüsü ¡Abey&erân: ان
Dördüncüsü ¡İlk: כ
Beşincisi ¡Ar†anî&â: א
Altıncısı ¡U§fur:
Yedincisi ¡Un§ul:
Sekizincisi ¡Â…ır…ar√â: א
א
Dokuzuncusu ¡İnebü’&-¿a¡leb:
ا
Onuncusu ¡Anber:
On Birincisi ¡Ûd: د
On İkincisi ¡Urû…-ı ~abbâπîn: وق א
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541
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542
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544
545
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On Üçüncüsü ¡Unnâb: אب
On Dördüncüsü ¡Af§:
On Beşincisi ¡Ulley…:
On Altıncısı ¡Avsec:
On Yedincisi ¡Ankebût: כ ت
On Sekizincisi ¡Ades: س
On Dokuzuncusu ¡Asel:
Yirmincisi ¡Uşer:
Yirmi Birincisi ¡A…reb: ب
Yirmi İkincisi ¡A@âye: א
Yirmi Üçüncüsü ¡Un¡îlî:
Yirmi Dördüncüsü ¡Âlûşiş:
א
Yirmi Beşincisi ¡Âliyûn: א ن
Yirmi Altıncısı ¡Ur…ûb: ب
Yirmi Yedincisi ¡İ@âm: אم
Yirmi Sekizincisi ¡İneb:
Yirmi Dokuzuncusu ¡Ara…: ق
Otuzuncusu ¡Azîz-i ¡An¡atelî:
Otuz Birincisi ¡Ûdu’§-~alîb:
دا
Otuz İkincisi ¡Aren: ن
Otuz Üçüncüsü ¡Akerü’z-Zeyt:
כ ا
On Yedinci Fa§l ◊arf-i Fâda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır Bu Fa§lda
Biz Otuz Üç ¡Aded Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Fı∂∂a:
İkincisi Felencmüşk: כ
Üçüncüsü Fânî≠: א
Dördüncüsü Fû:
Beşincisi Fûfel:
Altıncısı Fâπıre: א ه
Yedincisi Füvvehü’§-Sabbâπa: ه ا א
Sekizincisi Fencenceşt:
Dokuzuncusu Füll:
Onuncusu Fülfül:
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On Birincisi Fülfülü’l-Mâ™: ا אء
On İkincisi Fülfül-mûye:
On Üçüncüsü Fesûrî…ûn: ر ن
On Dördüncüsü Fâşerâ: א ا
On Beşincisi Fâşerşîn:
א
On Altıncısı Ferbiyûn: ن
On Yedincisi Fu†râsâliyûn: ا א ن
On Sekizincisi Fâπıye: א
On Dokuzuncusu Fîl-zehrec: ج
Yirmincisi Ferâsiyûn: ا ن
Yirmi Birincisi Fûdenec: د
Yirmi İkincisi Fâ†: אط
Yirmi Üçüncüsü Fâvâniyâ: אوا א
Yirmi Dördüncüsü Ferfa«:
Yirmi Beşincisi Fu†r:
Yirmi Altıncısı Fücl:
Yirmi Yedincisi Fustu…:
Yirmi Sekizincisi Fesâfis: א
Yirmi Dokuzuncusu Fâr: אر
Otuzuncusu Feres: س
Otuz Birincisi Fa…îlâsûs: س
Otuz İkincisi Fu……â¡: אع
Otuz Üçüncüsü Fesûrî…ûn: ر ن
Otuz Dördüncüsü Felîlûn: ن
On Sekizinci Fa§l ◊arf-i ~âdda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve Biz Bu Fa§lda On İki Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ~andal: ل
İkincisi ~adef: ف
Üçüncüsü ~amπ:
Dördüncüsü ~âbûn: א ن
Beşincisi ~a√nâ: א א
Altıncısı ~anevber:
Yedincisi ~abır:
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Sekizincisi ~ûf: ف
Dokuzuncusu ~ada’l-◊adîd:
ىا
Onuncusu ~afrâπûn: ا ن
On Birincisi ~ar§ar:
On İkincisi ~af§âf: אف
On Dokuzuncu Fa§l ◊arf-i ¢âfta Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır Biz Bu
Fa§lda Elli Altı Edviye ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] ¢aranfül:
İkincisi ¢â…ule: א
Üçüncüsü ¢ırfetü’†-‰îb:
ا
Dördüncüsü ¢ırfetü’d-Dâri’§-§înî:
ا ار ا
Beşincisi ¢ardemânâ: د א א
Altıncısı ¢a§ab:
Yedincisi ¢a§abu’≠-±erîre: ا ر ه
Sekizincisi ¢an†ûriyûn: ر ن
Dokuzuncusu ¢ır†ım:
Onuncusu ¢a†rân: ان
On Birincisi ¢us†:
On İkincisi ¢ar…ûmπamâ: א
On Üçüncüsü ¢an…ayhen:
On Dördüncüsü ¢ınne:
On Beşincisi ¢ınbîl:
On Altıncısı ¢afru’l-Yehûd: ا د
On Yedincisi ¢ılîmiya’≠-±eheb:
אا
On Sekizincisi ¢ılîmiya’l-Fı∂∂a:
אا
On Dokuzuncusu ¢al…and:
Yirmincisi ¢ul…u†âr: אر
Yirmi Birincisi ¢unâberâ: א ي
Yirmi İkincisi ¢ısûs: س
Yirmi Üçüncüsü ¢ay…în:
Yirmi Dördüncüsü ¢u†n:
Yirmi Beşincisi ¢ınneb:
Yirmi Altıncısı ¢ılâ:
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Yirmi Yedincisi ¢aymûliyâ: א
Yirmi Sekizincisi ¢ırfe:
Yirmi Dokuzuncusu ¢atâd: אد
Otuzuncusu ¢ar†ûmâ: א
Otuz Birincisi ¢urray§:
Otuz İkincisi ¢unbure: ه
Otuz Üçüncüsü ¢ul…âs: אس
Otuz Dördüncüsü ¢ır†âs: אس
Otuz Beşincisi ¢aysûm: م
Otuz Altıncısı ¢âtilü’≠-±i™b: א ا ئ
Otuz Yedincisi ¢âtilü’l-Kelb: א ا כ
Otuz Sekizincisi ¢âmâriyûn: אر ن
Otuz Dokuzuncusu ¢a†af:
Kırkıncısı ¢urretü’l-¡Ayn:
ةا
Kırk Birincisi ¢ar¡: ع
Kırk İkincisi ¢ı&&â: א
Kırk Üçüncüsü ¢ı&&âu’l-◊ımâr: אء ا אر
Kırk Dördüncüsü ¢arn: ن
Kırk Beşincisi ¢a†ât: אت
Kırk Altıncısı ¢avâni§u’t-‰ayr:
ا
ا
Kırk Yedincisi ¢ûfâ:
Kırk Sekizincisi ¢a∂îbü’l-İyyel:
ا
Kırk Dokuzuncusu ¢unfu≠:
Ellincisi ¢abc:
Elli Birincisi ¢a∂m-ı ¢ureyş:
Elli İkincisi ¢ult:
Elli Üçüncüsü ¢att:
Elli Dördüncüsü ¢ara@: ظ
Elli Beşincisi ¢aml-ı ¢ureyş:
Yirminci Fa§l ◊arf-i Râda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda Yirmi Beş Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Rey√ân: ر אن
İkincisi Rey√ân-ı Süleymânî: א
ر אن
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Üçüncüsü Ri¡yü’l-◊amâmi ve’l-İbil:
ر ا אم وا
Ri¡yü’l-◊amâm: ر ا אم
Ri¡yü’l-İbil:
ر ا
Dördüncüsü Rete: ر
Beşincisi Rîvend:
ر
Altıncısı Râziyânec: راز א
Yedincisi Râmik: را כ
Sekizincisi Rîtiyânec: ر א
Dokuzuncusu Râsen: را
Onuncusu Remâd: ر אد
On Birincisi Riclü’l-Cerâd: ر ا اد
On İkincisi Riclü’l-∏urâb: ر ا اب
On Üçüncüsü Rummân: ر אن
On Dördüncüsü Rîbâs: ر אس
On Beşincisi Riye: ر
On Altıncısı Re«ame:
ر
On Yedincisi Re§â§: ر אص
On Sekizincisi Ra¡¡âde: ر אده
On Dokuzuncusu Rîtiyâ¡: ر אع
Yirmincisi Rûbiyân: رو אن
Yirmi Birincisi Ra†be: ر
Yirmi İkincisi Rebî&â: ر א
Yirmi Üçüncüsü Ru«bîn:
ر
Yirmi Dördüncüsü Refâ…în: ر א
Yirmi Birinci Fa§l ◊arfü’ş-Şînde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda Otuz İki Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Şa…âyı…: א
İkincisi Şehdânec: ا
Üçüncüsü Şâhterec: א ج
Dördüncüsü Şey†arec: ج
Beşincisi Şeylem:
Altıncısı Şî√:
Yedincisi Şincâr: אر
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Sekizincisi Şill:
Dokuzuncusu Şevkerân: כ ان
Onuncusu Şe…â…ul: א
On Birincisi Şecere-i Meryem:
ه
On İkincisi Şehmânec: א
On Üçüncüsü Şebb:
On Dördüncüsü Şükâ¡â: כא
On Beşincisi Şûnîz:
On Altıncısı Şib&:
On Yedimcisi Şem¡:
On Sekizincisi Şübrüm: م
On Dokuzuncusu Şelcem:
Yirmincisi Şâ≠enec: אذ
Yirmi Birincisi Şa¡ru’l-∏ûl: ا ل
Yirmi İkincisi Şâbâşek: א א כ
Yirmi Üçüncüsü Şerbîn:
Yirmi Dördüncüsü eş-Şa¡îr ve eş-Şült:
وا
ا
Yirmi Beşincisi Şa√m:
Yirmi Altıncısı Şa¡r:
Yirmi Yedincisi Şe…ûdus: رس
Yirmi Sekizincisi Şeceretü’l-Ba……: ة ا
Yirmi Dokuzuncusu Şeceretü’l-Bey∂â: ة ا א
Otuzuncusu Şevketü’l-Yehûdiyye: כ ا د
Otuz Birincisi Şevketü’l-Mı§riyye:
כ ا
Otuz İkincisi Şarâb: اب
Yirmi İkinci Fa§l ◊arf-i Tâda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda On Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Temr-i Hindî: ي
İkincisi Tûderî: دري
Üçüncüsü Tennûb: ب
Dördüncüsü Terencebîn:
Beşincisi Tûtiyâ: א
Altıncısı Tenkâr: כאر
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Yedincisi Teşmîzec: ج
Sekizincisi Türmüs:
Dokuzuncusu Tinnîn-i Ba√rî: ي
Onuncusu Timsâ√: אح
On Birincisi Tenbûl: ل
On İkincisi Tefsiyâ: א
On Üçüncüsü Tuffâ√: אح
On Dördüncüsü Türbüd:
On Beşincisi Tîn:
On Altıncısı Tû&: ث
On Yedincisi Türsî:
On Sekizincisi Tûpâlü’l-◊adîd:
אل ا
Yirmi Üçüncü Fa§l ◊arf-i ¿âda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Bu Fa§lda Biz Altı Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ¿ûm: م
İkincisi ¿ûmûn: ن
Üçüncüsü ¿îl:
Dördüncüsü ¿üfl:
Beşincisi ¿elc:
Altıncısı ¿a¡leb:
Yirmi Dördüncü Fa§l ◊arf-i »âda Kelâm-ı Müşebba¡dır Biz Bu
Fa§lda Otuz Yedi Edviye ±ikr
Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] »aş«âş: אش
İkincisi »a†mî:
Üçüncüsü »ardal: دل
Dördüncüsü »u§a’&-¿a¡leb:
ا
Beşincisi »u§a’l-Kelb: ا כ
Altıncısı »u§ye:
Yedincisi »arba…-ı Esved: ا د
Sekizincisi »usrev-dârû: ودارو
Dokuzuncusu »arba…-ı Ebya∂:
ا
Onuncusu »ıyârcenber:
אر
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660
660
661
662
663
663
664
664
666
666
669

On Birincisi »ass:
On İkincisi »un&â:
On Üçüncüsü »avlencân: אن
On Dördüncüsü »assu’l-◊ımâr: ا אر
On Beşincisi »arnûb: ب
On Altıncısı »azef: ف
On Yedincisi »uffâş: אش
On Sekizincisi »ânı…u’≠-±i™b: א ا ئ
On Dokuzuncusu »ânı…u’n-Nemir:
א ا
Yirmincisi »ilâf: ف
Yirmi Birincisi »ubbâzâ: אذى
Yirmi İkincisi »amîr:
Yirmi Üçüncüsü »av«: خ
Yirmi Dördüncüsü »u††âf: אف
Yirmi Beşincisi »all:
Yirmi Altıncısı »anâfis: א
Yirmi Yedincisi »ubz:
Yirmi Sekizincisi »abe&:
Yirmi Dokuzuncusu »âlîdûmiyûn: א و ن
Otuzuncusu »amse-i Evrâ…: اوراق
Otuz Birincisi »anderûs: روس
Otuz İkincisi »âmâlûn: א א ن
Otuz Üçüncüsü »ur™: ؤ
Otuz Dördüncüsü »arâ†în:
ا
Otuz Beşincisi »îr-i Bevvâ: ا
Otuz Altıncısı »ırva¡: وع
Otuz Yedincisi »amâfî†ûs: א س
Otuz Sekizincisi »amr:
Yirmi Beşinci Fa§l ◊arf-i ±âlde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve Bu Fa§lda Biz Altı ¡Aded Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ±eheb: ذ
İkincisi ±erîre: ذر ه
Üçüncüsü ±enebü’l-»ayl:
ذ ا
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Dördüncüsü ±erârî√: ذرار
Beşincisi ±übâb: ذ אب
Altıncısı ±i™b: ذئ
Yirmi Altıncı Fa§l ◊arf-i ∞âdda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz O Fa§lda Yedi Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ∞ırv: و
İkincisi ∞aymurân: ان
Üçüncüsü ∞ar¡: ع
Dördüncüsü ∞ıfdı¡: ع
Beşincisi ∞a™n: ن
Altıncısı ∞abb:
Yedincisi ∞abu¡:
Yirmi Yedinci Fa§l ◊arf-i ªâda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Onda Üç ¡Aded Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ªaby:
İkincisi ªalîm:
Üçüncüsü ªılf:
Yirmi Sekizinci Fa§l ◊arf-i ∏aynda Kelâm-ı Müşebba¡dır Onda Biz
On Bir Edviye ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] ∏ubeyrâ™: ا
İkincisi ∏ârî…ûn: אر ن
Üçüncüsü ∏âr: אر
Dördüncüsü ∏âfe&: א
Beşincisi ∏âπâ†î: א א
Altıncısı ∏ırâ: ى
Yedincisi ∏âliyûn: א ن
Sekizincisi ∏ûşene:
Dokuzuncusu ∏areb: ب
Onuncusu ∏âliye: א
On Birincisi ∏âlimûn: א ن
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Bismillâhi’r-Ra√mâni’r-Ra√îm
el-KİTÂBU’¿-¿ÂNÎ MİNE’L-¢ÂNÛNİ KELÂMUN
MÜSTEVFÂ Fİ’L-EDVİYETİ’L-MÜFREDETİ
el-◊amdü lillâhi ve selâmun ¡alâ ¡ibâdihille≠îne’§†afâ’llâhu «ayrun ammâ
yuşrikûne. Cemî¡an cemîl ile va§f olunup √amd ü &enâya müste√a…… olan
Allâhu ta¡âlâ √a∂retleri olmakla √amd ü &enâ kemâ-hüve √a……uhu Allâhu
ta¡âlâya ve §alât u selâm enbiyâ-i ¡i@âm √a∂retlerine olsun ki ◊a…… ta¡âlâ
onları ma«lû…âtının §afveti eyledi. Pes Allâh ta¡âlâ √a∂retleri mi «ayrlıdır
yâ«ûd müşriklerin Allâhu ta¡âlâya şerîk eyledikleri nesneler mi «ayrlıdır!
Pes bi’l-cümle ni¡amı mu¡tî ve ni…amdan müncî olup cemî¡-i me√âmide
müste√a…… olan Allâhu ta¡âlâ √a∂retlerine «ayrın in√i§ârı @âhir ve âşikârdır.
◊a∂ret-i Şey«-i Re™îs bu kitâbda ve ma…âm-ı √amdde bu âyet-i kerîmeyi
i…tibâsa i«tiyârın vechi budur ki bu âyette √amd ile ma¡nâ-yı §alât cem¡ olup
vecâzet-i laf@ ile ma¡ânî-i lâ-tu√sâ müctemi¡a olduğundan mâ-¡adâ fâ§ılada
≠ikr olunan “Allâhu «ayrun ammâ yuşrikûne” ma…âl-i şerîfinde berâ¡at-i
istihlâl mi&lli bir emr-i bedî¡ vardır, zîrâ bu kitâb-ı &ânîde edviye-i müfrede
ve edviye-i mürekkebenin †abâyi¡i ve ef¡âli ve «avâ§§ı taf§îl üzere beyân
olundukta Allâhu ta¡âlânın ¡acâyib-i §un¡u ve bedâyi¡-i ma§nû¡âtı cümleye
ma¡lûm olup va√dâniyyet-i Bârî @âhir ve âşikâr olur. Ve «ayr ancak Allâhu
ta¡âlâyı tev√îd edip ve mürselûn ¡aleyhime’s-§alâtu ve’s-selâm √a∂arâtına
ittibâ¡da olup müşrikûnun itti«â≠ edip âlihe tesmiye eylediklerinde «ayrdan
mi…dâr-ı ≠erre ve mi&…âl-i √abbe bir nesne olmadığı ve †abî¡iyyûnun â&ârın
mü™e&&iri §ûret-i nev¡iyyedir dediklerinin bu†lânı cümleten @âhir olur. Ve bu
kelâm-ı kerîmden ma…§ad-ı a…§â müşrikîni ve ~âni¡-i ¡âlemi münkir olan
dehrîleri ve †abî¡iyyûnu ilzâm ve tebkîttir.
Ve ba¡dehu ya¡nî Allâh ta¡âlâ √a∂retlerine √amd ü &enâ ve nebiyy-i mu√teremleri olan ma«lû…âtının «ayrlısı ◊a∂ret-i Mu√ammed ¡aleyhi’s-selâm
√a∂retlerine ve âl-i kirâmına §alât u selâmdan sonra ben derim ki bu kitâb
fenn-i †ıbbda te™lîf eylediğimiz ¢ânûn nâm kitâb-ı küllînin kütüb-i «amsesinin ikinci kitâbıdır ki ondan a…dem olan kitâb-ı evvel †ıbbdan olan mesâil-i
külliyyeleri bildirdi ve bu ikinci kitâbda edviye-i cüz™iyye-i müfredenin
mesâ™ili cem¡ olunup iki ma…âleye ta…sîm olundu:
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Ma…âle-i ûlâda …avânîn-i †abî¡iyye ≠ikr olunur ki ¡ilm-i †ıbbda o …avânîn
bilinmek vâcib olur ve o …avânîn müsta…illeten edviyenin emrinden ve
√âlinden bilinir. Ve ikinci ma…âlede †ıbbda bilinmesi vâcib olan edviye-i
cüz™iyye-i müsta…illenin …uvvetleri bilinir.
Ammâ ma…âle-i ûlâyı biz altı fa§la ta…sîm eyleriz ve ma…âle-i &âniyede
biz edviye-i müfrede için biraz elvâ√1 kılıp her bir lev√aya o edviyenin bir
nev¡ a√vâlini geçirip bildiririz.
Ma…âle-i Ûlânın Altı ¡Aded Fu§ûlünden Fa§l-ı Evvel Edviye-i
Müfredenin Mizâcı Beyânındadır
Biz kitâb-ı evvelden mizâc fa§lında bizim şu devâ √ârrdır ve şu devâ
bâriddir ve şu devâ ra†bdır ve şu devâ yâbistir dediğimizden murâdımız ne
idiğini beyân eyledik. Ke≠âlik biz beyân eyledik ki me&elâ şu devâ √ârrdır
dediğimizden murâdımız o devânın √arâreti bizim bedenimizin √arâretine
…ıyâs ile ziyâdedir demek olur. Bâ…î keyfiyyât dahi bu …ıyâs üzere olup
devâ bâriddir dediğimizden murâdımız bizim bedenimize …ıyâs ile bâriddir
demektir.
Ve yine biz §adr-ı kitâbda beyân eyledik ki mu†la…an mürekkebât gerek
o mürekkeb ma¡denî olsun ve gerek nebâtî ve gerek √ayvânî olsun cemî¡an
¡anâ§ır-ı erba¡adan terkîb olunmuştur. Ve o ¡anâ§ır mizâc fa§lında ≠ikr olunduğu vech üzere biri biri ile karışıp imtizâc eyledikte her biri â«erde fi¡lini
işler ya¡nî su âteşi sovutur ve âteş suyu ıssı eder ve havâ toprağı ra†b eder
ve toprak havâyı kuru ve yâbis eder.
Ve’l-√â§ıl ¡anâ§ır-ı erba¡adan her birinin keyfiyyeti keyfiyyette ∂ıddı
olan ¡un§ur-ı â«erin keyfiyyetini mertebesinden tenzîl edip kesr eder ve
o kesr ve tenzîl …arârlaşıp bir √âl üzere &âbite oldukta iki ∂ıddın inkisârı
ba¡∂ı kerre berâber olup mizâc mu¡tedil olur. Me&elâ su nârı ne mi…dârı
sovuttu ise nâr dahi suyu o mi…dâr ıssı eder ise o mizâc mu¡tedil olur, ona
bârid veyâ«ûd √ârr denmez, ke≠âlik toprak havâyı ne mi…dâr kuruttu ise
havâ dahi toprağı o mi…dâr yaş eder ise o mizâca [mizâc-ı] mu¡tedil denir,
1

Ba¡∂ı nüs«ada o lev√aların ¡adedi on altı ¡aded olup her bir lev√ada ≠ikr olunan
nesneler beyân olunmuştur lâkin …alîlü’l-cedvel olup ve nüs«a-i sul†âniyyede olmadığından terki i«tiyâr olundu.
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mizâc-ı ra†b veyâ«ûd mizâc-ı yâbis denmez. Ammâ ¡anâ§ırdan birinin fi¡li
πâlib olup πalebe üzere …arâr eylese o πâlib olan [132a] keyfiyyet √arâret
olur ise o mizâca mizâc-ı √ârr denir ve πâlib olan keyfiyyet bürûdet ise ona
mizâc-ı bârid denir ve πâlib olan keyfiyyet ru†ûbet ve yaşlık keyfiyyeti ise
ona mizâc-ı ra†b derler ve πâlib olan keyfiyyet yübûset ve kuruluk keyfiyyeti ise o mizâca mizâc-ı yâbis derler.
Ve kaçan ¡anâ§ır terkîb olundukta o mürekkebde √âdi& ve ¡ârı∂ olup
…arâr-dâde olan mizâca mizâc-ı √a…î…î denir. Ve kaçan bir cism ¡anâ§ırdan terkîb olunup ≠ikr olunan mizâcdan biri √âdi& olsa o cism √âdi& olan
mizâc-ı √a…î…î √asebiyle …uvâyı …abûle müheyyâ ve müsta¡idd olur. Ve
mizâc-ı √a…î…înin √udû&undan sonra ¡ârı∂ olmak şânından olan keyfiyyâtı
…abûle dahi mizâc-ı √a…î…î sebebi ile o cism müheyyâ ve müsta¡idd olur.
Me&elâ mizâc-ı √a…î…îsi √ârr olan devâlar ta√lîl …uvvetini ve revâyi√ ve
†u¡ûmdan ≠ikri âtî râyi√a ve †a¡m keyfiyyetlerini …abûle müsta¡idd olur.
Ve yine o ma√alde biz beyân eyledik ki bi’l-cümle mizâc kaç …ısma
mün…asım olur ve insânda olan i¡tidâl-i mizâcdan murâd nedir ve edviyede olan i¡tidâlden dahi murâd nedir, biz beyân eyledik ve dedik ki kaçan
devâ beden-i insâna mülâ…î ve mutta§ıl olup bedenin √arâret-i πarîziyyesi o
devâda fi¡lini işleyip devâyı √a∂m eylese sâir e†¡ime bedeni taπdiye eylediği
gibi o devâ bedeni taπdiye eylemez ve o devâdan bedel mâ-yete√allel √âdi&
olmaz belki o devâ mi¡dede √a∂m olduktan sonra onun gizli ve kâmine olan
…uvveti âşikâre olup bedeni tes«în veyâ«ûd tebrîd eder ya¡nî bedeni ıssı
eder veyâ«ûd sovutur veyâ«ûd ra†b ve yaş eder veyâ«ûd yâbis ve kuru eder.
Ve bu dört keyfiyyet beden-i insâna devâ mutta§ıl olmazdan evvel her ne
…adar bedende mevcûde ise o devâyı isti¡mâl √asebiyle dahi ziyâde olur. Ve
mizâc-ı devânın i¡tidâli ile devânın mizâcı insânın mizâcı gibi olmağı biz
murâd eylemeziz, zîrâ insânın mizâcı insâna ma«§û§ bir mizâcdır, o mizâc
devâda bulunmak mu†la…an câiz olmaz.
Ve ma¡lûm buyurula ki [mizâc] iki nev¡ üzere olur: Bir nev¡i mizâc-ı
evveldir ve â«er nev¡i mizâc-ı &ânîdir.
Mizâc-ı evvel o mizâcdır ki ecsâm-ı mürekkebeye ¡anâ§ır-ı erba¡adan
terkîb olunduğu va…tte ¡ârı∂ olur. Ve mizâc-ı &ânî o mizâcdır ki mizâc-ı evvel §â√iblerinin birkaçı terkîb olsa mecmû¡una müfredât-ı eczâ mizâcından
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mâ-¡adâ mizâc √â§ıl olur, terkîb √asebiyle o √â§ıl olan mizâc mizâc-ı &ânî olur.
Me&elâ tiryâ…ta eczâ-i ma¡lûmeden terkîb olunduktan sonra √âdi& olan mizâc
mizâc-ı &ânî olur ve sâir mürekkebâtta dahi mizâc-ı &ânî bu minvâl olur.
Tiryâ…ın ve sâir mürekkebâtın eczâlarından her bir cüz™-i müfredin bir
mizâc-ı √a…î…îsi ve mizâc-ı evveli vardır. Kaçan her mürekkeb terkîb olunur, eczâları kemâl üzere imtizâc edip şey™-i vâ√id gibi olduğundan sonra o mürekkebe mizâc-ı &ânî √âdi& olur. Ve ek&er-i √âlde mizâc-ı &ânîyi
i√dâ& eden terkîb insânın §ınâ¡at eylediği terkîb olur. Me&elâ gül ile sükkeri
insân terkîb eder, gül ile sükkerden her birinin mizâcına muπâyir o terkîb
√asebiyle gül-be-şekerde bir mizâc √âdi& olur, o mizâc mizâc-ı √a…î…î ve
mizâc-ı evvel olmaz belki mizâc-ı &ânî olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi o mizâc-ı
&ânînin sebebi terkîb-i †abî¡î olur ya¡nî o mizâc-ı &ânî terkîb-i insânın §ınâ¡ati ile olmaz belki onu †abî¡at terkîb eder, leben mi&lli nesneler gibi, zîrâ
leben üç cüz™den mürekkebdir, cüz™-i evvel mâiyyet olur ve cüz™-i &ânî semniyyet ve cüz™-i &âli& cübniyyet olur; bu üç ¡aded eczâyı terkîb edip mecmû¡-ı mürekkeb leben olur ve terkîbden sonra müfredât-ı eczânın mizâcına
muπâyir lebende bir mizâc √âdi& olup mizâc-ı &ânî olur ve o &ânî mizâcın
sebebi terkîb-i †abî¡î olur, onda insânın med«ali olmaz. Ve lebenin üç ¡aded
eczâsından her biri ¡anâ§ır-ı erba¡adan mürekkeb olmakla o eczâdan mürekkeb olan leben müfredâttan ma¡dûd olmaz ve mizâcı mizâc-ı evvel √a…î…î
olmaz belki mizâc-ı &ânî ve πayr √a…î…î olur, zîrâ mizâc-ı evvel besâyı†tan
mürekkeb olan müfredin mizâcı olur, lebenin eczâsından her birinin mizâcı
mizâc-ı evvel olur ve lebenin mizâcı mizâc-ı &ânî olur.
Ve ba¡∂ı kerre mizâc-ı &ânî iki …ısma mün…asım olur: Evvelkisi mizâc-ı
…avî olur ve ikincisi mizâc-ı rı«v olur:
Mizâc-ı …avî o mürekkebin mizâcıdır ki eczâlarının her birisi â«er cüz™ler ile mümtezic olup mütte√id ola bir vechle ki bizim √arâret-i πarîziyyemiz o cüz™leri biri birinden ¡usret ile ayıra ve belki ba¡∂ı mürekkebin mizâcı
bir mertebeye bâliπ olur ki nâr-ı «âricî o mürekkebin eczâsını ayırmaktan
¡âcize olur. Cirm-i ≠ehebin terkîbi ve mizâcının …uvveti bu mertebeye bâliπdir, zîrâ ≠ehebde olan ra†b eczâların yâbis olan cüz™ler ile imtizâcı ve
itti√âdı bir mertebeye ulaşmıştır ki ra†b ile yâbisi nâr tefrî…ten ¡âciz olur.
Kaçan nâr ≠ehebde olan mâiyyeti ter…î… edip akıtsa ve la†îfini ta§¡îd edip
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teb«îr eylemek istese …uvvet-i terkîb √asebiyle o mâiyyetin külliyyeten eczâsına ar∂iyyetin eczâ-i πalî@ası teşebbü& edip yapışır ve cüz™-i la†îf ile cüz™-i
ke&îfi nâr tefrî…ten ¡âciz olur ve ona binâen ≠ehebin cüz™-i la†îfi ta§¡îd edip ve
ar∂iyyetini tersîb eylemeğe …âdir olamaz. Ammâ «aşeb ya¡nî odun ve kalay
ve kurşun ≠ehebin «ilâfı üzere olur, bu me≠kûrların la†îfini ke&îfinden nâr-ı
«âricî sühûlet ile far… eder ve la†îfini ta§¡îd eder ve ke&îfini tersîb eder.
Ve kaçan devânın mizâcının isti√kâmı mizâc-ı ≠ehebin isti√kâmı gibi
olsa ba¡îd olmaz ki bedende olan √arâret-i πarîziyye onun besâyı†ını tefrî…ten
¡âciz ola. Kaçan bir ma¡cûnun mizâcı bu mertebe müsta√kem ola, o mizâca
mizâc-ı müve&&a… derler.
Ammâ o devâ ki onun mizâcı mu¡tedil ola ya¡nî mizâc-ı …avî ve mizâc-ı
rı«v olmaya, o mizâcın √ükmü bedende mu¡tedilen bâ…î kalır. Kaçan o
mizâcın §ûreti fâside olup müteπayyire ve müsta√île oldukta onun √ükmü
sâ…ı† olur. Ammâ o mizâc i¡tidâlden çıkıp πalebeye mâil olsa ya¡nî o mizâcın eczâlarının imtizâcı i¡tidâlden ziyâde olup lâkin mizâc mizâc-ı …avî
mertebesine varmasa o mizâc bedende πalebesi mi…dârı mek& eder, o dahi
§ûreti taπayyür edince …adar bâ…î olup ba¡dehu √ükmü sâ…ı† olur. Pes eczâlarının imtizâcı mu¡tedil veyâ«ûd …avî olanlar bedende fi¡l-i vâ√id işler,
zîrâ §ûreti taπayyür olunca …adar eczâları biri birinden müfâra…at eylemez,
mecmû¡u fi¡l-i vâ√ide işler; kaçan §ûreti fâside oldukta fi¡li bâ†ıl olur.
Ammâ devâ-i mürekkebin mizâcı müve&&a… olmayıp rı«v olsa eczâlarının müfâra…atı selâset üzere olur, ednâ ha∂m ile §ûretleri taπayyür eylemeden biri birinden müfâra…at edip ayrılır; o mizâcın müfredâtından her
biri kendiye ma«§û§ olan fi¡lini bedende işler. Ve müfredât-ı eczâdan bir
cüz™-i müfredin fi¡li tes«în olsa ve müfred-i â«erin fi¡li tebrîd olsa müsa««in
tes«în eder ve müberrid tebrîd eder. Ve kaçan e†ıbbâ deseler ki filân devâ
mürekkebü’l-…uvâdır, onda hem √arâret ve hem bürûdet vardır. Bu kelâmı söyleyen †abîb ve o †abîbin mu«â†abı @ann ve zu¡m eylemesinler ki o
devânın cüz™-i vâ√idinde bu iki ≠ıdd olan √arâret ve bürûdet keyfiyyetleri
cem¡ olur, zîrâ iki ∂ıddın ma√all-i vâ√idde ictimâ¡ı müsta√îl olur belki mürekkebü’l-…uvâ olan devânın bir cüz™ünde √arâret olur ve cüz™-i â«erinde
bürûdet olur, o cüz™ler mümtezic ve mütte√id olup şey™-i vâ√id gibi olmakla
mecmû¡-ı mürekkebe mürekkebü’l-…uvâ ı†lâ… olunur.
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Ve yine e†ıbbânın ba¡∂ı edviye √a……ında mürekkebü’l-…uvâ diye «â§§aten
≠ikr eylediklerinden @ann olunmasın ki o me≠kûrlardan mâ-¡adâ edviyelerde …uvâları mürekkeb olmaz belki cemî¡an edviye mürekkebü’l-…uvâ olur,
lâ-ma√âle her devâda cüz™-i √ârr ve cüz™-i bârid bulunur, ke≠âlik cemî¡an
mürekkebâtta cüz™-i ra†b ve cüz™-i yâbis mevcûd olup mürekkebü’l-…uvâ
olur lâkin …arîben ≠ikri mürûr eylediği üzere gerek †abî¡î ve gerek [132b]
§ınâ¡î olan mürekkebâtın ba¡∂ılarının terkîbi ∂a¡îf olup eczâlarının biri birinden müfâra…atı sühûletli olur ve o cüz™lerin her birinin â«er cüz™de fi¡li tâmm
olmaz ve cemî¡an eczâlarının ef¡âli müteşâbih olmaz belki ba¡∂ı cüz™ün fi¡line cüz™-i â«erin fi¡li √âlen ∂ıdd olur yâ«ûd √âle …arîb olan fi¡lleri ∂ıddlar
olurlar. Ve fi¡llerinde mü∂âdde olan eczâlar arasında telâzüm ve itti√âd dahi
olmaz ve ¡örf-i e†ıbbâda bu mi&lli devâya mürekkebü’l-…uvâ derler.
Ammâ o devâlar ki ≠ikr olunan devâ-i mev§ûfun ¡aksi üzere olup eczâlarının terkîbi müsta√kem ola ve ba¡∂ı cüz™lerin cüz™-i â«erlerde fi¡li tâmm
olup o devânın eczâlarının bedende fi¡li müteşâbih ola, kaçan a¡∂â-i bedenden bir ¡u∂va o devâdan bir cüz™-i basî† vârid ve mülâ…î olup fi¡lini işledikte
o cüz™-i basî†in ∂ıddı olan cüz™-i â«er-i basî† dahi onun ma¡iyyetinde bulunmak lâzım olup o dahi fi¡lini işleyip ∂ıddân olan iki fi¡lden mu¡tedil bir fi¡l
√âdi& olup ve bi’l-cümle o devânın ef¡âli müteşâbih olur ise e†ıbbâ katında o
devâ müteşâbihü’l-ef¡âl olmakla ona mürekkebü’l-…uvâ denmez √a…î…atte
o devâ mürekkebü’l-…uvâ olur ise.
Lâkin ba¡∂ı a¡∂â vardır ki bu mi&lli …uvâ-yı mürekkeb o ¡u∂va mülâ…î oldukta eczâ-i mürekkebden bir cüz™-i basî†in fi¡lini …abûl eder ve cüz™-i â«er-i
basî†in fi¡lini …abûl eylemez ve †abî¡at-ı külliyye-i bedeniyye dahi ¡u∂vun
…abûl edeceği basî†te ¡amel eder ve basî†-i â«erde ¡amel etmeyip terk eder.
Ve bu mi&lli devâ ¡u∂v-ı me≠kûra …ıyâs ile her ne …adar müteşâbihü’l-ef¡âl
olmaz ise yine ona mürekkebü’l-…uvâ ı†lâ… olunmaz, zîrâ …uvânın i«tilâf
ve itti√âdında bizim na@arımız devânın nefsine ve kendine olur. Ve ta§vîr
olunan i«tilâf-ı ef¡âl devânın nefsi i¡tibârı ile değildir belki ¡u∂vun eczâ-i
devâdan ba¡∂ı cüz™ün fi¡lini …abûl edip ba¡∂ı â«erin fi¡lini ¡adem-i …abûlüne
na@ar ile olur. Bizim o mi&lli i«tilâftan bu ma…âmda ba√&imiz yoktur, ancak
bizim ba√&imiz devânın ≠âtında terkîbi …avî olup bedenimizin √arâreti onu
ayırmağa …âdir olmayandan olur.
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Ve bâbûnec ya¡nî babadya mi&lli devâların terkîbi …avîdir, onun …uvâlarını bizim bedenimizde olan √arâret-i πarîziyye tefrî…e …âdir olmaz, ke≠âlik
nâr-ı «âricî ile su içinde †ab« olunsa †ab«la ve πasl ile eczâları ve …uvâları
birbirinden müfâra…at eylemez. Babadyada olan …uvve-i mu√allile ve …uvve-i …âbı∂a mütelâzimân olurlar. ∞ımâd olunmak için babadya †ab« olunsa o iki …uvvet birbirinden ayrılmaz, ∂ımâd olunduğu ma√allde iki fi¡lini
ma¡an işleyip hem ta√lîl ve hem …ab∂ eder. Ammâ terkîbi vâhî ve ∂a¡îf olan
devâlar †ab« ile dağılır ve …uvvetleri ayrılır, mürekkebü’l-…uvâ olur.
Kerneb ya¡nî lahana bu minvâl üzere[dir,] terkîbi müve&&a… değildir belki vâhî ve ∂a¡îftir. Lahananın cevherinde mâdde-i ar∂iyye-i …âbı∂a ve câlî
ve bûra…î-i la†îf eczâlar vardır; imtizâc-ı ∂a¡îf ile o eczâlar mümteziclerdir.
Kaçan su içinde †ab« olunsa la†îf olan eczâ lahananın cirminden ayrılıp
suya mu«âla†a eder ve …âbı∂ olan ar∂iyyeti cirminde kalır, pes o ma†bû«un
suyu câlî ve bûra…î olmak √asebiyle müshil olur ve cirmi …âbı∂ olur.
Ve mercimeğin terkîbi dahi bu minvâl üzere ∂a¡îf ve vâhî olur, †ab«
olunsa suyu ishâl eder ve cirmi †abî¡atı ¡a…l eder.
Ve &ûmun ya¡nî sarımsağın dahi terkîbi rı«vdır. İki cüz™ü vardır, biri
la†îf-i câlî ve muhri…tir ve cüz™-i â«eri ke&îf ve &a…îldir; †ab« ile cüz™-i la†îf
&a…îlden müfâra…at eder.
Ve soğan mi&lliler ve turp dahi bu minvâl üzere olup †ab« ile la†îfi ke&îfinden müfâra…at eder. Ve turp πıdâ-i â«eri ha∂m eder ve kendi ha∂m olmaz
diye meşhûr olan ma…âl turpun ≠ikr olunan √âline binâendir. Bu kelâmın
ma¡nâsı turpun cemî¡ eczâsı hâ∂ım-ı πayr-i meh∂ûm olur demek değildir
belki ma¡nâsı budur ki mi¡dede o mütenâvel olan fücl †ab« oldukta cüz™-i
la†îfi müfâra…at edip o cüz™-i la†îfte olan ta…†î¡ …uvveti ile bedende olan
lüzûcetli ru†ûbeti …a†¡ edip ha∂ma sebeb olur. Ammâ füclün cüz™-i ke&îfinde
lüzûcet olmakla …uvve-i hâ∂ımeye ¡i§yân edip inhi∂âmında ¡usret olur. Ve
ba¡∂ı nüs«alarda  وכ ا ا אح وכ ا ا אجvâ…i¡ olmuştur.
Ve bu bâbdan olur ya¡nî terkîbi rı«v olan edviyeden olur o devâlar ki
onların besâyı†-ı eczâlarından ba¡∂ı cüz™ler πasl ile tefrî… olunur, hindebâ
ve bu…ûl-i sâirenin ek&eri bu minvâl üzere olurlar, zîrâ hindebâda iki türlü
mâdde mevcûd olur: Birisi ar∂ıyye-i mâiyye vü bâride olan mâdde olur ve
bu mâdde onda ke&îr olur. Ve mâdde-i â«eri la†îfe-i …alîle olur ve mâdde-i
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ûlâ √asebiyle tenâvül edenlerin bedenini tebrîd eder ve sovutur ve ek&eriyyâ mâdde-i sâniye √asebiyle südedi teftî√ edip mu√tebes olan mevâddı tenfî≠ eder. Ve bu la†îf ve müfetti√ olan cüz™ün ek&eri hindebânın ve
ne@âyirinin sa†√-ı «âricinde ya¡nî yüzünde münbası† olur, dâ«ilinden ta§a¡¡ud
edip yüzüne yayılır ve münferiş olur; kaçan su ile πasl olunsa o cüz™-i la†îf
ta√allül edip ondan bir cüz™-i mu¡teber ü mu¡teddün bih bâ…î kalmaz ve bu
sebebden bu…ûlün πasli şer¡an ve †ıbben menhî oldu.
Ve küzbere gibi olan ek&er-i bu…ûlde cüz™-i mâî-i ar∂î-i bârid ke&îr olup
cüz™-i la†îf-i √ârr …alîl olduğundan o edviyelerin ek&eri tenâvül olundukta eşedd-i tebrîd ile tebrîd eder ve bedeni ziyâde sovutur velâkin onlar ile
«anâzîr mi&lli veremlere ∂ımâd olunsa ba¡∂ı kerre o mi&lli veremi tes«în edip
ta√lîl eder «u§û§an küzbere sevî… ile «al† olunsa «anâzîri ta√lîli ziyâde olur.
Ve bâ†ınen isti¡mâl olunsa tebrîd edip @âhiren isti¡mâl olunsa tes«îninin
vechi budur ki o mi&lli devâ tenâvül olunsa √arâret-i πarîziyye ona i…bâl
edip cüz™-i la†îf-i √ârrı ondan ayırır ve ta√lîl eder ve o cüz™-i la†îf ¡um…a
nüfû≠ edip mi…dârı …alîl olmakla e&eri @âhir olmazdan mu…addem ma√v
olur ve ar∂iyyet-i bâride-i ke&îre bâ…ıye olup tebrîd-i şedîd ile tebrîd eder.
Ammâ ∂ımâd olunsa onların cevher-i ar∂îleri mesâmmâta nüfû≠ eylemez
ve keyfiyyet-i bürûdet bâ†ın-ı vereme vâ§ıl olmaz, ancak cüz™-i la†îf nüfû≠
edip mâdde-i veremi in∂âc eder ve ta√allüle müsta¡idde eder.
Ve eger o la†îf olan eczâlar nüfû≠u zamânında ar∂iyyet-i bârideden bir
mi…dâr ar∂iyyeti müsta§√ıb olup ma¡an nüfû≠ ederler ise mâdde-i veremi
in§ıbâbdan men¡ edip red¡i √asebiyle dahi nef¡i olur ve √arâret-i πarîbeyi
…ahr eder. Ve bunun na@îri olur ba§al √a……ında kitâb-ı evvelde ≠ikr olunan
«â§§a, zîrâ o ma√allde ta√rîr olundu ki ba§al ile ∂ımâd olunsa i√râ… keyfiyyeti @âhir ve âşikâre olur ve tenâvül olunsa i√râ… eylemez ve o keyfiyyet-i
rediyyeden selâmeti olur. Ve ba§alın bu √âlet üzere olmasının vücûh-ı müte¡addidesinden biri küzbere mi&lli bu…ûlün keyfiyyet-i me≠kûresinde îrâd
eylediğimiz veche ve burhâna …arîb olmakla vâcib olur ki bu ma¡nâ ve bu
da¡vâmız edviyenin @âhiren ve bâ†ınen isti¡mâl olunmak √asebiyle fi¡lleri
mu«telif olur dediğimiz ma¡lûm mu√kem ve …â¡ide mu√a……a… olur.
Ve ba¡∂ı edviye için iki türlü cevher olur ki †abî¡atları mu«telife olur ve
o cevherlerin elbette imtizâcı olmaz, o dahi iki …ısm olur:

Tahbîzü’l-Mathûn

Biri √isse @âhir olur, ütrüccün ya¡nî ağaç kavununun eczâları gibi. Ütrüccün üst kabuğu derece-i &âniyede √ârr ve derece-i &âli&ede yâbistir ve la√mı bârid-i ra†bdır ve √ummâ∂ı derece-i &âli&e evâilinde bârid-i yâbistir ve
çekirdeği derece-i &âli&enin evvelinde √ârrdır ve derece-i &âniyede yâbistir.
Ve bu eczâlar √isse @âhir ve müşâheddir.
Ve nev¡-i â«erin iki türlü cevheri olur lâkin √isse @âhir olmaz belki bezr-i
…a†ûnâ gibi eczâları «afî olur, [133a] zîrâ bezr-i …a†ûnânın ya¡nî karnıyarık dedikleri devânın kabuğu ve kabuğun üzerinde olan ru†ûbetleri ziyâde tebrîd eder, isti¡mâl eden kimseyi sovutur, ammâ kabuğun içinde olan
√aşv-ı da…î… mübâlaπa ile tes«în eder, pes bezr-i …a†ûnâ devâ-i ma√mûd
olur veyâ«ûd redî ve mu…arri√ devâ olur. Bezr-i …a†ûnânın kabuğu √âciz
ve √âil olup cüz™-i müsa««ib ü mu…arri√ ile ve cüz™-i müberrid ü mu…arri√
aralarını far… eder ve ayırır ve ona binâen sa√… olunmadan bezr-i …a†ûnâ
isti¡mâl olunsa kabuğunun §alâbeti kabuğunun içinde cüz™-i müsa««inin
@uhûruna mâni¡ olur ve «ârice çıkmağa koymaz belki o kabuğun @âhiri
ve üzerinde olan lu¡âbiyyeti bedeni tebrîd eder. Ammâ bezr-i …a†ûnâ sa√…
olunsa kabuğun içinde olan √aşv-ı da…î…-i müsa««in @uhûr edip ¡u∂vu
ta…rî√ [eder] ve ba¡∂ıların bezr-i …a†ûnâ semmdir dedikleri ona binâendir.
Ve bezr-i …a†ûnânın da…… ve sa√… olunmuş eczâları «urâcâtı tefcîr edip deştiği cüz™-i √ârrının âşikâre olduğundan olur. Ve bezr-i …a†ûnânın §a√î√i ve
sa√… olunmamışı ile ∂ımâd olunsa bürûdeti √asebiyle mâdde-i «urâcı tefcîc
eder ve nu∂ca mâni¡ olur ve bu sebebden red¡ edip mâdde-i «urâcı in§ıbâba
koymaz. Ve bu a§la bu mi…dâr beyân kifâyet eder, Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
Ma…âle-i Ûlânın Fu§ûl-i Sittesinden Fa§l-ı ¿ânî Edviyenin Tecribe
◊asebiyle ¢uvâları Ne Vechle Bilinir Onları Beyân Eder
Edviyenin …uvâları iki †arî… ile ma¡lûm olur, evvelkisi †arî…-i …ıyâstır
ve ikincisi †arî…-i tecribedir. Biz †arî…-i tecribenin beyân ve ≠ikrini ta…dîm
eyleyelim:
Ve biz deriz ki √adste &i…a ve mu√kem olanlara tecribe hidâyet ve delâlet edip edviyenin …uvâlarını bildirir ≠ikri âtî yedi şar†a ri¡âyetten sonra:
O şurû†un evvelkisi budur ki tecribesi murâd olunan devâ †abî¡atı üzere
olup o devâda ¡ârı∂ ve mükteseb bir keyfiyyet-i zâide bulunmaya, †abî¡î
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olmayan √arâret ve bürûdetten bir nesne bulunmaya veyâ«ûd cevherinin
isti√âlesi √asebiyle veyâ«ûd bir â«er şey™e mu…âreneti √asebiyle keyfiyyet-i ¡ârı∂ası olmaya, zîrâ sunun †ab¡ı her ne …adar bârid ise nâra mu…ârenet
ile tesa««un eylese o sü«ûnet-i ¡ara∂iyyesi olan su bedene mülâ…î oldukta
bedeni tes«în eder ve bu mi&lli su tecribe olunmakla †abî¡atı bârid olduğu
anlaşılmaz. Ve ke≠âlik eferbiyûn dedikleri devânın †abî¡atı √ârrdır ve kaçan
o devâ esbâb-ı bürûdetten bir sebeb ile tebrîd olunup isti¡mâl olunsa mâdâm
ki bürûdet ¡ârı∂ası mevcûd ola lâ-ma√âle isti¡mâl olundukta tebrîd eder. Ve
ke≠âlik levzin ya¡nî bâdâmın †abî¡atı la†îf olup i¡tidâle mâildir lâkin tezennu« ve taπayyür eylese …uvvet ile tes«în eder. Ve la√m-ı semek bâriddir
lâkin temlî√ olunup tuzlansa sü«ûnet-i zâide ile mütesa««in olur. Ve bu
mi&lli ¡avârı∂ları olan devânın tecribe ile †abî¡atı ma¡lûm olmaz.
Ve yedi şar†ın ikincisi budur ki †abî¡atını bilmek …a§dı ile bir devâ
marî∂e sa…y olunsa lâzımdır ki o marî∂in mara∂ı ve ¡illeti müfred ola ya¡nî
yâ √ârr veyâ«ûd bârid ola, o devâ mürekkebü’l-…uvâ olmaya, √arâret ve
bürûdet ma¡an onda mevcûd olmaya, zîrâ mara∂-ı mürekkebde isti¡mâl olunan devânın menfa¡ati müşâhede olsa o devânın †abî¡atı √arâret ve bürûdetten hangisi olduğu bilinmez. Me&elâ √ummâ-ı balπamiyyesi olan kimseye
πârî…ûn sa…y olunmakla √ummâsı müfâra…at eyleyip πârî…ûnun menfa¡ati müşâhede olunsa o menfa¡at iki sebebden her birine i√timâli olur: Biri
budur ki πârî…ûnun †abî¡atı bârid olup √ummâ mara∂ının †abî¡atı √ârr olmakla bârid devâ √ârr olan mara∂ı izâle etmiş ola. Ve ikinci i√timâl budur
ki πârî…ûnun †abî¡atı √ârr olup √ummânın mâddesi olan balπamın †abî¡atı
bârid olmakla √ârr olan devâ bârid mâddeyi bi’≠-≠ât ta√lîl ve istifrâπ edip
mâddenin ta√allül ve istifrâπı ile √ummâ dahi zâile olmuş ola ve πârî…ûnun
√ummâya nef¡i bi’l-¡ara∂ ve bi’l-vâsı†a ola. Pes bu iki i√timâl mevcûd iken
mücerred πârî…ûnun √ummâya menfa¡at-i meşhûresi √asebiyle πârî…ûnun
†abî¡atı bâriddir veyâ«ûd √ârrdır diye √ükm câiz olmaz.
Ve tecribe şerâyı†ının üçüncüsü budur ki o devânın bir nev¡ mara∂a
menfa¡ati olmakla devânın †abî¡atına √ükm olunmaya. Ve bir devâ mara∂-ı bâridde isti¡mâl olunup menfa¡ati müşâhede olunsa o devânın †abî¡atı √ârrdır diye √ükm olunmaz belki mara∂-ı bâridde isti¡mâl olunup nef¡i
müşâhede olunduktan sonra o devâ mara∂-ı √ârrda dahi isti¡mâl olunur,
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eger mara∂-ı √ârrda ¡adem-i menfa¡ati müşâhede olunursa o zamân o devânın †abî¡atı √ârrdır diye √ükm olunur. Ve eger o devânın mara∂-ı bâride
nef¡i olduğu gibi mara∂-ı √ârra dahi nef¡i müşâhede olunur ise o zamânda
o devânın †abî¡atı √ârrdır veyâ«ûd bâriddir diye √ükm olunmaz, zîrâ ba¡∂ı
devânın beynehümâda mü∂âdde olan iki mara∂ın birine bi’≠-≠ât ve â«erine
bi’l-¡ara∂ menfa¡atleri olur ve mücerred menfa¡at ile †abî¡at müte¡ayyin ve
müte√a……a… olmaz. Me&elâ sa…mûnyâ †abî¡atı ta√arrî ve tecribe olunmak
için mara∂-ı bâridde isti¡mâl olunsa ba¡îd olmaz ki tes«în edip menfa¡ati
ola ve √ummâ-ı πıbb gibi mara∂-ı √ârrda isti¡mâl olunsa yine ba¡îd olmaz
ki §afrâyı istifrâπ edip √ummâyı …al¡ ve izâle eyleye. Pes iki ∂ıdda menfa¡ati olan devânın menfa¡ati ve tecribesi bize o devânın †abî¡atını ifâde
edip bildirmez. O mi&lli tecribe ile devânın †abî¡atı o zamân ma¡lûm olur ki
müte∂âddân olan iki mara∂ın hangisine o devânın menfa¡ati bi’≠-≠ât olup
ve hangisine bi’l-¡ara∂ menfa¡ati olduğu müte¡ayyin ola. Mara∂-ı bâride
menfa¡ati bi’≠-≠ât olduğu müte¡ayyin olur ise devânın †abî¡atı √ârr olduğu o
va…tte mütebeyyin olur ve ke≠âlik mara∂-ı √ârra nef¡i bi’≠-≠ât olduğu
ma¡lûm olur ise †abî¡at-ı devâ bârid olduğu müte√a……a… olur.
Ve tecribe şerâyı†ının dördüncüsü budur ki tecribe olunan devânın …uvveti marî∂in mizâcının …uvvetine mu¡âdil ola. Me&elâ mara∂-ı bâridin bürûdeti derece-i &âniyeye bâliπ olsa o mara∂da isti¡mâl olunan devâ-i √ârrın
√arâreti dahi ikinci derecede olmak vâcib olur, eger o mara∂da isti¡mâl olunan devânın derece-i ûlâda √arâreti olsa o devânın mara∂a menfa¡ati olmaz
ve ¡adem-i menfa¡at ile devânın ¡adem-i √arâreti &âbit olmaz. Ve lâzım olur
ki devânın …uvvet-i √arâreti hangi derecede olduğu tecribe olunmak murâd
olunsa evvelâ o devâ …alîlen mizâcı bârid olan mara∂da isti¡mâl oluna ve
sonra …alîlen …alîlen tedrîc ile bürûdeti …avî olan mara∂larda isti¡mâl oluna
tâ ki onun √arâretinin derece-i …uvveti ma¡lûm [ola.] Ve devânın keyfiyyât-ı sâiresi dahi bu †arî… ile ma¡lûm olur.
Tecribe şerâyı†ının beşincisi budur ki tecribe için isti¡mâl olunan devânın te™&îr edip fi¡linin @uhûru zamânına mürâ¡ât oluna. Eger isti¡mâl olunduğu gibi fi¡li @âhir olur ise evvel-i emrde menfa¡atin @uhûru devânın o menfa¡ati ve fi¡li bi’≠-≠ât olduğuna delîl-i i…nâ¡î olur. Ammâ devâdan evvel-i
isti¡mâlde @âhir olan fi¡lin â«ir-i emrde ∂ıddı @âhir olsa veyâ«ûd evvel-i
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isti¡mâlde devânın fi¡li @âhir olmayıp â«ir-i emrde fi¡li @âhir olsa bu mi&lli
devâ mev∂i¡-i iştibâh ve ma√all-i işkâl olur, zîrâ …arîb olur ki devânın a«îren işlediği fi¡li bi’l-¡ara∂ olan [133b] ef¡âlinden ola ve o devâ evvelâ bi’≠≠ât bir fi¡l-i «afîf ü «afî işleyip â«ir-i emrde @âhiren olan fi¡l ona @âhir ola.
Ve devânın …uvvetinde ve işlediği fi¡lin bi’≠-≠ât olup veyâ«ûd bi’l-¡ara∂ olduğunu √ads ve ta¡yîninde olan işkâl ve iştibâh ve teşekkük ziyâde
…avî olur, devâ bedende iken fi¡li @âhir olmayıp devâ bedenden müfâra…at
eyledikten sonra fi¡li @âhir olsa. Ve işkâlin bu §ûrette …avî olmasının vechi
budur ki eger devâ o fi¡li bi’≠-≠ât işlese devâ bedende iken işlerdi, fi¡lini
devâ bedende ve ¡u∂vda mevcûd iken işlemeyip ba¡de’l-müfâra…at işlediği
o fi¡lin ef¡âl-i ≠âtiyyeden olduğunda olan işkâli lâ-ma√âle ta…viye eder. Ve
bu ≠ikr eylediğimiz √ükm √ükm-i i…nâ¡î ve √ükm-i ek&erîdir.
Ve ba¡∂ı ecsâm olur ki fi¡l-i ¡ara∂îsi evvelâ işleyip bi’≠-≠ât olan fi¡lini
sonra işler, zîrâ o ba¡∂ bir …uvve-i πarîbe iktisâb eder ki o …uvvet-i πarîbe
…uvvet-i †abî¡iyyesine πâlib olur, mâ-ı √ârr mi&lli, zîrâ mâ-ı √ârr √âlâ tes«în
eder, ammâ yevm-i &ânîde tebrîd eder, ma¡a-hâ≠â mâ-ı √ârrın tes«îni bi’l-¡ara∂dır ve tebrîdi bi’≠-≠âttır.
Ve tecribe şerâyı†ının altıncısı budur ki tecribe olunan devâ bir fi¡l üzere
müstemirr ola, o devâ her zamân bir fi¡l işleye veyâ«ûd ek&er-i √âlde bir
türlü fi¡l işleye, a√yânen işlediği fil devânın fi¡l-i †abî¡îsi olmaz belki devânın bi’≠-≠ât olan fi¡l-i †abî¡îsi o fi¡ldir ki o fi¡li devâ dâimâ veyâ«ûd ek&er-i
√âlde işleye, a√yânen §âdır olan fi¡li bi’l-¡ara∂ olur.
Ve tecribe şerâyı†ının yedinci şar†ı budur ki devânın tecribesi beden-i
insân ile ola, eger tecribe beden-i insânın πayri ile olsa iki vech üzere tecribe ta«allüf eylemek i√timâli olur:
Vech-i evvel budur ki câiz olur ki bir devâ beden-i insâna …ıyâs olunsa
√ârr ola ve πayri bedende me&elâ arslanın ve atın bedenlerine …ıyâs olunsa
bârid ola, zîrâ ba¡∂ı devânın mizâcı insân mizâcında √arârette ziyâde olur
ve o devâ insâna …ıyâs ile √ârr olur lâkin o devânın √arâreti arslan ve at
mizâcının √arâretinden nâ…ı§ olmakla o devâ arslana ve ata …ıyâs ile bârid
olur. Pes o mi&lli esed ve feres bedenleri ile tecribe olunup o bedenlere göre
bürûdeti olduğu @âhir olsa bize o devânın †abî¡atı bâriddir demek §a√î√ olmaz, zîrâ bizim keyfiyyât-ı erba¡adan eylediğimiz ba√&ler insân mizâcına
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…ıyâs ile olan keyfiyyetlerdir, feresin ve esedin keyfiyyetlerinden e†ıbbâ
ba√& eylemezler ve esed bedeni ile tecribe olunup bâriddir diye &âbit olan
√ükm ta«allüf etmiş olur.
Ve ta«allüfün vech-i &ânîsi budur ki ba¡∂ı devânın ba¡∂ı bedene …ıyâs
ile «â§§ası olur, o devânın «â§§a-i me≠kûresi â«er bedene …ıyâs ile olmaz,
me&elâ diyâr-ı ~în’de Helâhil tesmiye olan ma√allde bir nebt vardır, onun
adına bîş derler, o nebt insândan bedenine …ıyâs ile semm olur, onu insândan kim tenâvül eder ise helâk olur lâkin o nebt zürzûrun ya¡nî sığırcık
kuşunun πıdâsı olur, o kuş onunla taπaddî eder ve semrir.
Ve bu me≠kûrlar …avânîn-i seb¡adır ki tecribe †arî…i ile edviyenin …uvâları onlara mürâ¡ât ile bilinir.
Ma…âle-i Ûlâdan Fa§l-ı ¿âli& Edviyenin ¢uvâları Ma¡rifetinin
İkinci ‰arî…i Olan ‰arî…-i ¢ıyâsı Beyân Eder
¢ıyâs ile edviye …uvâlarını bildiren …ânûnlarının ba¡∂ısı devânın nâriyyet ve tesa««ununa isti√âlesinin sür¡atinden veyâ«ûd bu†™undan me™«û≠
olur ve ba¡∂ısı dahi edviyenin sür¡at-i cümûdundan ve bu†™-ı cümûdundan
me™«û≠ olur ve ba¡∂ısı revâyi√-i edviyeden ve ba¡∂ısı †u¡ûmdan me™«û≠ olur
ve ba¡∂ı kerre elvândan me™«û≠ olur ve edviyenin ma¡lûme olan ef¡âl ve
…uvâlarından delîller iktisâb olunup o delâil-i müktesebe ile edviyenin
mechûle olan …uvvetlerine istidlâl olunur.
Ammâ †arî…-i evvelden me™«û≠ olan …ânûn budur ki cirmleri …ıvâmda ya¡nî ta«al«ul ve tekâ&üfte mütesâviye olan devâların hangisi √ârr ve
hangisi bârid olduğu bilinmek murâd olunsa esbâb-ı sü«ûnetten bir sebeb
ile o devâlardan her biri başka başka tes«în olunur, sü«ûneti hangisinin
…abûlü serî¡ olur ise o serî¡ olan devâ ba†î™den √ârr olur ve ke≠âlik ta«al«ul
ve tekâ&üfte berâber olan edviyelerin her biri esbâb-ı bürûdetten bir sebeb ile tebrîd olunur, o devâlardan hangisinin bürûdeti …abûlü serî¡ olur ise
serî¡ü’l-…abûl olan devâ ba†î™den bârid olur.
Lâkin ta«al«ul ve tekâ&üf √arâret ve bürûdete tâbi¡ olup ta«al«ul ve
tekâ&üfte tesâvî √arâret ve bürûdette tesâvîyi mûcib ve mu…te∂î olur iken
≠ikr olunan †arî… ile o iki keyfiyyette mütesâvî olan devâlar √arâret ve bürûdette mütefâvitler olmak ve ke≠âlik sü«ûnet ve bürûdet esbâbından sebeb-i
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vâ√idin ta«al«ul ve tekâ&üfte berâber olan edviyeye nüfû≠dan mütefâvit
olmak ma√all-i işkâk olmakla ¡ilm-i †abî¡îde o işkâl def¡ olunup ta«al«ul ve
tekâ&üfte berâber olan devâların †abî¡î olan √arâret ve bürûdette ve sebeb-i
vâ√id-i me≠kûrun nüfû≠da tefâvütleri için müte¡addid sebebler beyân olundu. Mu§annif ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyh o esbâbın birini bu ma√allde ≠ikr
eyledi ve o me≠kûrun «ulâ§ası budur ki:
Ba¡∂ı kerre †abî¡atı √ârr olan devâya berd-i «âricî i§âbet edip †abî¡atı bârid olan devâ ile ta«al«ul ve tekâ&üfte berâber olur. Kaçan esbâb-ı sü«ûnetten bir sebeb ile o iki devâlardan her biri tes«în olunsa √ârr olan devâ bârid
olan devâdan mu…addem sü«ûneti …abûl eder, zîrâ sebeb-i sü«ûnet devâ-i
√ârrda ¡ârı∂î bürûdeti izâle eyledikten sonra o devânın mu«tefî olan √arrı
@âhir olup sü«ûnetin sebeb-i «âricîsini ta…viye eder ve sebeb-i tes«în bir
iken iki olup sür¡at ile tes«în ederler. Ammâ o sebeb-i tes«înin devâ-i bâridi
tes«îni devâ-i √ârrı tes«îni gibi serî¡ olmaz, zîrâ o sebebin †abî¡atı bârid olan
devânın bürûdetini izâle eylediğinden sonra tes«înde mu¡în ve mu…avvîsi
olmaz ve bilâ-mu…avvî tes«în lâ-ma√âle mu…avvî ve mu¡în ile olan tes«înden ba†î™ olur. Ve bu ba√& her ne mi…dâr †abîbin va@îfesi değil ise lâkin
fe†âneti olup √a…î…at-i √âle vu…ûfa meyl-i †abî¡îsi olan e†ıbbânın derûnuna
¡ârı∂ olan «alecânı def¡ için ta√al«ül ve tekâ&üfte berâber olan devâların sebeb-i vâ√id ile tesa««un teberrüdü …abûlde tefâvütlerinin ¡ilm-i †abî¡îde îrâd
olunan esbâbından bir sebebini mu§annif ra√metullâhi ¡aleyh ≠ikr edip bâ…î
sebebleri ve bu ma√allde me≠kûr olan sebeb-i vâ√idin üzerine îrâd olunan
ba√&-i †avîli ¡ilm-i †abî¡îye i√âle eyledi.
Ve o devâlardan bârid olan devânın esbâb-ı bürûdetten sebeb-i vâ√id
ile bürûdeti serî¡an …abûlü üzere vârid olan işkâli def¡ devâ-i √ârra …ıyâs ile
olur ve erbâbına onu ta…rîri ve fehmi âsân olur.
Ammâ keyfiyyet ve …uvâları †arî…-i …ıyâs ile bilinmek murâd olunan
iki devânın birinin ta«al«ulü ve â«erin tekâ&üfü eşedd olsa ta«al«ulü eşedd
olan devânın esbâb-ı sü«ûnet ü bürûdetten her birini …abûlü tekâ&üfü eşedd
olan devânın o sebeblerden her birini …abûlünden ziyâde sür¡atli olur her ne
…adar o devâlar √arr ve berdde berâber ve mütesâvîler olur ise.
Ammâ o eşyâlar ki nâra ta…rîb ile müşte¡il olup nâriyyete isti√âle eylese ve nârdan teb¡îd olundukta «umûd edip nâriyyeti zâile olsa ve sovusa
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o mi&lli eşyânın …ıvâmda berâber olanlarından ya¡nî ta«al«ul ve tekâ&üfte mütesâvîler olanlardan hangisinin «umûdu ve sovuması esra¡ olur ise
«umûdu ba†î™ olandan ebred olur ve hangisinin işti¡âli esra¡ olur ise işti¡âli
ba†î™ olandan es«an ve e√arr olur.
¢arîben ≠ikri mürûr eden sebeb ve ¡illet mi&lli ¡illet ve sebeb [134a]
√asebiyle ya¡nî serî¡an «umûdu olan devâ nârdan teb¡îd olundukta berd-i
havâ ile nâra …urbiyyeti katında müktesibe olan nâriyyeti zâile olur, †abî¡î
olan mu«tefî bürûdeti @âhir olup havânın bürûdetini bürûdet-i †abî¡iyye
ta…viye eder ve ma¡an o devâyı sovuturlar, √ârr olan devânın serî¡an işti¡âli
…abûlün vechi bu me≠kûra …ıyâs ile olur.
Ve «umûdu esra¡ olan bârid olup işti¡âli esra¡ olan √ârr olduğunun vech-i
&ânîsi budur ki bizim şu devâ √ârrdır ve şu devâ bâriddir demekten murâdımız budur ki √ârr devâ tenâvül olundukta bizim bedenimizde olan √arâret-i πarîziyyemiz onda serî¡an te™&îr eder ve bârid devâ tenâvül olundukta
bizim √arâret-i πarîziyyemiz onda ba†î™en te™&îr eder. Ve devâya bizim √ârr
ve bârid ı†lâ…ımız bedenimizde olan √arâret-i πarîziyyeden te™e&&ürü …ıyâsı
üzere olur, te™e&&ürü serî¡ olan devâya √ârr ı†lâ… olunur ve te™e&&ürü ba†î™
olan devâya bârid ı†lâ… olunur. Ve ona binâen kaçan bir devâ nâr-ı «âricîye ta…rîb olundukta serî¡an müşte¡il olup nâriyyete isti√âle eylese onda
delâlet olur ki o devâ tenavül olundukta √arâret-i πarîziyye ile dahi serî¡an
müteπayyir ve müte™e&&ir olur ve ona o vechle √ârr ı†lâ…ı §a√î√ olur ve kaçan nâr-ı «âricîden bir devâ ba†î™en müşte¡il olsa delâlet eder ki √arâret-i
bedeniyye ile dahi ba†î™en müteπayyir olur ve binâen ¡aleyh ona bârid ı†lâ…ı
lâzım gelir. Ve bu u§ûl ve …avâ¡id ¡ilm-i †abî¡îde kemâ-yenbaπî istidlâl olunup √uccet-i …â†ı¡a ve berâhîn-i sâ†ı¡a îrâd olundu.
Ammâ o eşyâlar ki …ıvâmda mu«telife olup birisi müte«al«il ve â«eri
mütekâ&if olup ve mütekâ&if olanın işti¡âli eşedd ya¡nî esra¡ olup «umûdu
ve in†ıfâsı eb†a™ olsa sen √ükm eyle ki o devâ bi-√asebi’l-cevher es«an olur,
ke≠âlik müte«al«il olan devânın işti¡âlini eb†a™ bulur isen sen √ükm eyle ki
o devânın bürûdeti ziyâde şedîd olur.
Ammâ o ta«al«ul ve tekâ&üfte mu«telif olan devâlardan müte«al«il olan
devânın işti¡âli esra¡ olsa o devâya işti¡âlin sür¡ati √asebiyle √ârrdır diye
cezm ve √ükm eylemek câiz olmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre ta«al«ul sür¡at-i işti¡âle
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sebeb olur, †abî¡atı bârid olan devâlar ta«al«ulü √asebiyle serî¡an müşte¡il
olur. Ke≠âlik müte«al«il olan devânın «umûd ve in†ıfâsını sen serî¡an bulsan o devânın †ab¡ı bâriddir diye cezm ve √ükm câiz olmaz, zîrâ ba¡∂ı kerre
sür¡at-i «umûd u in†ıfâ ta«al«ul √asebiyle olur devânın †abî¡atı her ne …adar
√ârr olur ise, ta«al«ul √asebiyle serî¡an «âmide olur cirmi ∂a¡îf olup infi¡âli
serî¡ olmakla. Me&elâ «amrın sü«ûneti ve √arâreti dühn-i …ar¡ın ya¡nî kabak yağının √arâretinden ziyâde olur lâkin «umûdü …abûlü dühn-i …ar¡ın
«umûdü …abûlünden esra¡ olur ve dühn-i …ar¡ın «umûdu …abûlü eb†a™ olur
belki dühn-i …ar¡ nârdan teb¡îd olunduktan sonra ona «u&ûret √âdi& olur yine
√arâreti sâkine olmaz. Ammâ «amr ve şarâb serî¡an «âmide olur, zîrâ ba¡∂ı
eşyâ vardır ki koyulanmazdan mu…addem «âmide olup √arâreti zâile olur
ve bunun vechini ma¡rifet ¡ilm-i †abî¡îde olur, o ¡ilmde vechi kemâ-yenbaπî
mübeyyendir.
Ve «u&ûret ve meye¡ânı …abûl eden eşyâlar ya¡nî erimeği ve koyu olmağı …abûl eden eşyâlardan cevherlerinin …ıvâmı berâber olanların hangisi
bürûdet-i «âriciyye √asebiyle «u&ûreti serî¡an …abûl eder ise «u&ûreti ba†î™en
…abûl edenden ebred olur.
Ve eşyânın koyu ve mün¡a…id olmasının sebeb ikidir: √arâret ile koyulanır ve bürûdet ile dahi koyu ve √â&ir olur. Bürûdet ile donup πalî@ olanlar
√arâret ile √all olup erir ve meye¡ân eder, ammâ √arâret ile mün¡a…id olup
koyu olanlar tecfîf √asebiyle mün¡a…id olur ve ter†îb ile √all olunur. Bu
≠ikr olunan Câlînûs’un re™yidir, feylesûf-ı evvelin2 re™yi Câlînûs’un re™yine
…alîlen mu«âlif olur. Ve bu ¡ilmin isti…§âsı ¡ilm-i â«erde mübeyyendir.
Ve o devâ ki onun mizâcı es√an olup lâkin …ıvâmında πıl@at ziyâde ola,
mümkin olur ki πıl@ati √asebiyle o devânın «umûd ve in†ıfâyı …abûlü ebred
ve el†afın «umûdu …abûlüne berâber ola. Ke≠âlik ebred ve era……ın işti¡âli
…abûlü ri……ati √asebiyle es«an olan devânın işti¡âli …abûlüne berâber olmak
mümkin olur.
»u&ûret ve in¡i…âd ya¡nî bir devânın koyulanmağı …abul eylemesi √arâret ve bürûdetten birine delâlet eylemez, zîrâ «u&ûret ve in¡i…âd √arâretten
√âdi& olduğu gibi ba¡∂ı kerre eczâ-i ar∂iyyesi ke&îre olup πalî@ olmakla dahi
√âdi&e olur ve ba¡∂ı kerre dahi eczâ-i mâiyyesi ve eczâ-i havâiyyesi ke&î2

“Feylesûf-ı evvel”den murâd Aris†û olur.
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re olup o eczâlar ta«al«ul eylemek √asebiyle devâya «u&ûret √âdi&e olur.3
Ve çok kerre olur ki devâda olan eczâ-i havâiyyeye bürûdet ¡ârı∂a olup o
havâiyyet mâiyyete isti√âle edip o mâiyyet ile devâ mer†ûb ve müte«al«il
olur ve lâ-ma√âle o devâ ebred olur. Ve çok kerre olur ki devâda olan mâiyyete nâriyyet ¡ârı∂a olup o devâda mâiyyet kaynar ve πaleyân √asebiyle
mâiyyet havâiyyete isti√âle edip devâya «u&ûret ¡ârı∂a olur, menîye «u&ûret
¡ârı∂ olduğu bu vechle olur. Kaçan nârî olan cüz™-i √ârr o devâdan müfâra…at eyledikte yine √âlet-i ûlâsına ¡avdet eder.
Ve bu ta…rîrden @âhir oldu ki √arâret ve bürûdetten mâ-¡adâ bu ma√allde ≠ikr olunan esbâb-ı «u&ûret üç sebebdir: birisi ar∂iyyet ve ikincisi mâiyyet ve üçüncüsü havâiyyettir.
Ve sebeb-i evvel ile ya¡nî ar∂iyyet ile ¡ârı∂ olan «u&ûrete ar∂iyyet bârid
olmakla bârid olmak lâzım olmaz, zîrâ câiz olur ki o mürekkebde nâriyyet
müfri†a olup ar∂iyyetin bürûdetine nâriyyetin √arâreti πâlib ola ve o devâ
ar∂iyyet ile «â&ir olup nâriyyet ile √ârr ola, zîrâ cüz™-i ar∂ı ¡anâ§ırdan mürekkeb olan devânın cüz™-i nârîsinin ifrâ†ına mâni¡ olmaz. Ve ar∂iyyet √asebiyle «u&ûreti olan devâların bu i√timâl √asebiyle kimisi √ârr olup kimisi
bârid olmak câiz olur.
Ve ke≠âlik vech-i &ânî ile ya¡nî mâiyyeti √asebiyle «â&ir olan devânın dahi
bârid olması veyâ«ûd √ârr olması câiz olur. Ammâ bârid olması câiz olduğu
onun içindir ki o mâiyyetten √arâret √asebiyle isti√âle edip bâ…î mâiyyete
mu«âli† olan havâ câizdir ki mâiyyeti …ahr edip bürûdetini izâle eylemeye ve
mürekkebin †abî¡atı cüz™-i mâiyyetin bürûdeti √asebiyle bâride ola. Ve o mürekkebin √ârr olması onun için câiz olur ki o mâiyyete √arâreti ifrâ† üzere olan
cüz™-i nârînin i«tilâ† edip …ahr ile mâiyyeti tes«în edip o mürekkeb √ârr olur.
Ve sebeb-i &âli& ile «â&ir olan mürekkebin √arâret ve bürûdete i√timâlinin vechi evvelki …ısmların vechinden anlaşılır.
3

Eczâ-i havâiyyetin ta«al«ulü ile cism «â&ir olur dediğinde işkâl vardır, zîrâ
ta«al«ul ecsâm-ı havâiyyet ile √âdi& olur. Ve bu işkâlin √alli budur ki cismin eczâları biri birinden tebâ¡ud edip √âdi& olan fürcelere havâ-i «âricî nüfû≠ eder ise
o cismde ta«al«ul √âdi& olur. Ve eger cismin ¡anâ§ırının biri olup o cşsmde olan
Bâ…î ¡anâ§ır ile mümtezic olan havâ √âl-i imtizâcında ta«al«ul eder ise cisme
«u&ûret ve tekâ&üf ¡ârı∂ olur. Ve ¢ânûn’da bu ma…âmda ≠ikr olunan havânın
ta«al«ulü nev¡-i &ânî olur Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
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Bu ≠ikr olunan …avânîn o …ânûnlar idi ki edviyenin †abâyi¡ini …ıyâs ile
bildiren iki †arî…in †arî…-i evveline ma«§û§ olur idi, o …ânûnları kemâ-yenbaπî ∂ab† ve a«≠ eyle.
Ammâ †arî…-i &ânî …avânînlerinin beyânı budur ki evvelâ e†ıbbâya vâcib
olan …ânûn şey™-i vâ√id olur, o şey™-i vâ√id budur ki cevheri ve †ab¡ı √ârr
olan devâda ancak √alâvet ve merâret ve melâ√at ve √arâfet †a¡mları bulunur, bu dört †a¡mdan mâ-¡adâ †a¡mlar yalnız √arâret ile tekevvün eylemez.
Ve ke≠âlik cevheri bârid olan devânın bürûdeti ile ancak …ab∂ ve √umû∂at
ve ¡ufû§at †a¡mları tekevvün eder. Ve ke≠âlik √âdde ve zekiyye olan râyi√alar ve kokular dahi √arâretten tevellüd eder. Ru†ûbetli olup mün¡a…ıde ve
katı olan ecsâmın beyâ∂lığı dahi cevheri [134b] bârid olan ecsâmın bürûdetinden √âdi& olur. Ammâ yâbise olup münferike olan ecsâmda ya¡nî ovulmakla tefettüt edip dağılan ecsâmda levn-i ebya∂ √arâret √asebiyle tevellüd
eder. Ammâ ≠ikr olunan iki nev¡ ecsâmın †ab¡ı bârid olur ise levnleri √ârrın
levninin ¡aksi olup esved olur ya¡nî ru†ûbeti olup mün¡a…id olan cismlerin
†abî¡atı √ârre olur ise levni siyâh ve esved olur ve ke≠âlik yübûseti olup
oğulmak ile tefettüt edip dağılan cismlerin †abî¡atı bâride olur ise onun dahi
levni esved olur, zîrâ bürûdet ra†b olan cismi beyâ∂ eder ve yâbis olan cismi
esved eder ve √arâret cism-i ra†bı esved eder ve cism-i yâbisi beyâ∂ eder.
Bizim bu ≠ikr eylediklerimiz cevâb-ı √a…… ve emr-i vâcibdir lâkin bu
ma√allerde sebeb-i â«er dahi vardır ki o sebebin vücûdu √asebiyle edille müte¡addide ve istidlâl mu«telif olur ve «u§û§an râyi√a ve levn √a……ında olan istidlâl sâir …avânînde olan istidlâlden ziyâde mu«telif olur ve
«u§û§an levn √a……ında olan istidlâlin i«tilâfı râyi√a √a……ında olan istidlâlin i«tilâfından ziyâde olur. Ve bunun tav∂î√ ve beyânı budur ki bundan
a…dem taf§îlen biz beyân eyledik ki ecsâm-ı devâiyye bir kerre keyfiyyetleri müte∂âdde olan besâyı†-ı¡anâ§ırdan terkîb-i evvelî ile mürekkeb olur,
o terkîbden √âdi& olan mizâca mizâc-ı evvel tesmiye olunur ve sonra yine
terkîb-i â«er ile terkîb olunup terkîb-i &ânîden √âdi& olan mizâc mizâc-ı
&ânî tesmiye olunmakla lâyı… ve sezâ olur. Pes câiz olur ki o terkîb-i &ânî
eczâsından bir cüz™ün bir nev¡ mizâc-ı evvel-i «â§§ı olup o mizâc-ı «â§§ ile
o cüz™ bir nev¡ râyi√aya ve levne ve †a¡ma müsta√a…… ola ve o müsta√a……
olduğu levn ve †a¡m ve râyi√a o cüz™de √âdi& ve mevcûd ola ve bu §ûrette
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câiz olur ki cüz™-i â«er dahi o envâ¡ın a∂dâdını i…ti∂â edip o â«er cüz™de o
a∂dâd mevcûde ola. Ve yine câiz olur ki cüz™-i â«er ile o a∂dâddan bir nesne i…ti∂â eylemeye.
Eger terkîb-i &ânî eczâsından cüz™ün biri cüz™-i â«erin i…ti∂â eylediği envâ¡-ı levnden nev¡-i ma«§û§un ∂ıddını ve mu…âbilini i…ti∂â edip o
mu…te∂ânın mu…âbilesi tâmm olup kemmiyyet ve mi…dârda berâber olurlar
ise o iki cüz™den terkîb-i &ânî ile terkîb olunan cismde bir nev¡ levn mürekkeb ve √âdi& olur ki o levn cism-i mürekkebin iki cüz™lerinde olan levnlerinin imtizâcından √âdi& olur. Me&elâ cism-i mürekkebin iki cüz™ünün biri
levn-i ebya∂ı îcâb edip ve â«eri levn-i esvedi îcâb eylese ve cüz™-i evvelin
mûcebi olan beyâ∂ın mi…dârı ve kemmiyyeti cüz™-i &ânînin mûcebi olan
sevâdının mi…dâr ve kemmiyyetine berâber olsa o cism-i mürekkebde bir
levn √âdi& olur ki o levn sevâd ile beyâ∂ arasında mütevassı† olur ve sevâd
ve beyâ∂dan birine o levnin meyli ziyâde olmaz.
Ammâ cism-i mürekkebin iki cüz™lerinin mûcebleri olan iki levnlerin
mi…dârları ve kemmiyyetleri berâber olmasa belki birinin mi…dârı ziyâde
ve birinin mi…dârı no…§ân olsa yine o cism-i mürekkebin levni o cismin iki
cüz™lerinin mûcebleri olan iki levnden mürekkeb bir nev¡ olur lâkin mi…dârı ziyâde olan levn-i nasî¡a levn-i mürekkebin meyli ziyâde olur. Me&elâ
mi&âl-i me≠kûrda levn-i ebya∂-ı basî†in mi…dârı bir derece olsa ve levn-i
esved-i basî†in mi…dârı iki derece olsa mi…dârları mütefâvit olan o iki levn-i
basî†ten bir nev¡ levn-i mürekkeb √âdi& olur ki o levn ebya∂ ile esved arasında mütevassı† olup lâkin sevâda meyli ziyâde olur, eger levn-i ebya∂-ı
basî†in mi…dârı ziyâde olur ise levn-i mürekkebin beyâ∂a meyli ziyâde olur.
Ammâ cism-i mürekkebin iki cüz™ünün birisi elvândan bir nev¡-i
ma«§û§-ı basî†i îcâb edip cism-i mürekkebin cüz™-i â«eri bir levni îcâb eylemese velâkin o iki cüz™lerin cevherleri mi…dârları berâber olsa cism-i mürekkebin levni cüz™-i evvelin levni üzere olur ve basî† olur.
Ve ke≠âlik cism-i mürekkebin iki cüz™lerinin biri revâyi√ten ve †u¡ûmdan bir nev¡ râyi√ayı ve bir nev¡ †a¡mı îcâb edip ve â«er cüz™ revâyi√ ve
†u¡ûm envâ¡ından birini îcâb eylemese cism-i mürekkebin râyi√ası cüz™-i
evvelin mûcebi olan râyi√a ve †a¡m olur lâkin bu §ûrette ya¡nî cism-i mürekkebin iki cüz™ünün biri levn ve râyi√adan nev¡-i ma«§û§u îcâb edip ve cüz™-i

55

56

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

â«erin mûcebi olmayıp ¡adîmü’l-levn ve’r-râyi√a olduğu §ûrette cism-i mürekkebin levn ve râyi√ası her ne …adar mürekkebin levn ve râyi√ayı îcâb
eden cüz™-i vâ√idin levni ve râyi√ası olur ise o cüz™ler bi-√asebi’l-cevher
kemmiyyet ve mi…dârda berâber olduğu ta…dîr üzere ¡adîmü’l-levn ve’r-râyi√a olan cüz™ levn ve râyi√ayı îcâb eden cüz™ün levn ve râyi√aya terettüb
eden √ükmünü kesr eder, nitekim beynlerinde mü∂âdde olan iki cüz™ler
terkîb olundukta her birinin keyfiyyet-i †abî¡iyyeleri münkesir olduğu gibi.
Ke≠âlik levni mûcib olan cüz™ ile levni mûcib olmayan iki cüz™den mûcib
olmayan cüz™ mûcib olan cüz™ün levninin √ükmünü ve o levne terettüb eden
e&eri kesr eder. Me&elâ iki cüz™ün biri levn-i ebya∂ı îcâb edip ve cüz™-i â«er
levnden bir nesne îcâb eylemese ve o iki cüz™lerin cevherleri kemmiyyet ve
mi…dârda berâber olsa o iki cüz™ü olan cism-i mürekkeb ke’l-evvel beyâ∂
görünür, rü™yette o mürekkeb cism ile levni îcâb eden cüz™-i vâ√idin far…ı
olmaz lâkin …able’t-terkîb cüz™-i ebya∂da bulunan …uvvete ve beyâ∂iyyete
terettüb eden e&ere ba¡de’t-terkîb kesr gelir.
¡Adîmü’l-levn olan cüz™ cüz™-i â«erin mûcebi olan ebya∂iyyetin √ükmüne no…§ân verir belki o √ükmün «ilâfını ve ∂ıddını îcâba bâ¡i& ve mü™eddî
olur, zîrâ mülevven ve πayr-i mülevven iki cüz™ü olan cism-i mürekkebin
cüz™leri mi…dâr ve kemmiyyette berâber olduğu gibi …uvvette dahi berâber
olur ise o mürekkebde bir …uvvet olur ki o …uvvet iki cüz™lerin …uvvetleri
arasında mu¡tedile olur. Ve eger ¡adîmü’l-levn olan cüz™ün …uvveti â«er
cüz™ün …uvvetinden ke&îren …aviyye ve zâide olur ise o cüz™-i mülevvenin levninin √ükmüne mü∂âdde cism-i mürekkebde bir √ükm √âdi& olur.
Me&elâ cüz™-i mülevvenin levni ebya∂ olup levn-i ebya∂a bürûdet keyfiyyeti terettüb eylese ke&îren …uvveti ziyâde olan cüz™-i πayr-i mülevven-i
√ârr ile cism-i mürekkebde √arâret-i …aviyye √âdi& olup levn-i ebya∂ın îcâb
eylediği bürûdet keyfiyyeti ¡adîm olur, cüz™-i πayr-i mülevvenin …uvveti
ek&er olmak √asebiyle.
Ve bu ≠ikr eylediğimiz §ûret o iki cüz™ün cevherleri berâber ve mi…dârda
mütesâvî olanın §ûreti idi, ammâ cism-i mürekkebin iki cüz™lerinin birisi
mülevven olup cevherinin kemmiyyet ve mi…dârı ke&îr ve keyfiyyeti ve
…uvveti ∂a¡îfe olsa ve πayr-i mülevven olan cüz™ün cevherinin mi…dârı ziyâde …alîl lâkin …uvveti ve keyfiyyeti ke&îre olsa o cüz™-i πayr-i mülevven
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mülevvenin …uvvetini kesr eylemez ve ke&îrü’l-mi…dâr olan cüz™ün îcâb
eylediği levn ve levnin keyfiyyeti ve √ükmü ¡alâ-√âlihâ bâ…ıye olur. ¢alîlü’l-mi…dâr olan cüz™ün ke&ret-i …uvveti ke&îrü’l-mi…dâr olan cüz™ün …uvvet-i ∂a¡îfesini taπyîr eylemez belki o cevheri …alîlü’l-mi…dâr olan cüz™ün
…uvvet-i …aviyyesi lâ-…uvvet gibi olur. Ve sen bu √âlin keşf ve tav∂î√ini
murâd eder isen bir rı†l lebene iki mi&…âl eferbiyûnu «al† edip na@ar eyle,
o mürekkebin cüz™leri imtizâc edip şey™-i vâ√id gibi oldukta eferbiyûnun
sü«ûnet ve √arâret-i …aviyyesi ile o mürekkebin sü«ûneti ziyâde olmaz ve
sütün √arâretinden ke&îren ziyâde o mürekkebde √arâret olmaz ve o mürekkebin iki cüz™ünden olan cüz™-i …alîli ya¡nî eferbiyûnu √iss ya¡nî …uvve-i √âsse idrâk eylemez [135a] ve eferbiyûnun levnini ve ¡adîmü’l-levn
ise ¡adem-i levnini ke≠âlik idrâk eylemez belki o mümtezic mürekkebe
na@ar eden kimse sütün levni olan beyâ∂-ı §ırfı rü™yet eder. Ve bizden ya¡nî
cemâ¡at-i e†ıbbâdan o mürekkebde mevcûd ve ma√sûs olan bürûdet-i …alîle sütün bürûdeti ve levn-i ebya∂ın e&eri ve mûcebidir diyenlerin §ıd…-ı
ma…âlleri ma¡lûm olur ve o bürûdet meşrûb olan iki cüz™den mecmû¡ mürekkebin keyfiyyetidir diyenlerin ki≠b-i ma…âlleri müte√a……a… ve mütebeyyin olur.
Ve bu ≠ikr olunan mürekkeb mürekkeb-i §ınâ¡înin beyânı idi. Ve mürekkeb-i †abî¡înin terkîbinin mûcebi ve mu…te∂âsı dahi bu minvâl üzere olur ve
levni ebya∂ olan devânın †abî¡atı bârid olur ve bürûdet levn-i ebya∂ın e&eri
ve √ükmü olur. Ve bu …ânûna fülfül-i ebya∂ ile vârid olan na…∂ mürekkeb-i
§ınâ¡îde ≠ikr olunan ta√…î…ât ile mündefi¡ olur ve o def¡in vechi ve beyânı budur ki fülfül-i ebya∂da iki ¡aded cüz™ vardır ve o cüz™lerin cevherleri
kemmiyyeti berâberdir ve cüz™ün birinin mizâc-ı evveli levn-i beyâ∂ı îcâb
eder ve cüz™-i â«er ¡adîmü’l-levn olur lâkin o cüz™-i &ânînin …uvveti ziyâde
…aviyye olmakla cüz™-i evvelin levninin îcâb eylediği bürûdetin ∂ıddını
ya¡nî √arâret-i …aviyyeyi îcâb eder. Ve cüz™-i evvelin mizâc-ı evvelinin mûcebi olan levn-i ebya∂ fülfül-i ebya∂da mevcûd olur lâkin ebya∂ın mûcebi
olan bürûdet …uvvetinin ∂a¡fı olup ve √arâreti mûceb olan ¡adîmü’l-levn
cüz™ün …uvveti …aviyye olmakla cüz™-i evvelin …uvvet-i ∂a¡îfesini ya¡nî
bürûdeti …ahr edip √arâret-i …aviyyeyi i√dâ& eder ve levn-i ebya∂ın √ükmü
@âhir olmaz.
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Bu ≠ikr olunan beyân cümle †u¡ûm ve revâyi√ ve elvânda cârî olur lâkin
†u¡ûmda cereyânı …avî olup √ükm-i ek&erî olur ve †u¡ûmdan sonra ek&er-i
cereyânı revâyi√te olur ve elvânda bu a√kâm ∂a¡îfe olur, ke-enne bu kelâmlar elvânda mev&û…un ¡aleyhâ değildir, bu …ânûna elvânda i¡timâd olunmaz.
Ve †u¡ûmun …uvveti revâyi√in ve elvânın …uvvetinden …aviyye ve ek&er
olduğunun esbâbı vardır. Cümleden biri budur ki …uvve-i ≠âi…a olan ¡u∂va
ma†¡ûmun cirmi bi-¡aynihi mülâ…î olmakla †a¡m √âdi& ve @âhir olur ve
lâ-ma√âle mülâ…ât ile ma†¡ûmun bi’l-cümle eczâsının …uvveti @uhûr edip
…uvve-i √assâsenin i√sâsı ziyâde olur. Ve bu …ıyâs üzere †a¡mı cihetinden
emrâ∂a menfa¡ati olan devâlar tenâvül olundukta bâ†ında dahi o devânın
e&eri ve …uvveti cümleten vâ§ıl olup te™&îri …avî olur. Ammâ revâyi√ ve
elvân bunun «ilâfı üzere olup onları i√sâs cirmlerinin √avâssa mülâ…âtları
ile olmaz belki mu¡a††ır olan devâ teb«îr olunup bu«ârı meşâmma vu§ûl ile
olur ve bu«âr cüz™-i la†îften √âdi& olur, eczâ-i ke&îfeden bu«âr √âdi& olmaz.
Ve râyi√ası cihetinden emrâ∂a menfa¡ati olan devânın menfa¡ati ancak o
devânın eczâ-i la†îfesinden √â§ıl olmakla †u¡ûm gibi ziyâde …avî olmaz.
Ammâ levn ziyâde πâlib ve @âhir olur ise câiz olur ki o levn √isse vâ§ıl
ola, ammâ levn-i «afîden √isse bir nesne vâ§ıl olmaz ve …uvvetinin bâ†ında
te™&îri olmaz.
Ve yine †u¡ûmun keyfiyyâta delâletinin §ı√√ati revâyi√ ve elvânın delâletlerinin §ı√√atinden ziyâde olduğunu beyân edip deriz ki revâyi√ ba¡∂ı
kerre †u¡ûma delâlet eder, me&elâ râyi√a-i √ulve †a¡mın √alâvetine ve râyi√a-i √âmi∂a †a¡mın √umû∂atına delâlet eder. Bu minvâl üzere √ırrîf ve
mürre râyi√alar dahi †a¡mın merâret ve √arâretine delâlet eder.
Pes evvelâ †a¡m bir …uvvete delâlet edip ¡a…ibinde râyi√a dahi o …uvvete delâlet eylese †a¡mın delâleti iki vechle olmakla «a†â i√timâli olmaz ve
delâleti ziyâde §a√î√a olur. Ve †a¡mdan sonra …uvvete delâleti §a√î√a olan
revâyi√ olur ve revâyi√ten sonra delâleti §a√î√a olan elvân olur.
Ve ba¡∂ı kerre †u¡ûmun delâleti ta«allüf eder, me&elâ merâret √arârete delâlet etmekle afyûnda olan merâret-i mevcûdenin mu…te∂âsı afyûnun
†abî¡atı √ârre olmak iken yine afyûnun †abî¡atı bârid olur ve o delâlet √asebiyle afyûna √ârr demek «a†â olur. Pes bu ta«allüfün vechi bundan a…dem
≠ikr olunan vech olur ya¡nî afyûnun terkîb-i †abî¡îsinin iki cüz™ü vardır, bi-
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risi †a¡mın merâretini îcâb eder ve merâret √arâreti îcâb eder ve cüz™-i â«eri
bürûdeti îcâb eder ve bürûdeti îcâb eden cüz™ün …uvveti …aviyye olur ve
merâretin √arâreti îcâbı ona nisbet ile ∂a¡îfe olup ma…hûre olur ve o √arâret
mu«tefiye olup @âhire olmaz ve cüz™-i …avînin e&eri olan bürûdet âşikâre
olur.
Ve †u¡ûmda vâ…i¡ olan bu mi&lli πala† berd cânibinde √arr cânibinde olan
πala†tan ek&er olur ya¡nî çok kerre †a¡m cihetinden √arâretin delîli mevcûd
ve âşikâr iken o devânın mizâc ve †abî¡atı bârid olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi
bürûdetin delîli †a¡m cihetinden @âhir iken devânın †ab¡ı √ârr olup bürûdette
πala† olur ≠ikr olunan mi&lli terkîb √asebiyle ve bu πala† nâdirü’l-vu…û¡ olur
onun için ki √arâretin â&ârı a…vâ ve ef¡âli a@her ve enfe≠ olur ve †abî¡atı √ârr
olan devânın terkîbinde o √arâreti mu…te∂î olan cüz™ bürûdeti mu…te∂î olan
cüz™e mu«âli† olsa √arâreti mu…te∂î olan cüz™ün e&eri mu«tefî olup bürûdeti
mu…te∂î olan cüz™ün e&eri @âhir olmak ba¡îd olup nâdirü’l-vu…û¡ olur.
Ve √arârete †u¡ûmu √âmile olmak bürûdetin †u¡ûmu √âmile olmaktan
evlâ olur ve †u¡ûmu √âmile olmak evlâ olanın †a¡mı mu«tefî olup πayr
olanın †a¡mı @âhir olmak πâyette nâdir olur ve onun için †a¡mı §ırf √âmi∂
veyâ«ûd §ırf ¡afı§ olan e†¡imeden ve edviyeden √ârru’l-mizâc bir †a¡âm ve
bir devâ bulunmaz, zîrâ √umû∂atı ve ¡ufû§atı √âmil olan bürûdettir ve √arâret …aviyye iken √arâretin √âmil olduğu †a¡m @âhir olmayıp …avî olmayan
bürûdetin †a¡mı ya¡nî √umû∂at ve ¡ufû§at @âhir olmaz. Ammâ †a¡mı mürr
ve le≠≠â¡ olan devâların bâridü’l-mizâc olması ke&îrü’l-vu…û¡ olur, zîrâ le≠¡
ve merâreti √âmil olan √arârettir ve keyfiyyet-i √arâret her ne …adar e…all
ise …uvveti a…vâ ve enfe≠ olmakla o √arâretin √âmil olduğu †a¡m @âhir olup
cüz™-i bâridin √âmil olduğu †a¡m mu«tefî olmak ke&îrü’l-vu…û¡ olur.
Ve bu ≠ikr olunan a√kâm ek&er olan √ükmlerdir, câiz olur ki cüz™-i bâridin †a¡mı @âhir olup cüz™-i √ârrın †a¡mı @âhir olmaya ve devânın πâlib olan
mizâcı √ârr olur iken mizâc-ı maπlûbun ya¡nî bürûdet mizâcının †a¡mı @âhir
ola. Ve kaçan sen bu …avânîni ta¡arrüf edip bildin ise vâcib olur ki †u¡ûm
ve revâyi√ ve elvân √a……ında olan e†ıbbânın ma…âllerini biz senin üzerine
ifâ∂a edip √ikâye eyleyevüz:
E†ıbbâ †u¡ûmu iki …ısma ta…sîm ederler, biri †u¡ûm-ı basî†a ve ikincisi
†u¡ûm-ı mürekkebedir derler.
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Ve †u¡ûm-ı basî†a dokuz nev¡e mütenevvi¡a olur lâkin lâyı… olan budur ki
†u¡ûmun envâ¡ı sekiz nev¡ olup tefeh ya¡nî †a¡mın olmaması dokuzuncu ola.
O †a¡m olmayan πıdâya tefih dedikleri gibi mesî« dahi derler, sunun †a¡mı
olmadığı gibi, o πıdânın †a¡mı olmaz.
Ve tefehi e†ıbbânın †u¡ûmdan ¡add edip †u¡ûmun envâ¡ı dokuz nev¡ olur
dedikleri ona binâen olmak @ann olunur ki e†ıbbâ †a¡mı iki …ısma ta…sîm
ederler, bir …ısmında bi’l-fi¡l †a¡m olur ve ≠ikri âtî sekiz nev¡de †a¡m bi’l-fi¡l
olur ve ikinci …ısmda †a¡m bi’l-…uvve olur, bi’l-fi¡l †a¡m olmaz tefeh gibi,
zîrâ tefehte her ne …adar bi’l-fi¡l †a¡m yok ise4 bi’l-…uvve †a¡m olup mu†la…an †a¡m dokuz nev¡ olur. Ve tefeh dahi iki vech üzere olur, evvelki tefeh o
tefehtir ki √afîfinde o tefehin †a¡mı olmaz ve ikinci tefeh [135b] o tefehtir
ki onda †a¡m olur velâkin cirmi şedîden tekâ&üf etmekle ma∂π olundukta
o cirm-i mütekâ&if kemâ-yenbaπî √all olmaz ve lisân üzere mefrûş olan
¡a§aba nüfû≠ etmemekle o ¡a§abda olan √âsse-i ≠ev… onu i√sâs eylemeyip
tefih olur. Ve her kaçan bu nev¡ tefehin √île ile eczâsı ta√lîl ve tel†îf olunup
tenâvül olunsa «afî olan †a¡mı @uhûr eder. Nu√âs ve √adîd tefehin ikinci …ısmından olur, onların şiddet-i tekâ&üflerine binâen †a¡mları i√sâs olunmaz ve
kaçan i√tiyâl olunup eczâları ziyâde ta§πîr olunsa ya¡nî törpü ile törpülenip
havanda dahi sa√…-ı nâ¡im ile sa√… olunup ve mun«uldan geçirilse onlarda
lâ-ma√âle †a¡m-ı …avî @âhir olur.
Ammâ †u¡ûm-ı tis¡adan tefehten mâ-¡adâ sekiz †a¡m bunlardır: √alâvet
(1), merâret (2), √arâfet (3), mülû√at (4), √umû∂at (5), ¡ufû§at (6), …ab∂ (7),
düsûmet (8)
Ve e†ıbbâ derler ki †a¡mı √âmil olan cevher yâ ke&îf-i ar∂î olur veyâ«ûd
la†îf olur veyâ«ûd cevher ke&âfet ve le†âfet arasında mu¡tedil olur. Ve bu
…ısmdan her birinin †abî¡atı yâ √ârr olur veyâ«ûd bârid olur veyâ«ûd √arâret
ve bürûdette mu¡tedil olur ve üçü â«er üçe ∂arbdan dokuz …ısm √â§ıl olur:
Ve ke&îf-i ar∂î olan cevher √ârr olur ise onun †a¡mı merâret olur ve eger
bârid olur ise †a¡mı ¡afı§ olur ve √arâret ve bürûdette mu¡tedil olur ise †a¡mı
√ulv olur. Ve cevheri la†îf olan √ârr olur ise √ırrîf olur ve bârid olur ise
√âmi∂ olur ve mu¡tedil olur ise desim olur. Ve cevheri ke&âfet ve le†âfette
4

Lâkin bu tevcîh tefehin ≠ikri âtî iki nev¡inden birine muvâfı… olur ve birine
muvâfı… olmaz.
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mu¡tedil olan eger √ârr olur ise mâli√ olur ve bârid olur ise …ab∂ olur ve
eger mu¡tedil olur ise e†ıbbâ dediler ki †a¡mı tefih olur. Lâkin e†ıbbânın tefih
olur dediklerinde kelâm vardır ya¡nî ma√all-i ba√&tir.
Ve bu †u¡ûmun ziyâde sü«ûnetlisi √ırrîftir sonra sü«ûnetli olan mürrdür
ve sonra es«anı mâli√tir, zîrâ √arâfetin ta√lîl ve ta…†î¡ ve cilâsı mürrden
…avî olur.
Ve bu ef¡âlde merâretin …uvveti √arârette nâ…ı§a olur ve melâ√at ikisinden dahi no…§ân üzere olur, ke-enne mülû√at bir merârettir ki onun
merâretine cevherinde olan ru†ûbet-i bârideden kesr gelmiştir. Ve melâ√atin tekevvününde ≠ikr eylediğimiz ya¡nî …arîben cevher-i ke&îf-i √ârrdan
merâret tekevvün eder ve ke&âfet le†âfette mu¡tedil olup mizâcı √ârr olan
cevherden mülû√at tekevvün eder dediğimiz bu ma¡nâya ya¡nî ≠ikr olunan ef¡âlde mülû√at merâretten ∂a¡îf olduğuna delâlet eder. Ve bu ma…âlin
§ıd…ına delâlet eder ki mil√ şems ile veyâ«ûd nâr veyâ«ûd şedîdü’l-√arâret olan havâ ile tes«în olunup ru†ûbet-i bâride mil√ten müfâra…at eylese
o mil√in †a¡mı mürr olur ve onun için bûra… ve mil√-i mürr me™kûl olan
mil√ten es«an olur.
Ve min-beyni’†-†u¡ûm ¡afı§ cümleden ebreddir sonra …âbı∂ ve sonra
√âmi∂ ebreddir. Ve buna binâendir ki ba¡de’l-in∂âc √ulv olan &imâr evvel-i
@uhûrunda şedîdü’l-¡ufû§at olur √attâ ona bir mi…dâr havâiyyet ve mâiyyet
cereyân eylese havâ ile ve şems-i mün∂ic ile bir mi…dâr tesa««un edip mu¡tedil olsa onun ¡ufû§atı √umû∂ata meyl eder, √ı§rımda5 √âl bu minvâl üzere
olur. Ve bu iki √âlin arasında ya¡nî ¡ufû§atı √âli ile √umû∂atı √âli beyninde
…ab∂-ı yesîri olur ya¡nî †a¡mı ¡ufû§attan …ab∂ dedikleri †a¡ma na…l eder. Ve
kaçan şemsin √arâret-i mün∂ıcası kemâl üzere in∂âc eylese †a¡mı √umû∂attan √alâvete inti…âl eder. Ve ba¡∂ı kerre me™âli √ulv olan &imâr †a¡m-ı evveli
olan ¡ufû§attan √alâvete inti…âl eder, beynehümâda √umû∂at olmaz, zeytûnun †a¡mı gibi, zeytûn evvelâ ¡afı§ olur ve min-πayri ta√ammu∂in ¡ufû§attan
√alâvete inti…âl eder.
Ve √âmi∂ olan ma†¡ûmun berdi ¡afı§ın berdinden e…all olur lâkin ek&er-i
√âlde √âmi∂in bedeni tebrîdi ¡afı§ın tebrîdinden ezyed olur, zîrâ √âmi∂in
cevheri ¡afı§ın cevherinden la†îf olmakla nüfû≠u ve tebrîdi ziyâde olur.
5

“◊ı§rım” koruk ma¡nâsınadır.
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Ve ¡afı§ ile …ab∂ †a¡mda biri birine …arîb olur ve far…ı budur ki …âbı∂
ancak lisânın @âhirini …ab∂ eder ve ¡afı§ lisânın @âhirini ve bâ†ınını ta«şîn
edip …ab∂ eder. Ve @âhir-i lisânı ta«şînde …âbı∂a mu¡în olur cevher-i
…âbı∂n eczâ-i §ıπâra ke&âfeti √asebiyle serî¡an ¡adem-i in…ısâmı ve cüz™lerinin ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er ile serî¡an ¡adem-i ilti√âmı, pes …âbı∂ın cevherinde olan bu iki «ullet ve «a§let √asebiyle sa†√-ı lisân üzere mevâ∂i¡-i
mu«telife ve iftirâ…-ı ma√sûs ile müfterı…a olur ve mevâ…i¡in i«tilâfı
√asebiyle «uşûnet ¡ârı∂a olur ve ona mu¡în olur eczâ-i ¡u∂vun biri birinin semtinde olmalarının ve biri birine in∂ımâmlarının i«tilâfları. Ammâ
¡afı§ın cevheri el†af olup lisânın dâ«iline eczâları vâπıle olmakla @âhiri
ve bâ†ını …ab∂ eder.
◊ırrîf ve mürrden her biri lisânı tecrîd eder, ikisi dahi cârid olur lâkin
mürr lisânın @âhirini tecrîd eder ve √ırrîfin tecrîdi @âhiri lisânda olduğu
gibi bâ†ın-ı lisânda dahi olur, zîrâ √ırrîfin cevheri la†îf olur ve bâ†ın-ı lisâna
le†âfeti √asebiyle dâ«il olur ve nüfû≠ eder ve lisânda olan eczâ-i bâ†ıneleri
dahi tecrîd ve tefrî… eder.
Ammâ mürrün cevheri &a…îl ve yâbistir, bâ†ına πâi§ olup girmez ve tecrîdi @âhir-i lisâna «â§§ olur. Ve mürrün &a…îl ve yâbis olduğundan †a¡mı
ma«lû† olmayıp §ırfeten merâret †a¡mı olanlar ¡ufûneti …abûl eylemez ve o
mürrü’†-†a¡m olanlardan √ayvân tevellüd eylemez ya¡nî o mi&lli †a¡mı §ırfeten mürr olan fevâkih mi&lli kurtlanmaz ve sûsu olmaz ve o mi&lli mürr
tenâvül olundukta ondan πıdâ √â§ıl olmaz. Ve mürr yübûseti √asebiyle lisânı tecrîd eylediği gibi «uşûnetün-mâ ile ta«şîn dahi eder.
Ve √ırrîfin √arâreti mürrün √arâretinden …avî olmak √asebiyle √ırrîf
mülâ…î olduğu ¡u∂vun bâ†ınına nüfû≠ edip şedîden ta…†î¡ eder ve şedîden
ta√lîl edip o ¡u∂vun bâ†ınında olan ru†ûbeti ma√v eder √attâ o ¡u∂vda te™ekkül ve ¡ufûnet i√dâ& eder ve helâke mü™eddî olur.
Ve √ulv ve düsûmetten her biri lisânı bas† ve telyîn eder onun için ki
berdin ¡a…d eylediği ru†ûbeti √arâret-i la†îfeleri ile √all ve tesyîl eder lâkin
ta√lîl eylemez ancak «uşûneti giderir ve izâle eder. Ve düsûmeti olanlar
dahi bu ef¡âli işler velâkin tes«în-i beyyini olmaz ya¡nî ¡u∂vu @uhûr edecek
…adar sü«ûnet ile tes«în eylemez. Ve √ulvün tes«în-i @âhiri olur ve bu sebebden √ulvün in∂âcı ziyâde olur.
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Ve e†ıbbâ dediler ki √ulv onun için le≠î≠ olur ki πalî@ olan ru†ûbeti cilâ-i
§âli√ ile câlî olur ve isâle edip telyîn eder ve min-πayri ta…†î¡in cümûdunun
e≠âsını izâle eder ve ¡u∂va ¡unf ile mülâ…î olmaz ve itti§âlini ¡u∂vun tefrî…
eylemez ve sü«ûnet-i mû≠iye [ile] tes«în eylemez belki o √ulv le≠î≠ olur
o suyun le≠≠eti gibi le≠≠et ile ki onun √arâreti mu¡tedile olup bürûdetten
müte™e≠≠î olmuş ¡u∂v üzere o su §abb oluna.
Ve e†ıbbâ katında πıdâiyyeti olan e†¡imenin √alâvetün-mâsı olmak lâzım
olur, …a†¡â √alâveti olmayan e†¡imede πıdâiyyet olmaz ve √alâvet taπdiyenin
şar†ıdır. Velâkin e†ıbbâdan …adri ¡âlî olanlar derler ki a√lâ olan ve ke≠âlik
ele≠≠ olan aπdâ olmak lâzım değildir. ~â√ib-i ¢ânûn der ki o e¡âlînin bu
kelâmı …avl-i fa∂l ve kelâm-ı √a……tır, zîrâ taπdiyenin √alâvet ve le≠≠etten
her biri şar†ı olduğu gibi â«er şerâyı†ı dahi vardır ve taπdiye √alâvet ve
le≠≠et √asebiyle √â§ıla olmaz ve bu ta…rîri a«≠ edip ziyâde √ıf@ eyle.
Ve düsûmetin √alâvete münâsebeti vardır, beynehümâda tenâfürleri
yoktur. O eşyâ-ı ke&îfe ki tel†îf olundukta √alâvete ve düsûmete isti√âleyi
…âbil ola ya¡nî o ke&îfi √all eden √arâret √alâvete muvâfı… ve münâsib √alâvet olur ise √alâvete isti√âle eyleye ve eger düsûmete muvâfı… √arâret olur
ise düsûmete isti√âle eyleye. O mi&lli ke&îfi tel†îf eden müla††ıfın ¡imâdı6
…alîl havâiyyeti olan mâiyyet olur ise o ke&îf √alâvete isti√âle eder. Ve eger
o ke&îfin müla††ıfının ¡imâdı mâiyyet-i ¡a≠b olup o mâiyyete havâ-i ke&îre
mu«âla†a edip şiddet-i müdâ«ale etmiş olur ise o [136a] ke&îf ba¡de’t-tel†îf
düsûmete isti√âle eder.
Ve mürr ile mâli√ten her biri lisânı tecrîd eder lâkin mâli√in tecrîdi «afîf
olur ve lisânı πasl eder lâkin ta«şîn eylemez. Ve mâli√e bu fi¡llerde mâli√in
cevheri la†îf olduğundan cirm-i lisânın cemî¡-i eczâsına ¡ale’s-seviyye vu§ûlü
mu¡în olur lâkin fem-i mi¡deye mâli√in e≠âsı olur. Ve mürrün tecrîdi şedîd
olur √attâ şiddet-i tecrîd ile lisânı mürr ta«şîn eder ve ta«şîne cevher-i mürrün
eczâlarının i«tilâf-ı mevâ…i¡i …arîben ≠ikr olunduğu üzere mu¡în olur.
Ve √ırrîf ve √âmi∂den her biri lisânı le≠¡ eder lâkin √ırrîfin le≠¡i √âmi∂den şedîd olur ve √ırrîfte tes«în olur. Ve √âmi∂in le≠¡i mütevassı† ve bilâtes«în le≠¡ eder.
6

Bir mürekkeb devânın eczâlarından istibdâli câiz olmayıp sâir eczâların a§lı ve
mürekkeb ona nisbet olunur ise ona ¡imâd derler.
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Ve mâli√ tefeh-i mâîde mürrün in√ilâlinden √âdi& olur ya¡nî bir mürr
nesne †a¡mı olmayan mâ-ı remâd gibi bir mâiyyette √all olsa ve ba¡dehu
mün¡a…id olup katı olsa o mürekkeb mil√ olur.
Ammâ √âmi∂ √ulv olan nesnelerin √arâretine no…§ân ¡ârı∂ olmakla √âdi&
olur veyâ«ûd ¡afı§ olan nesneler ru†ûbeti ve √arâreti ziyâde olmakla nu∂cu
ziyâde olsa o ¡afı§ √âmi∂ olur.
Ve √âmi∂in cevheri her √âlde cevher-i ra†b olur. Ve √ulvün dahi cevheri
ru†ûbete mâil olur. Ve mürr ile ¡afı§ın cevheri yübûsete olur. Ve √ulvün
ef¡âli in∂âca ve telyîne ve πıdâyı tek&îre olur. Ve †abî¡at-ı insân √ulve mâile
ve mu√ibbe olur ve …uvâ-i câ≠ibe √ulvü ce≠b eder. Ve merâretin ef¡âli cilâ
ve tes«în olur. Ve ¡ufû§atın ef¡âli budur ki eger ¡ufû§at ∂a¡îfe olur ise …ab∂
eder ve eger şedîde olur ise ¡a§r eder. Ve …âbı∂ın ef¡âli …ab∂ ve tek&îf ve
ta§lîb ve √abs eder. Ve düsûmetin ef¡âli telyîn ve i≠lâ… olur ve …alîlen in∂âcı dahi olur. Ve √arâfetin ef¡âli ta√lîl ve ta…†î¡ ve ta¡fîn olur. Ve mülû√atın
ef¡âli cilâ ve πasl ve tecfîf ve men¡-i ¡ufûnet olur. Ve √umû∂atın ef¡âli tebrîd
ve ta…†î¡ olur. Bu ≠ikr olunan mesâil †u¡ûm-ı tis¡a-i basî†anın mesâili idi.
Ammâ mürekkebâtın beyânı budur ki ba¡∂ı kerre cirm-i vâ√idde iki †a¡m
cem¡ olur, me&elâ merâret ile …ab∂ cirm-i vâ√idde cem¡ olup o iki †a¡mın
imtizâcından √âdi& olan †a¡m-ı mürekkebe beşâ¡at tesmiye olunur, √u∂a∂ın
ya¡nî √avlân-ı Hindî’nin †a¡mı beşî¡ olur. Ve eşyâ-ı sebe«ada merâret ile
mülû√at cem¡ olur ve ona zu¡ûmet tesmiye olunur. Ve ma†bû« olan ¡aselde
√arâfet ile √alâvet cem¡ olur. Ve bâ≠incânda merâret ve √arâfet ve …ab∂ işbu
†u¡ûm-ı &elâ&e cem¡ olur. Ve hindebâda merâret ile tefeh cem¡ olur.
Ve ba¡∂ı kerre iki †a¡mın mu…te∂âsı †a¡m-ı vâ√id-i â«erin mu…te∂âsını ta…viye eder her ne …adar o †a¡mlar zâil oldular ise, me&elâ «amrın
†a¡mlarının mu…te∂âları ya¡nî √iddetinin ve √arâfetinin mu…te∂âları olan
teftî√ olur ve «amr isti√âle edip sirke olduktan sonra o √iddet ve √arâfetin
mu…te∂âsı olan teftî√ bâ…î kalıp «allin mu…te∂âsını ve tebrîdini ta…viye
eder, zîrâ teftî√i olan ebdâna «all ziyâde nüfû≠ edip «allin bürûdeti ziyâde
a¡∂âyı tebrîd eder lâkin «amrda olan √iddet ve √arâfetin √arâreti «all olduktan sonra bâ…ıye kalmaz ve «amrdan isti√âle eden sirkede mu¡teddün
bih √arâret olmaz, hemân teftî√ edip «allin …uvvet-i bürûdetini ziyâde
tenfî≠ eder.
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Ve ba¡∂ı kerre iki †a¡m cirm-i vâ√idde cem¡ olup biri â«erin kemâ-yenbaπî @uhûrunu ¡av… eder, me&elâ √ı§rımda √umû∂at ve ¡ufû§at cem¡ olur ve
√ı§rımın √umû∂atının ziyâde tebrîdini ¡ufû§atı ¡av… ve men¡ eder.
Ve ba¡∂ı kerre …ıvâm dahi keyfiyyete mu¡în olur ve ba¡∂ı kerre dahi
…ıvâm keyfiyyete mü∂âdd olur, cevheri la†îf olan sirkenin …ıvâmı sirkenin
keyfiyyet-i tebrîdine mu¡în olur, zîrâ cevheri ra…î… olanların eczâları …ıvâmının ri……ati ve le†âfeti √asebiyle mesâmmâta du«ûlü ziyâde olur ve bedenin dâ«iline ve ¡um…una vâ§ıl olup tebrîdi ek&er olur. Ve kaçan sirkenin
…ıvâmı ke&îf ve πalî@ oldukta ¡um…a nüfû≠u olmaz ve tebrîdi mesâfesi …a§îr
olur.
Ve ba¡∂ı †a¡m evvel-i emrde §ırf olmaz ya¡nî †a¡m basî† olmaz belki
mürekkeb olur lâkin mürûr-ı va…t ile ona mu«âli† olan †a¡mlar zâil olup
bâ…î kalan †a¡m §ırf ve «âli§ olur, me&elâ mâ-ı √ı§rımda ya¡nî koruk suyunun evvel-i emrde √umû∂atı §ırf ve «âli§ olmaz belki o √umû∂at ¡ufû§at
ile ma«lû† olur ve kaçan koruğun ¡u§âresi a«≠ olunup üzerine zamân
mürûr eylese o ¡u§ârenin ¡ufû§atı ve sâir √umû∂atına mu«âli† olan †a¡mların mevâddı rüsûb eder ve mâiyyeti §ırf √âmi∂ olur. Ve ba¡∂ı e†¡ime bunun ¡aksi üzere olup onun evvel-i emrde †a¡mı §ırf olur ve mürûr-ı va…t
ile §arâfeti zâile olup mürekkeb olur, me&elâ ¡asel evvel-i zamânında §ırf
√ulv iken üzerine zamân mürûr eyledikte √alâvetine merâret ve √arâfet ma«lû† olur. Ve müskir olan ¡u§ârelerin evvel-i √âlinde merâret mevcûde ise mürûr-ı zamân ile o merâret …aviyye olup artar ve eger evvel-i
va…tinde o müskir olan ¡u§ârede merâret yok ise mürûr-ı va…t ile merâret √âdi&e olur. Ve ¡ineb ¡u§âresi evvel-i zamânında √ulv olup onda şâibe-i
merâret olmaz, üzerine biraz va…t mürûr etmekle o ¡u§ârede merâret-i memzûce √âdi& olur ya¡nî †a¡m-ı evveline merâret karışır ve ¡atî… olup zamânı
ziyâde oldukça merâreti artar √attâ §ırf mürr olur ve †a¡m-ı a§lîsi zâil olur.
Ve kaçan mürr ¡afı§a karışsa o †a¡mda …ab∂ ile cilâ keyfiyyetleri √âdi&e
olur, rehel-i …alîli olan …urû√un idmâli o keyfiyyetleri olan devâ ile olur ve
süddeden √â§ıl olan ı†lâ…ı ı§lâ√ eder ya¡nî ba¡∂ı kerre ishâlin ve ı†lâ…-ı ba†nın sebebi südde olur. Me&elâ ¡urû…ta südde olmakla kebidden a«lâ† a¡∂âya
vâride olmaz belki em¡âya dökülüp ishâl ile «urûc eder ve o keyfiyyetleri
olan devâ bu nev¡ ishâli ı§lâ√ eder ve †ı√âl mara∂larına dahi menfa¡at şe-
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dîde olur eger ¡afı§ ile ma«lû† olan merâret ∂a¡îfe olmaz ise. Ve bi’l-cümle
merâret-i …aviyye ile ¡ufû§atı câmi¡ olup cilâ ve …ab∂ı olan edviye mi¡de ve
kebide nâfi¡ olur.
Ammâ mürr-i mu†la… ve √ırrîf-i mu†la… a√şâya ve em¡âya mu∂ırr olur.
Eger mürr ve √ırrîfe …ab∂ muvâfa…at eder ise o zamân a√şâya menfa¡ati
olur, zîrâ merâreti ve …ab∂ı olan devâ merâreti ile cilâ eder ve …ab∂ı ile
…uvvetini √ıf@ eder. Ve ba¡∂ı kerre …âbı∂ ve mürr olan mürekkebü’l-keyfiyyet devâda ve belki merâret-i …alîle ile …ab∂ı olan devâda bir …uvvet-i ¡â§ıre
olur ki onunla §afrâyı ve mâiyyeti ishâl eder. Ve o devâda balπam-ı lezici
ishâl edecek …adar …uvve-i müshile olmaz «u§û§an ki o mürekkebü’l-…uvâ
olan devânın …ab∂ı merâretten a…vâ ola. Bunun mi&âli efsentîn olur ya¡nî
pelin dedikleri devânın ishâli bu minvâl üzere olur.
¢ab∂ ile √alâveti olan nesnelerin küllîsi a√şânın √abîbi ve devâ-i sâbı…
gibi sevgilisi olur, zîrâ bu keyfiyyetleri olan devâ le≠î≠ ve mu…avvî olur.
Ve müceffif olan devânın sebeb-i tecfîfi ¡ufû§at veyâ«ûd …ab∂ olup o
devâya düsûmet veyâ«ûd tefeh veyâ«ûd √alâvet ve’l-√â§ıl le≠¡e mâni¡ olan
keyfiyyetlerden biri i«tilâ† edip karışır ise o devâ la√mı münbit olur, ammâ
…ab∂ √arâfet ile veyâ«ûd merâret ile mu«âli† olur ise ya¡nî cevher-i nârî cevher-i ar∂î ile terkîb olunup ≠ikr olunan keyfiyyetler o mürekkebde √âdi& olsa
o devâ ru†ûbet-i rediyyesi olan …urû√u ı§lâ√ eder ve idmâle cidden §âli√ olur.
Ve mürekkebü’l-…uvâ olan devâların terkîbi †abî¡î olduğu gibi ke≠âlik
§ınâ¡î dahi olur, o …uvvetlerin her biri başka başka cevherde ve mâddede
olur ve o keyfiyyetlerin terkîbi murâd olundukta mevâddı işbu bâb-ı …ıyâsta ≠ikr olunan şurû† üzere terkîb olunup mevâddın terkîbinden o …uvâların
terkîbi lâzım gelir ve menfa¡ati olduğu ma√allde isti¡mâl olunur. [136b]
Bu me≠kûrlar e†ıbbânın §arî√an †u¡ûm √a……ında olan ma…âlâtıdır
veyâ«ûd e†ıbbânın ta§rî√ eyledikleri ma…âllerinden fehm olunan ma…âlleridir. Ammâ bu bâbda kelâm-ı mu√a……a… ¡ilm-i †abî¡îde olur, †abîb olanlara
bizim e†ıbbâ-i mâ∂iyenin kelâmlarından a«≠ edip bu ma…âmda îrâd eylediğimiz kifâyet eder.
Ammâ revâyi√in beyânı budur ki revâyi√in √udû&u gâhîce √arâret ile
olur ve gâhîce dahi bürûdet ile olur lâkin müşemmem7 olan ve mu¡a††ıs olan
7

“Müşemmem”den murâd âteşe va∂¡ olunmadan râyi√ası @âhir olan ¡ı†rlardır.
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revâyi√ ek&er-i √âlde √arâretten √âdi& olur, zîrâ …uvve-i şâmmenin revâyi√i
idrâkinin iki †arî…i vardır:
‰arî…-i evvel budur ki râyi√ası olan cismin eczâ-i la†îfesi havâya mu«âli† olup havâ ile ma¡an meşâmma vâ§ıl olmakla …uvvet-i şâmme o râyi√ayı
idrâk eder ve ek&er-i √âlde …uvve-i şâmmenin idrâki bu †arî… ile olur.
Ve †arî…-i &ânî budur ki havâ râyi√ası olan cisme mülâ…î oldukta onun
keyfiyyeti ile tekeyyüf edip meşâmma vâ§ıl oldukta o keyfiyyet-i revâyi√î
havâdan √âsse i√sâs eder lâkin bu vechle √âssenin revâyi√i idrâki nâdir olur.
Pes πâlib-i √âlde min-πayri i√râ…ın ve teb«îrin meşâmmın revâyi√i idrâki delâlet eder ki o râyi√a §â√ibi olan cism πâlib-i √âlde √ârru’l-mizâc olur,
zîrâ o mizâc √ârr olmasa cüz™-i la†îf havâ ile √areket edip meşâmma vâ§ıl
olmazdı. Ve ba¡∂ı edhân-ı bâridede mevcûd olan râyi√a-i ∂a¡îfeyi …uvve-i
√âssenin idrâki †arî…-i &ânî ile olup nâdir ve ∂a¡îf olur ve mu¡a††ısât dahi bu
…ıyâs üzeredir.
Ve o revâyi√ ki ondan le≠¡ i√sâs oluna veyâ«ûd o revâyi√te √alâvet cânibine meyl ola, o râyi√aların küllîsi √ârre olur.
Ve o râyi√a ki ondan √umû∂at i√sâs oluna veyâ«ûd tekerrüc eylemiş
ya¡nî fâsid olmuş ve küflenmiş nesnelerin râyi√ası gibi ola ve o râyi√ada
tendiye ola ya¡nî vâ§ıl olduğu ma√alli yaşlandıra, o mi&lli râyi√alar bâride
olur.
Ve †uyûbun küllîsi ya¡nî güzel râyi√ası olanların mizâcı cemî¡an √ârr
olur lâkin o †îb ki onda tendiye ola ve rû√u ve nefsi ı∂†ırâbdan teskîn eyleye, kâfûr ve nîlûfer gibi, o †îbde lâ-ma√âle bir cevher-i müberrid olmak
lâzımdır ki o cevher-i müberrid la†îf râyi√aya §o√bet edip ma¡an ma√all-i
√isse mülâ…î ola.
Ve †îbin küllîsi √ârr olur. Ve ke≠âlik efâvîh tesmiye olunan devâlar dahi
√ârr olur. “Efâvîh” o devâya derler ki …aranfül ve dâr-ı §înî ve «avlencân
mi&lli râyi√a-i †ayyibesi olan eczâlardan terkîb oluna. Bilâ-şübhe bi’l-cümle eczâsı √ârr olan mürekkeb √ârr olur. Binâen ¡aleyh râyi√ası olan †uyûb ve
efâvîh cemî¡an mu§addi¡ olur, isti¡mâl eden kimsenin başı ağrır.
Ammâ elvânın beyânı budur ki bundan a…dem beyân eylediğimiz
üzere ek&er-i √âlde elvânın √ükmü mu«telif olur ve revâyi√ gibi delâleti
…aviyye olmaz lâkin elvân bir ma¡nâya hidâyet ve delâlet eder ve o delâ-
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let dahi √ükm-i ek&erî olur, √ükm-i küllî olmaz ve o ma¡nâ budur ki edviye-i müfrededen bir nev¡in a§nâfı mu«telif olup ba¡∂ısı beyâ∂a ve ba¡∂ı
§ınfı §ıbπ-ı a√mere veyâ«ûd §ıbπ-ı esvede mâil olsa: Eger o nev¡ müfredin mizâcı cemî¡an bârid ise beyâ∂a mâil olan §ınfın bürûdeti a√mere
ve esvede mâil olan §ınfın bürûdetinden ek&er olur ve a√mer ve esvedin
bürûdeti ebya∂dan nâ…ı§a olur. Ammâ o nev¡in mizâcı cemî¡an √arârete
mâil ise emr ber-¡aks olur ya¡nî a√merin ve esvedin √arâreti ziyâde olur
ve ebya∂ın √arâreti nâ…ı§a olur. Ve bu …â¡ide dahi ba¡∂ı nev¡de ta«allüf
eder lâkin a§nâfı elvânda mu«telif olan envâ¡ın ek&eri bu …ânûn üzere
cereyân eder.
Pes şimdiki √âlde biz edviye-i müfredenin ef¡âlini beyân eden fa§la şürû¡
eyleyelim:
Ma…âle-i Ûlâdan Fa§l-ı Râbi¡ Edviye-i Müfredenin ¢uvâlarının
Ef¡âlini Beyân Edip Bildirir
Biz deriz ki edviyenin ef¡âl-i külliyyesi ve ef¡âl-i cüz™iyyesi olur ve biraz
ef¡âli dahi olur ki o ef¡âl ef¡âl-i külliyyeye müşâbih olur. Edviye-i müfredenin tes«îni ve tebrîdi ve mevâddı ce≠b veyâ«ûd def¡ eylemesi ve …urû√u
idmâli ve bu mi&lli fi¡lleri ef¡âl-i külliyye olur ya¡nî devânın fi¡linden ba√s
ecnâsta olan ef¡âlinin ba√&i olur ise o mebâ√i& ef¡âl-i külliyye ba√&leri olur.
Ef¡âl-i cüz™iyyesi nev¡-i ma«§û§ta olur, me&elâ filân devâ sere†ânda ve filân
devâ bevâsîrde veyâ«ûd yere…ânda ve bunların em&âli emrâ∂da menfa¡ati
olur diye îrâd olunan ba√&ler ef¡âl-i cüz™iyye ba√&leri olur. Ve ef¡âl-i külliyyeye müşâbih olan fi¡ller o ef¡âldir ki ishâl ve idrâr mi&lli emrâ∂da onların menfa¡ati olur, zîrâ bu mara∂lar her ne …adar ¡u∂v-ı ma«§û§a ve âlât-ı
ma¡hûdeye «â§§ olur ise lâkin emrâ∂-ı külliyyeye müşâbih olur onun için
ki o ¡u∂vların ta∂arruru ile bi’l-cümle beden bi’l-¡ara∂ muta∂arrır olur ve
o mara∂larda menfa¡ati olan devânın bedene bi’l-cümle bedene bi’l-¡ara∂
menfa¡ati olmuş olur. Ve biz bu ma…âmda ef¡âl-i külliyyeden ve ef¡âl-i külliyyeye müşâbeheti olan müfredâttan ba√& eyleriz:
Ammâ ef¡âl-i külliyye iki …ısm olur, birisi ef¡âl-i evveliyye olur ve â«eri
ef¡âl-i &âniye olur. Ef¡âl-i evveliyyeleri keyfiyyât-ı erba¡alarının fi¡li olur
ya¡nî müfred devâlardan mizâcı √ârr olanların mülâ…î oldukları ¡u∂vları
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tes«îni ve mizâcı bârid olanların tebrîdi ve mizâc-ı ra†bın ter†îbi ve yâbisin
tecfîfi ef¡âl-i külliyye-i evveliyye olur. Ammâ müfredâtın ef¡âl-i &âniyeleri
i√râ… ve ¡ufûnet ve icmâd ve nühû™et olur. İ√râ… ve ¡ufûnet her ne …adar
tes«în gibi √arâretin fi¡li ise lâkin her √arâret i√râ… eylemez ve ¡ufûnet dahi
i√dâ& eylemez belki √arâretin √udûdu ve merâtibi vardır, o √udûdun ba¡∂ısına √arâret bâliπa oldukta bir …uvvet-i zâide √âdi& olup o …uvvet vâsı†ası
ile √arâret i√râ… eder ve i√râ… √arârete fi¡l-i &ânî olur ve o √udûdun ba¡∂ı
â«erine bâliπa oldukta bir …uvvet √âdi& olur ki o …uvvet √asebiyle √arâret
ta¡fîn eder ve ¡ufûnet √arâretin fi¡l-i &ânîsi olur. Ke≠âlik icmâd ve nühû™et
dahi bürûdetin fi¡li olur lâkin √arârette ≠ikr olunduğu nesnelere …ıyâsı üzere fi¡l-i &ânî olur. İcmâdın ma¡nâsı @âhirdir; bürûdet vâ§ıl ve mülâ…î olduğu
ma√alli dondurmaktır. Ammâ nühû™et mehmûzdur, bir nesnenin †ab«ına ve
nu∂cuna mâni¡ olup çiğ ve nâ-pu«te kılmaktır.
Ve eger √arâretin fi¡l-i evveli tes«în olur demekten murâd mu†la…an
tes«în olur demek ise i√râ… ve ta¡fînde dahi fi¡l-i evvel olan tes«n mevcûd
olur, o sü«ûnet mi…dâr-ı mu¡ayyen üzere oldukta …uvvet-i &âniye ¡ârı∂a olup
i√râ… ve ¡ufûnetten biri √âdi& olur. Ve eger fi¡l-i evvel olan tes«înden murâd
tes«în-i §âli√ olur ise i√râ… ve ¡ufûnette fi¡l-i evvel olan tes«în bulunmaz
lâkin ona mu…âyese ile sü«ûnet-i fâside bir √adde bâliπ oldukta i√râ… ve
ta¡fîn √âdi& olup fi¡l-i &ânî bulunur. Bürûdet dahi bu …ıyâs üzere olur. Ve
¢ânûn’un
رة او א
אت و ات כ א
א
 א אdediğinin ma√§ûlü
ta…rîr olunan ma¡ânî olur.
Ve ef¡âl-i &evânîden ≠ikr olunan ef¡âlden mâ-¡adâ biraz ef¡âl dahi vardır,
o ef¡âl ta«dîr (1), «atm (2), ce≠b (3), ilzâ… (4), teftî√ (5), taπriye (6) ve bu
mi&lli eşyâlardır. Ammâ ef¡âl-i külliyyeye şebîh olanlar ishâl ve idrâr ve
ta¡rî… olur.
Ve edviyenin ≠ikr olunan bu ef¡âlini beyândan mu…addem o edviye-i
müfredenin kendi §ıfâtında tekellüm eyleriz ve biz deriz ki edviyenin kendi
§ıfatları keyfiyyât-ı erba¡a-i me≠kûre olur ya¡nî tes«în ve tebrîd ve ter†îb ve
tecfîf olur ve revâyi√ ve elvân dahi §ıfâtından olur. Ve bunlardan mâ-¡adâ
edviyenin biraz meşhûre §ıfâtı dahi vardır ki o §ıfât bunlardır: el-le†âfet (1),
el-ke&âfet (2), el-lüzûcet (3), el-heşâşet (4), el-cümûd (5), es-seyelân (6),
el-lu¡âbiyyet (7), ed-dühniyyet (8), en-neşf (9), el-«iffet (10), e&-&i…al (11)
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Ammâ devâ-i la†îf o devâdır ki onun şânından olur ki [137a] insân o
devâyı tenâvül eylese o devâ insânın bedeninde olan …uvve-i †abî¡iyyeden
münfa¡il oldukta cidden §ıπâr olan eczâlara mün…asım olur, za¡ferân ve
dâr-ı §înî gibi. Ve bu mi&lli la†îf olan devâ cemî¡an te™&îrâtında nâfi¡ olur
√attâ bu mi&lli la†îf devânın tecfîfinde le≠¡ olmaz velâkin le≠¡i olan devânın
tecfîfindem la†îf-i πayr-i le≠≠â¡ın tecfîfi …avî olur.
Ve devâ-i ke&îf ile bizim murâdımız o devâdır ki onu insân tenâvül eyledikte devâ-i la†îfin eczâ-i §aπîreye in…ısâmı gibi mün…asıme olmak şânından olmaya, …ar¡ ve cibsîn8 gibi
Ve devâ-i lezicden bizim murâdımız o devâdır ki beden-i insânda olan
√arâretten münfa¡il ve müte™e&&ir oldukta veyâ«ûd infi¡âlden mu…addem şânından ola medd ile mun…a†ı¡ olmayıp imtidâdı …abûl eylemek, bir †arafı bir
ma√alle teşebbü& ve ta¡allu… edip †araf-ı â«ere çekilse üzülmeye ve belki
uzaya √attâ iki †arafından her biri birer cisme yapışsa ve o iki cismden her
biri â«erin cihet-i «ilâfına √areket eylese o devâ-i lezic uzaya ve kesilmeye,
¡asel bu mi&lli olur. Lâkin bu √âlet tenâvül olmazdan evvel mevcûd olur
ise ona bi’l-fi¡l lüzûcet derler ve eger …able’t-tenâvül bu √âli olmayıp lâkin
tenâvül eden insânın √arâretinden müte™e&&ir olduktan sonra olur ise ona
lüzûcet bi’l-…uvve derler.
Ammâ heşş o devâdır ki ∂aπ†-ı yesîr ile ya¡nî azacık sıkmak ile eczâ-i
§ıπâra mütecezzî ve mün…asım ola ve onda yübûset veyâ«ûd bir nev¡ cümûd
ola, §abır-ı ceyyid gibi.
Ve câmid o devâdır ki onun şânından olur ki o câmid olan devâ her
hangi va∂¡ üzere far∂ olunur ise o va∂¡ından ve hey™etinden münbası† olup
şekl-i â«eri …abûl eylemeye lâkin ≠âtında ve cevherinde cüz™-i bârid olmakla bi’l-fi¡l bulunan hey™eti üzere bâ…î kala, bi’≠-≠ât ve bilâ-…asr kendiliğinden münbası† olmaya, şem¡ gibi ve’l-√â§ıl seyelân onun şânından ola
velâkin bi’l-fi¡l seyelân olmaya.

8

“Cibsîn”i ◊âcî Paşa √acerü’l-ca§§ diye tefsîr eder. İbn Kütbî der ki cibsîn üç
…ısmdır: Biri ebya∂-ı §ulb-i πayr-i heşştir ve πayr-i berrâ…tır, bu …ısm ca§§tır.
Ve ikincisi ebya∂-ı berrâ…tır ve §afâyi√îdir, o …ısm isfîdâc-ı ca§§â§îndir. Ve
üçüncüsü √umret-i §a√rîdir.
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Ve sâil o devâdır ki şekli ve va∂¡ı üzere bi’l-fi¡l &âbit olmaz, §alâbetli
bir cirmin üzerinde vâ…i¡ olsa yukarı †arafı aşağı †arafına √areket eder ve
sülûku mümkin olan her †arafa akar, mâyi¡âtın küllîsi bu minvâl üzere olur.
Ve devâ-i lu¡âbî o devâdır ki onun şânından olur ki o devâ suyun içine
veyâ«ûd su gibi olan mâyi¡âttan birinin içine il…â olunup nu…û¡ kılınsa o
devâdan biraz eczâ müfâra…at edip temeyyüz eyleye ve o su ile mu«âla†a
eyleye ve mecmû¡-ı mürekkeb bir cevher ola ki lüzûcete meyli ola, bezr-i
…a†ûnâ ya¡nî karnıyarık gibi ve «a†mî gibi. Ve cemî¡an büzûr-ı lu¡âbiyye izlâ…ı √asebiyle ishâl eyler lâkin şeyy olunsa ya¡nî âteşte kavrulsa ve ba¡dehu
≠ikr olunan †arî… üzere lu¡âbı a«≠ olunsa o lu¡âb muπarrî olmakla †abî¡atı
√abs ve …ab∂ eder.
Ve dehîn o devâdır ki onun cevherinde dühn ola.
Ve neşşâf o devâdır ki ar∂î ve bi’l-fi¡l yâbis olur ve onun şânından olur ki
su veyâ«ûd su mi&lli olan mâyi¡ât-ı sâile ona mülâ…î olsa o devânın mesâmmât-ı «afiyyelerine su ve mâiyyet nüfû≠ eyleyip πâi§a ola ve görünmeye,
sönmedik nûre ve kireç gibi.
Ammâ «afîf ve &a…îlin mâhiyyetleri @âhiredir ya¡nî «afîf o devâdır ki onu
i√timâl †abî¡ata âsân olur ve onun fi¡li bedende serî¡ olur ve &a…îl «afîfin
¡aksi üzere olur.
Bu ≠ikr olunan edviyenin ≠âtında olan §ıfâtları idi, ammâ o edviyenin
ef¡âlini beyânda bize vâcib olur ki o ef¡âlin meşhûrlarını evvelâ ¡ale’l-icmâl
ta¡dâd edip sayavuz ve o ef¡âlin ≠ikri mürûr eden §ıfâtların her birine tâbi¡a
olanlarını biri birinden ayırıp başka başka †aba…a eyleyevüz ve ba¡dehu
taf§îl edip tertîb eyleyevüz:
‰aba…a-i ûlâ devâ-i müsa««inin ef¡âli †aba…asıdır, o †aba…a bunlardır:
müla††ıf (1), câlî (2), mu√allil (3), mu«aşşin (4), müfetti√ (5), mür«î (6),
mün∂ic (7), hâ∂ım (8), mu…a††ı¡ (9), kâsir-i riyâ√ (10), câ≠ib (11), lâ≠i¡ (12),
mu√ammir (13), mu√akkik (14), mu…arri√ (15), ekkâl (16), mu√rı… (17),
müfettit (18), mu¡affin (19), kâvî (20), mu…aşşir (21)
‰aba…a-i &âniye müberridin ef¡âli †aba…asıdır: râdi¡ (1), muπallı@ (2),
müfeccic (3), mu«addir (4)
‰aba…a-i &âli&e mura††ıbın ef¡âli †aba…asıdır: müneffi« (1), πassâl (2),
müvessi«u’l-…urû√ (3), müzli… (4), mümellis (5)
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‰aba…a-i râbi¡a yübûsetin ef¡âli †aba…asıdır: müceffif (1), ¡â§ır (2), …âbı∂
(3), müseddid (4), muπarrî (5), müdmil (6), münbitü’l-la√m (7), √âtim (8)
Ve bunlardan mâ-¡adâ edviyenin iki †aba…ası dahi vardır ki o †aba…aları
biri birinden ef¡âli √asebiyle mümtâz olur:
‰aba…a-i vâ√ide bunlardır: …âtil (1), semm (2), tiryâ… (3), bâd-zehr (4)
‰aba…a-i u«râ: müshil (1), müdirr (2), mu¡arrı… (3)
Ve biz bu ef¡âli rüsûm ve ta¡rîfleri ile bildiririz:
Müla††ıf o devâdır ki onun şânı «ıl†ın …ıvâmını √arâret-i πarîziyyesi
√asebiyle mu¡tedile eylemek olur, zûfâ ve √âşâ ve bâbûnec gibi.
Mu√allil o devâdır ki onun şânı a«lâ†ın eczâsını teb«îr edip ayırmak
olur bu vechle ki devâ-i mu√allil «ıl†ı müştebik ve müctemi¡ olduğu
ma√allde teb«îr edip bedenden i«râc eder √attâ o mu√allil √arâretinin
…uvveti √asebiyle ve fi¡linin devâmı ile o «ıl†ı cemî¡an ifnâ eder, cünd-i
bîdester gibi.
Câlî devânın şânı budur ki sa†√-ı ¡u∂vda olan mesâmmların ağzını ru†ûbât-ı lezice sedd eder veyâ«ûd câmide olan ru†ûbât sedd eder ve câlî olan
devâ o ru†ûbeti mesâmmâtın ağzından ta√rîk ve teb¡îd edip mesâmmâtı açar
ve ¡asel bu minvâl üzere câlîdir. Ve câlî olan edviyenin her birisi cilâsı
√asebiyle †abî¡atı telyîn eder her ne …adar o devâda …uvve-i müshile bulunmaz ise. Ve merâreti olan eşyâların küllîsi câlî olur.
Mu«aşşin devânın şânı budur ki ¡u∂vun sa†√ının eczâlarını mu«telif kılar, o eczâların ba¡∂ısı fev…e ve ba¡∂ı â«eri ta√ta mâil olur ve o vechle eczâların i«tilâfı devânın …ab∂ı ziyâde olup cevherinin ke&âfeti olmak √asebiyle
olur ve bu ≠ikr olunan bundan a…dem seb…at etti veyâ«ûd devânın √arâfeti
şedîde olup cevheri la†îf olmakla olur ve bu mi&lli devâ eczâ-i ¡u∂vu ta…†î¡
edip istivâsı bâ†ıl olur veyâ«ûd devâ-i mu«aşşin ¡u∂vun «uşûnet-i a§liyyesini i@hâr eder o vechle ki …ıvâmı metîn olup sa†√-ı @âhiri bi-√asebi’l-«il…a
«uşûnetli olan ¡u∂vun üzerine lüzûcetli ru†ûbet seyelân etmekle ba¡∂ı kerre
o ¡u∂vda melâset-i ¡ârı∂a √âdi& olup bi’l-¡ara∂ emles olur ve cilâsı olan edviye o ¡u∂v-ı «aşinin üzerinde olan ru†ûbet-i leziceyi cilâsı √asebiyle izâle eyledikte melâset-i ¡ârı∂ası zâile olup a§lî olan «uşûneti @uhûr eder ve
fi’l-√a…î…a ta«şîn o devânın fi¡li √asebiyle «uşûnet-i a§liyey @uhûr etmekle
mu«aşşin a§nâfından sayılır ve iklîlü’l-melikin ta«şîni bu vechle olur ve
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bu nev¡ mu«aşşinin ta«şîni ¡i@âm ve πa∂ârîfte @uhûru ek&er olur ve e…all-i
@uhûru cildde olur.
Müfetti√ devânın şânı budur ki menâfi≠ dâ«ilinde ve tecvîfinde vâ…i¡
olan mevâddı ve süddeleri ta√rîk edip i«râc eder ve o mecârî meftû√aten
bâ…î kalır. Ve müfetti√in fi¡li câlî devânın fi¡linden …avî olur, fu†râsâliyûn
gibi. Bundan a…dem fu†râsâliyûnu ¡Allâme ma…denûs ile tefsîr eylemiş idi.
Ve teftî√ dahi mu«aşşin gibi birkaç vechle olur, zîrâ müfetti√ olan la†îf
ve mu√allil olmakla süddeleri tel†îf ve ta√lîl etmekle teftî√ eder veyâ«ûd
la†îf-i mu…a††ı¡ olmakla teftî√ eder, …arîben sen ta…†î¡in ma¡nâsını [137b]
bilirsin, veyâ«ûd devâ-i la†îf πassâl olmakla teftî√ eder ve πassâli dahi
…arîben bilirsin. Ve «ırrîf olan devânın küllîsi müfetti√ olur ve mürr-i la†îf
olan devânın dahi küllîsi müfetti√ olur ve la†îf-i seyyâl olan devânın küllîsi
dahi müfetti√ olur eger onun √arâreti mu¡tedile olur ise ve la†îf-i √âmi∂in
küllîsi müfetti√tir.
Mür«î devânın şânı budur ki bir ¡u∂vun …ıvâmı o ¡u∂vda olan mesâmmâtı tek&îf eder olsa mür«î olan devâ o …ıvâmı telyîn eder ve …ıvâmın mülâyemeti √asebiyle o ¡u∂vun mesâmmâtı tevessu¡ eder ve genişir ve vüs¡at-i
mesâmm √asebiyle mu√tebes olan fu∂ûl sühûlet ile mündefi¡ olur ve mür«î
devâ bu fi¡li √arâreti ve ru†ûbeti ile işler. Şibt ya¡nî durak otu ve bezr-i kettân ile bir ¡u∂va ∂ımâd olunsa o ∂ımâd mür«î olur.
Mün∂ic devânın şânı budur ki o devâ «ıl†a nu∂c ifâde edip pişirir, zîrâ
mün∂ic devâda √arâret mu¡tedile olur, i¡tidâl üzere «ıl†ı tes«în eder ve o
devâda …uvve-i …âbı∂a vard[ır], nu∂c olunca …adar «ıl†ı √abs eder, nu∂ca
mâni¡ √areketten «ıl†ı men¡ eder ve o devâ ¡unf ile «ıl†ı ta√lîl etmekle i√râ…
eylemez. [İ√râ…] in∂âcın ∂ıddı olur. Mu√rı… devâ, «ıl†ı ¡unf ile ta√lîl eder ve
«ıl†ın la†îfini ke&îfinden ayırıp ta§¡îd eder ve ke&îfini tersîb edip termîd eder
ya¡nî la†îfi §u¡ûd edip mesâmmâttan «urûc eder ve remâdiyyeti bâ…î kalır
ve ona i√râ… tesmiye olunur. İn∂âc bunun ∂ıddı olur, in∂âc ile «ıl†ın …ıvâmı
mu¡tedil olur, in∂âcda i√râ… olmaz.
Hâ∂ım devânın şânı budur ki o devâ πıdânın ha∂mına mu¡în olup …uvve-i
hâ∂ımeye fâidesi olur. Bundan a…dem hâ∂ım devânın ≠ikri seb…at eyledi.
Kâsirü’r-riyâ√ devânın şânı budur ki o devâ √arâreti √asebiyle ve tecfîfi
√asebiyle rî√in …ıvâmını ra…î… ve havâyî eder ve o rî√ mu√te…an ve mu√-
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tebes olduğu ma√allde ta√allül √asebiyle mi…dâr nâ…ı§ kalır, se≠âb to«umu
kâsirü’r-riyâ√tır.
Mu…a††ı¡ devânın şânı budur ki bir ¡u∂va mültezi… olup yapışan «ı†-ı lezicin
sa†√ı ile yapıştığı ¡u∂vun arasını devâ fa§l eder ve le†âfeti √asebiyle arasına
girer, o ¡u∂vu «ıl†-ı lezicden ¡ârî ve berî eder ve o «ıl†-ı lezicde devâ-i mu…a††ı¡
bi’l-fi¡l su†û√-ı mütebâyine i√dâ& edip teşebbü& ve ta¡allu… eylediği mev∂i¡den
o «ıl†-ı lezicin «urûcunu teshîl eder, mi&âli «ardal ve sikencebîn olur.
Ve ef¡âl-i edviyenin her birinin fi¡l-i â«er-i ∂ıddı olur. Mu…a††ı¡ın ∂ıddı
lezic-i mültezi… olur ve mu√allil muπallı@ mu…âbilinde olur ve müla††ıf
müke&&if mu…âbilinde olur. Ve bunlardan mâ-¡adâ ef¡âlden ≠ikrde mu…ârin
olan her iki fi¡l biri birine mu…âbil olur. Ve mu…a††ı¡ devânın «ıl†ın …ıvâmında fi¡li ve te™&îri olmaz belki ta…†î¡in şar†ı ve belki mu…a††ı¡ın fi¡li «ıl†ın itti§âlinde olup ba¡∂ı kerre «ıl†ı eczâ-i müteferri…aya tefrî… eder velâkin yine
her bir cüz™ evvelki …ıvâmı üzere olur.
Ve câ≠ib devânın şânı budur ki o devâ mevâddı kendi bulunduğu ve
va∂¡ olunduğu ma√alle ce≠b edip çeker le†âfeti ve √arâreti √asebiyle, cünd-i
bîdester gibi. Ve câ≠ib devânın ba¡∂ısının ce≠bi şedîd olur ve bedenin
¡um…undan mevâddı ce≠b eder. Ve ce≠b-i şedîdi olan câ≠ib devânın ¡ır…u’nnesâya ve πâire olan evcâ¡-ı mefâ§ıla menfa¡ati olur eger beden ten…ıye
olunduktan sonra şedîdü’l-ce≠b olan câ≠ib devâ ile ∂ımâd olunur ise ve
şevk ve süllâyı9 me√âbisinden o şedîdü’l-ce≠b olan devâ i«râc eder.
Lâ≠i¡ devânın şânı budur ki o devânın ziyâde nüfû≠u ve le†âfeti olan bir
keyfiyyeti olup itti§âlde ¡adedi ke&îr ve mev∂i¡leri müte…ârib ve mi…dârları §aπîr teferru… i√dâ& eder ve o §aπîr parçaların mev∂i¡-i infi§âli bir birine πâyette …arîb olmakla teferru…lardan her birinin veca¡ı cem¡ olup ¡u∂va
şümûlü olan veca¡-ı vâ√id gibi i√sâs olunur, «ardal ma¡a’l-«all ∂ımâd olunsa veyâ«ûd yalnız «all ile ∂ımâd olunsa o ∂ımâd bu vechle le≠¡i i√dâ& eder.
Mu√ammir devânın şânı budur ki o devâ mülâ…î olduğu ¡u∂vu tes«în-i
şedîd ile tes«în eder, …uvvet-i tes«în ile demi @âhire ce≠b eder; «ardal ve
incir ve fû≠enec edviye-i mu√ammiredendir, bunların fi¡li keyyin fi¡line
mu…ârib olur.
9
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Mu√akkik devânın şânı budur ki o devâ √iddeti ve tes«îni √asebiyle
le≠¡ ve √akk edici «ıl†ı mesâmmâta ce≠b eder lâkin o devâda ¡u∂vu ta…rî√
edecek …uvvet olmaz. Ve ba¡∂ı kerre mu√akkik devâda şevk-i zeπabî ya¡nî
çuka havı gibi dikenleri olup o şevkin ecrâmı §allâb olur velâkin i√sâs ve
ib§âr olunmaz ve o şevk √ikke i√dâ&ında ve le≠¡de mu√akkik devânın keyfiyyetine mu¡în olur ve kebîkec bu minvâl üzere mu√akkik devâdır.
Mu…arri√ devânın şânı budur ki o mu…arri√ devâ eczâ-i cildin aralıklarında mevcûd olan ru†ûbetleri ta√lîl edip ifnâ eder ve mevâdd-ı rediyyeyi
bedenden cilde ce≠b eder ve mec≠ûb olan mevâdd ¡u∂vda …ur√a i√dâ& eder
ve belâdur mi&lli devâlar devâ-i mu…arri√tir.
Mu√rı… devânın şânı budur ki o devâ a«lâ†ın ve a¡∂ânın la†îfini ta√lîl
eder ve ke&îfi ve remâdiyyeti bâ…î kalır, eferbiyûn mi&lli devâlar devâ-i
mu√rik olur.
Ekkâl devânın şânı budur ki o devânın ta√lîli ve ta…rî√i ile bedende olan
la√miyyet azalır ve no…§ân üzere olur, zencâr mi&lli edviyeler ekkâl devâ
olur.
Müfettit devânın şânı budur ki o ta√accür eylemiş «ıl†a mü§âdif ve
mülâ…î olsa o taş gibi olan «ıl†ı parçalar ve küçük küçük eczâlar eder ve
ra∂∂ olmuş gibi olur, √a§âtı ya¡nî külâda ve me&ânede √âdi& olan taşları
√acerü’l-yehûdî tesmiye olunan devâ mi&llilerinin teftît eylediği gibi.
Mu¡affin devânın şânı budur ki ¡u∂v[a] §âir ve râci¡ olan rû√un mizâcını
ifsâd eder ve ke≠âlik ¡u∂vun ru†ûbetinin mizâcını ta√lîl edip ifsâd eder ya¡nî
cevher-i ru†ûbetin mi…dârını ta√lîl eylemez ancak mizâcını ta√lîl eymekle
mizâc fâsid olur √attâ mizâcı fâsid olan o ru†ûbet isti√âle edip bedenden
cüz™ olmağa §alâ√iyyeti olmaz ve ¡ufûneti mûcib olan √arârette i√râ… edecek
…adar …uvvet olmaz ki √attâ ru†ûbeti ifnâ edip ve remâdiyyetini ib…â etmekle
o √arâret i√râ…ı i√dâ& eyleye belki ru†ûbetin kemmiyyeti ve mi…dârı ¡alâ-√âlihi bâ…ıye iken o ru†ûbetin mizâcını ifsâd edip bedel mâ-yete√allel olmağa
§alâ√iyyetten çıkarır ve bu ¡ufûnetin ve ke≠âlik i√râ…ın fâ¡ili √arâret-i πarîbe
olur ve √arâret-i πarîziyye le≠î≠-i havâîdir, ondan bunların em&âli ef¡âl-i
fâside @uhûr eylemez, zernî« ve &âfsiyâ gibi devâlar mu¡affindir.
Kâvî devânın şânı budur ki o devâ mülâ…î olduğu cildi i√râ…-ı müceffif
ile i√râ… eder ve ta§lîb eder ve cildi √umeme gibi eder ya¡nî nâr ile ru†ûbeti
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ifnâ olunmuş §alâbetli mîşe kömürü gibi eder ve o cildin cevheri «ıl†-ı sâilin cereyânına sedd olur eger «ıl†-ı sâil cildin yüzünde olur ise. Ve cereyân
şânından iken cildin yüzünde mesdûd ve ma√bûs olan ru†ûbet-i §ulbeye
«uşkrîşet tesmiye olunur. Ve kâvî devâlar şerâyînden ve şerâyîn mi&llilerden demi √abs için isti¡mâl olunur, zâc ve …ul…u†âr mi&lli devâlar kâvî devâlardır.
¢âşır devânın şânı budur ki o devânın ifrâ† üzere cilâsı √asebiyle cild-i
fâsidden eczâ-i fâsideyi ta…şîr edip izâle eder, …us† ve zerâvend mi&lli devâlar ve beha… ve kelef mi&lli emrâ∂-ı cilde nâfi¡ olan devâlar devâ-i …âşırdır.
Müberrid devâların fi¡li ve şânı senin ma¡lûmundur.
Mu…avvî devânın şânı budur ki o devâ ¡u∂vun …ıvâmını ve mizâcını ta¡dîl eyler ve ¡u∂v i¡tidâl-i mizâc √asebiyle vârid olan fu∂ûl ve âfâtı …abûlden imtinâ¡ eder. Ve mu…avvî olan [138a] devâların kimisi bi’l-«â§§a ta…
viye eder, †în-i ma«tûm ve tiryâ… ¡u∂vu bi’l-«â§§a ta…viye eder. Ve ba¡∂ı
mu…avvî devâların mizâclarında i¡tidâl olur ve i¡tidâli √asebiyle mülâ…î olduğu ¡u∂vda sü«ûnet ve bürûdetten hangisi ifrâ† üzere olur ise ¡u∂v[un]
o mizâcını ta¡dîl eder, [i¡tidâl-i] mizâc √asebiyle ta…viyet √â§ıl olur.
Câlînûs’un re™yi üzere dühn-i verdde olan ta…viyet bu nev¡ ta…viyet olur.
Râdi¡, câ≠ibin ∂ıddı olur ve şânı budur ki râdi¡ devânın keyfiyyeti bürûdet olmakla ¡u∂vu tebrîd ve tek&îf eder ve ke&âfet ile ¡u∂vun mesâmmâtı
∂ayyi… olur ve mevâddı ce≠b eden √arâret-i ¡u∂v bürûdet ile münkesire
olup …uvvet-i câ≠ibesi no…§ân üzere olur ve ¡u∂v[a] seyelân eylemek şânından olan mevâdda cümûd veyâ«ûd «u&ûret ¡ârı∂a olup seyelân eylemez
ve seyelân eden mevâddı dahi ¡u∂v tekâ&üfü √asebiyle …abûl eylemez, ¡inebü’&-&a¡leb evrâmda ve şişlerde isti¡mâl olunsa bu fi¡li işler devâ-i râdi¡dir.
Muπallı@, müla††ıfın ∂ıddı üzere olur ve şânı budur ki o muπallı@ devâ
ru†ûbetin …ıvâmın πalî@ eder üç sebebin biri ile:
Evvelkisi icmâd ile ya¡nî o devâ ru†ûbeti dondurur ve cümûd ile lâ-ma√âle ru†ûbetin cevheri πalî@ olur.
Ve ikinci ta«&îr etmekle ya¡nî koyu etmekle πalî@ eder.
Ve üçüncü sebeb o devânın kendi nefsi ve cevheri ru†ûbete mu«âla†a
edip ru†ûbet πalî@ olur.
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¢ânûn’un bu ma√allde olan kelâmından @âhir olur ki muπallı@dan
murâd müke&&ife şâmil bir ma¡nâ-yı ¡âmmdır ve müla††ıftan murâd mu√allile şâmil ma¡nâ-yı ¡âmmdır. Ve bundan a…dem “mu√allil muπallı@ın ∂ıddı ve
müla††ıf müke&&ifin ∂ıddı olur” dediği ma¡ânî-i «â§§larına na@ar olmakla
iki kelâm arasında münâfât ve münâ…a∂a olmaz.
Müfeccic hâ∂ımın ve mün∂icin ∂ıddı olur. Müfeccic o devâ olur ki
bürûdeti √asebiyle √arâret-i πarîziyyenin ve ke≠âlik √arâret-i πarîbiyyenin
πıdâda veyâ«ûd mevâdda olan fi¡llerini ib†âl eder, o √arâretler πıdâyı tes«în
edip ha∂m edemezler ve ke≠âlik mevâddı tes«în edip in∂âc edemezler √attâ
πıdâ πayr-i münha∂ım olduğu √âl üzere kalır ve mevâdd πayr-i na∂îc kalır.
Mu«addir o devâdır ki onun †abî¡atı bârid olur ve bürûdeti bir √adde ulaşır
ki onun ¡u∂vu tebrîdinden √iss ve √areket …uvvetlerini o ¡u∂va √âmil olan
ervâ√ın …ıvâm-ı cevherini taπlî@ ve tek&îf eder ve mizâcını tebrîd [eder] ve
¡u∂vun dahi mizâcını tebrîd eder, pes ervâ√ o ¡u∂vda cereyân eylemez ve cereyân eylese dahi o ¡u∂v cereyân eden ervâ√ın √âmil olduğu √iss ve √areket
…uvvetlerini …abûl eylemez, afyûn ve benc mi&lli devâlar devâ-i mu«addirdir.
Mura††ıb devânın ef¡âli meşhûr ve müte¡âreftir.
Müneffi« o devâdır ki onun cevherinde ru†ûbet-i πalî@a-i πarîbe olur,
o devâ tenâvül olunup √ârr-ı πarîzî o devâda te™&îr ve ¡amel eyledikte o
ru†ûbet-i πarîbe sühûlet ile √all olmayıp riyâ√a isti√âle eder ve bedende yel
√âdi& olur, lûbiyâ ya¡nî böğrülce πıdâ-i müneffi« olur. Ve müneffi« olan
aπdiye ve edviyenin küllîsi §udâ¡ı îcâb eder ve ¡ayna dahi ma∂arratı olur.
Velâkin aπdiye ve edviyeden müneffi« olanlar üç §ınf üzere olur:
~ınf-ı evvel o müneffi«tir ki onun nef«e mâdde olan ru†ûbetini mi¡dede
olan ha∂m-ı evvel rî√e i√âle eder ve onun nef«i mi¡dede olur ve o nef«in
in√ilâli ve dağılması dahi mi¡dede ve em¡âda olur.
Ve §ınf-ı &ânî o müneffi«tir ki o müneffi«te olan mâdde-i nef« ve ru†ûbet-i πalî@a mi¡dede olan ha∂m-ı evvel ile @uhûr eylemez belki ¡urû…a vardıkta o ru†ûbet ¡urû…ta nef«e ve rî√e isti√âle eder veyâ«ûd o ru†ûbet mi¡dede
iken rî√e isti√âleye ibtidâ eder lâkin o isti√âlenin tamâmı ¡urû…ta olur.
Ve §ınf-ı &âli&i o müneffi√tir ki o müneffi«in mâdde-i rî√ olan ru†ûbeti külliyyeten mi¡dede rî√e isti√âle eder velâkin o rî√ mi¡dede külliyyeten
ta√allül eylemez belki o ru†ûbetin rî√iyyeti bâ…ıye iken ¡urû…a nüfû≠ eder.
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Ve o eczâ ki onda ru†ûbet-i fa∂liyye olup o ru†ûbet mu«âli† olduğu πıdânın cevherine πarîbe ola, o eczânın mu«âli† olduğu aπdiyenin küllîsi ile
nef« √âdi& olur. Zencebîl ve circîr mi&lli nesneler müneffi« olur ve cemî¡an
müneffi« olan devânın in¡â@ı olur ve bâhı ta…viye eder.
∏assâl devânın şânı budur ki o devâda cilâ olur lâkin cilâsı …uvve-i fâ¡iliyye ile olmaz belki …uvve-i münfa¡ile ile olur ve o devâda olan …uvve-i
münfa¡ileye o devâ-i ra†bın √areketi i¡ânet eder. Biz “…uvve-i münfa¡ile”
ile murâd ederiz devânın ru†ûbetini ve “√areket” ile murâd ederiz devânın
seyelânını ya¡nî πassâl olan devâ lâzımdır ki sâil ve la†îf ola. Ve o va§f üzere olan devâda kaçan bedenimizin √arâreti te™&îr eylese seyelân edip ¡u∂v
üzere cârî olur ve ¡urû…un ağızlarını ter†îb ve telyîn edip açar ve fu∂ûlü dahi
telyîn edip akıtır ve o vechle mevâdd-ı fâside ¡urû…tan seyelân eder. Ve bu
ta…rîrden @âhir olur ki devâ-i πassâlde ancak telyîn ve tel†îf olmakla mevâddı seyelâna müsta¡idd eder ve …uvve-i fâ¡ile â«er ma¡nâ olur. Arpa suyu ve
mâ-ı …arâ√ πassâl olur. “¢arâ√” se√âb vezninde o suya derler ki ona bir
nesne karışmaya, mâ-ı «âli§ ma¡nâsına.
Müvessi«-i …urû√ olan devânın şânı budur ki …ur√anın mâddesi olan
ru†ûbet mi&lli o devâda ru†ûbet ola ve isti¡mâl olundukta o ru†ûbet devânın
ru†ûbetine karışıp mâdde-i …ur√a ziyâde olmakla o …ur√anın cefâfına ve
indimâline mâni¡ ola.
Müzli… o devâdır ki bir mecrâya mülâ…î ve mu√tebes olan cismin sa†√ını
ıslatıp o cismi mecrâdan fa§l eder ve ayırır ve o cisme müzli… devâ karışmakla o cism yumuşayıp seyelânı ziyâde …abûl eder ve o cism &i…al-i
†abî¡îsi √asebiyle a¡lâda ise esfele √areket eder, eger a¡lâda değil ise …uvve-i
dâfi¡anın def¡i ile √areket [eder.] İccâ§ ya¡nî erik izlâ…ı √asebiyle ishâl eder.
Mümellis devânın şânı budur ki «uşûnetli bir ¡u∂vun sa†√ına o devâ
münbası† olur ve o ¡u∂vun sa†√ı «aşin iken o devânın seyelânı √asebiyle
emles olur ya¡nî o sa†√ın mütefâvit olan eczâlarının tefâvütünü o münbası†
devâ düzler ve müsteviye edip o sa†√ emles olur. “Emles” müstevî ma¡nâsınadır. O devâ «uşûnet-i sa†√ı setr edip örtmek ile sa†√ bi’l-¡ara∂ müstevî
olur. Ve mümellis devânın ba¡∂ıları «uşûnet-i §a†√ı kendi setr eylemez belki
bedende mevcûd olan ru†ûbet-i â«eri o sa†√ üzerine akıtıp isâle eder ve o
â«er ru†ûbet o sa†√ üzere münbası† olup sa†√-ı «aşini emles eder.
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Müceffif devâ o devâdır ki lu†f ve ta√lîli √asebiyle ru†ûbâtı ifnâ eder.
¢âbı∂ o devâdır ki o devâ mülâ…î olduğu ¡u∂vun eczâlarının ifrâ†-ı √areketlerini îcâb eder ve ifrâ†-ı √areketten eczâ-ı ¡u∂v ictimâ¡ eder ve va∂¡ında
tekâ&üf i√dâ& edip mecârî münsedde olur.
¡Â§ır o devâdır ki eczâ-i ¡u∂vu …ab∂ ve cem¡de o devâ bir √adde bâliπ
olur ki onun …ab∂ı √asebiyle ¡u∂vun eczâları arasında mevcûde olan ru†ûbâ†
mu∂†aribe olup bi’∂-∂arûre «urûc eder.
Müseddid o mütenâveldir ki ke&îf ve yâbis veyâ«ûd muπarrî olur ve o
sebebden menfe≠lerde mu√tebes olup südde i√dâ& eder.
Muπarrî o devâdır ki yâbis olur ve onda lüzûcetli bir ru†ûbet-i yesîre
olur ve o devâ lüzûceti ve ru†ûbeti √asebiyle mecârînin ağızlarına mülte§ı…
olup sâili seyelândan men¡ [eder.] Ve her devâ ki onda lüzûcet ve seyelân
ve izlâ… ola, o devâda nâr ¡amel eylese o devâ muπarrî olur ve sâdde ve
√âbis olur.
Müdmil o devâdır ki cirâ√atin ve itti§âli müteferri… olan ¡u∂vun mütecâvirân olan iki sa†√ı arasında mevcûd olan ru†ûbet-i fâsideyi o devâ [138b]
kurutup tek&îf eder ve πıreviyyeti √asebiyle ve lüzûceti ile o iki sa†√ı biri
birine il§â… edip yapıştırır, dem-i a«aveyn ve §abır mi&lli devâlar müdmil
devâ olurlar.
Münbitü’l-la√m devânın şânı budur ki o devâ cirâ√ate vârid olan demin
mizâcını ta¡dîl eder ve tecfîfi √asebiyle o devâ mu¡addilü’l-mizâc olan demi
¡a…d edip demi la√ma i√âle eder.
»âtim devânın şânı budur ki o devâ müceffif olur, tecfîfi √asebiyle
cirâ√atin sa†√ını kurutup üzerinde «uşkrîşet i√dâ& eder ve cild-i †abî¡î nâbit
olunca …adar «uşkrîşet √asebiyle cirâ√ati âfâttan √ıf@ eder. Ve √arâret ve
bürûdette mu¡tedil olan devânın küllîsi bilâ-le≠¡ müceffif olur.
¢âtil o devâdır ki bedenin mizâcını ifrâ†la müfside i√âle eder ya¡nî keyfiyyât-ı erba¡adan birini bedenin be…âsına mu«ill olacak …adar ziyâde eder,
eferbiyûn ve şevkerân ve afyûn devâ-i …âtil olur.
Semm, …âtil gibi mizâcı ifsâd eder lâkin …âtil nesnede bir keyfiyyet olur
ki o keyfiyyet mizâc-ı insâna mü∂âdde olur ve o keyfiyyet insânın helâkine mü™eddî olur, ammâ semm gâhîce keyfiyyet ile helâke mü™eddî olur ve
gâhîce bi’l-«â§§a ihlâk eder, ≠ikr olunan keyfiyyet olmaz; bîş dedikleri nebt
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bi’l-«â§§a helâke mü™eddî olmakla semm olur, …âtil olmaz ve afyûn mi&lliler hem …âtil olur ve hemm semm olur.
Tiryâ… ve bâd-zehr bu iki devânın şânları budur ki o devâlar rû√un §ı√√atini mu√âfa@a edip semmin ∂ararını rû√un nefsinden def¡ eder. Ve bu iki
ismlerin ma¡nâları vâ√id olup o ismler müterâdifân olur lâkin tiryâ…ın §ınâ¡î
olan mürekkebâtta isti¡mâli ek&er ve evlâ olur ve bâd-zehrin müfredâtta ve
†abî¡î olanlarda isti¡mâli evlâ olur. Ve müşâbih olur ki vech-i â«er ile tiryâ…
ile bâd-zehr far… oluna, o vech budur ki ervâ√ı semmden mu√âfa@a eden
…uvvet †abî¡î olup nebâtâtta olur ise o nebâta tiryâ… ismini ı†lâ… evlâ olur
ve eger ma¡dende o …uvvet †abî¡î mevcûd olur ise o ma¡den bâd-zehr ismine müste√a…… olur. Ve yine müşâbih olur ki tiryâ… ve bâd-zehr aralarında
far…-ı ke&îr olmayıp müsâvı…lar10 ola.
Müshil, mu¡arrı…, müdirr bu devâların mâhiyyet ve ma¡nâları ma¡lûmedir.
Kaçan bir devâda ishâl ile …ab∂ cem¡ olsa, sûrincânda cem¡ olduğu gibi,
o devâların küllîsi evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur, zîrâ …uvve-i müshile sür¡at
edip mevâddı ce≠b eder ve …uvve-i …âbı∂a sür¡at edip mevâddın mecrâlarını
…ab∂ ve ta∂yî… eder ve ta∂yî… √asebiyle ce≠b ile mündefi¡ olan mevâdd geri
¡avdet eylemez ve ke≠âlik â«er ma√allden mefâ§ıla mâdde-i veca¡ dökülmez ve menfa¡at @âhir olur.
Ve kaçan bir devâda ta√lîl …uvveti ile …ab∂ …uvvetleri cem¡ ola, o devâ
mu¡tedil olur ve evrâm-ı balπamiyyede ¡ârı∂ olan istir«â-i mefâ§ıla ve teşennüce nâfi¡ olur; …ab∂ ile ta√lîlden her birisi tecfîfte mu¡în olur, kaçan
ikisi ictimâ¡ eyleseler yübsü ziyâde olur.
Ve edviye-i müshile ile edviye-i müdirre fi¡llerinde biri birine mümâna¡at ederler, zîrâ müdrir olan edviye &üflün ru†ûbetini ve mâiyyetini me&âne †arî…ine ce≠b eder ve &üflü ek&er-i √âlde tecfîf eder ve edviye-i müshile
&üflü ter†îb eder ve beynehümâda temânu¡ @âhir olur.
Ve bir edviye ki onda …uvve-i müberride ve …uvve-i müsa««ine ictimâ¡
eyleye, evrâm-ı √ârrede o mi&lli edviyenin küllîsi nâfi¡a olur, ≠ikr olunan
evrâmın tezeyyüdü zamânından intihâsı zamânına gelince …adar menfa¡a10

“Müsâvı…” o iki isme derler ki ikisinin mefhûm ve mâ-§ada…ları bir olup veyâ«ûd
mâ-§ada…ları mütte√id ve mefhûmları muπâyir olmak i√timâli ola.
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ti mütemâdî olur, zîrâ o devâ bürûdetin îcâb eylediği …ab∂ ile râdi¡ olup
vereme mevâddı in§ıbâbdan red¡ ve men¡ eder ve tes«îni ile veremde olan
mevâddı ta√lîl eder.
Ve bir devâ ki onda tiryâ…iyyet ile bürûdet cem¡ olsa o mi&lli devâların
dı……a menfa¡ati şedîde olur.
Ve tiryâ…iyyet ile √arâret bir devâda ictimâ¡ eylese …albin bürûdeti ve
sovukluğuna menfa¡ati sâir edviyenin menfa¡atinden ek&er olur.
Ve edviyenin te™&îrinde biraz ¡ameller dahi vardır ki o ¡ameller †abîbin §un¡ ve i«tiyârı ile olmaz belki o ¡ameli †abî¡at işler, me&elâ veremin
zamân-ı tezeyyüdü â«irlerinde intihâya …arîb zamânında râdi¡ ile mu√allil devâları †abîb «al† edip sa…y veyâ«ûd †ılâ eder ve †abî¡at mürekkebü’l…uvâ olan o devâdan ta√lîl …uvvesini ayırıp ancak veremde √âlâ mevcûde
olan mâddede isti¡mâl eder ve veremden o mâddeyi ta√lîl edip ifnâ eder
ve ke≠âlik o devâdan red¡i olan bürûdet …uvvetini dahi ayırıp o …uvveti
vereme in§ıbâba müteveccih olan mevâdda isti¡mâl eder. Bu vechle o iki …
uvvet ayrılıp her birisi ma√allinde isti¡mâl olunmasa o mürekkebü’l-…uvâ
devânın menfa¡ati olmaz. Ve ◊a…… celle ve ¡alâ √a∂retleri beden-i insâna o
†abî¡atı müsa««are edip beden-i insân için müdebbir kıldı ve beden-i insânın
be…âsında nef¡i olan ¡ameli ona müsa««ar kıldı, insânın be…âsına elya… olan
menâfi¡i bi-i≠ni «âlı…ıhâ o …uvvet işler ve ma∂arratlı olan nesneleri bi-i≠ni
«âlı…ıhâ def¡ eder. O celb-i menâfi¡ ve selb-i mü∂âdde o …uvvet min-†arafillâhi ta¡âlâ mülhem olur ve bi-i≠ni «âlı… mülhem olduğu nesneleri işler,
†abîbin o ¡amelde …a†¡â med«ali olmaz, ancak †abîbin fi¡li o devâyı terkîb
edip sa…y eylemek olur. “Fe-sub√ânelle≠î bi-yedihî melekûtu külli şey™in
lehü’l-√ükmü ileyhi türce¡ûne”
İşbu fa§lda ≠ikr olunan ≠ikr olunan biraz …ânûn ve u§ûl ve esrârdır ki
e†ıbbâya onları ma¡rifet vâcibe olur:
Ma…âle-i Ûlâ Fu§ûlünden Fa§l-ı »âmis Edviyeye »âricden
¡Ârı∂ Olan A√kâmları Bildirir
Ve biz deriz ki ba¡∂ı kerre edviyeye ¡amel-i «âricî ve §ınâ¡at √asebiyle
¡ârı∂ olan a√vâl ile a√kâm ¡ârı∂ olur, me&elâ devâ †ab« olunmakla ve sa√…
olunmakla ve nârda yakmakla ve πasl eylemekle ve berd ile icmâd edip
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dondurmak ve â«er devânın civârında kılmak ile o devâya †abî¡î olmayan
a√vâl ile ba¡∂ı a√kâm ¡ârı∂ olur.
Ve ba¡∂ı kerre dahi edviyenin a√kâmı edviye-i u«râya mümâzecet edip
karışmakla dahi müteπayyir olur, bu mümâzecet ile ¡ârı∂ olan taπayyürde
olan kelâm her ne …adar terkîb-i edviyede olan kelâma müşâbih olur ise.
Ve biz deriz ki ba¡∂ı devâ vardır ki cirmi ke&îf olur ve o devâ †ab«
olunmakla …uvvetini irsâl eylemez lâkin †ab«ta ziyâde ¡unf olunsa ve nâr-ı
…aviyye ile çok zamân kaynatılsa o zamân …uvvetini irsâl eder, a§l-ı keber
ve zerâvend ve zürünbâd bu mi&lli devâlardan olur, †ab«-ı ¡anîf ile ziyâde
†ab« olunmadıkça …uvvetlerini bu edviyeler irsâl eylemezler.
Ve ba¡∂ı devâ mu¡tedil olup †ab«-ı mu¡tedil ile …uvvetini irsâl eyler ve
ona †ab«-ı mu¡tedil kifâyet eder, o mi&lli devâyı †ab«ta ¡unf olunsa …uvveti
ta√allül edip ta§a¡¡ud eder ve fenâ bulur, bevli müdrir olan büzûr bu minvâl
üzere olur, kezâlik us†u«ûdûs ya¡nî karabaş ve ona benzeyen devâlar bu
minvâl üzere olur.
Ve ba¡∂ı devâ vardır ki onun …uvvetini †ab«-ı mu¡tedil ifnâ eder belki
onun …uvveti edbâ †ab« ile @âhire olur. Eger ednâ πaleyân üzere ziyâde olup
bir πalyi ziyâde ve artuk olsa …uvveti fâniye olur ve onun …uvvetinden bir
e&er kalmaz, eftîmûn gibi, zîrâ eftîmûn †ab«-ı ceyyid ile †ab« olunsa …uvveti
bâ†ıl ve ¡ameli ¡â†ıl olur. Ve leblâb dahi bu √ükmde eftîmûn gibidir, †ab«a
leblâbın …uvveti dahi mu†î…a olmaz, ednâ †ab« üzere iπlâ-i vâ√id ziyâde
olunsa …uvveti bâ…ıye olmaz. Vâcib olur ki eger o mi&lli devâlar ra†b ise
mâ-ı √ârr içinde o devâlar el ile oğulur ve o devâlar yâbis ise πalye-i «afîfe
ile kaynatılır.
Ve ba¡∂ı edviyenin dahi …uvvetini o edviyeyi sa√… eylemek a§len ve
külliyyen ifnâ eder, me&elâ sa…mûnyânın sa√…ı …uvvetini ifnâ eder. Ve vâcib olur ki sa…mûnyâ ziyâde rıf… ile sa√… oluna tâ ki sa√… √asebiyle √arâret-i müfside ¡ârı∂a olup …uvvetini izâle eylemeye. Ve §umûπun ek&eri
sa…mûnyâ §ıfatı üzere olup sa√…ı …uvvetini izâle eder. Ve bu mi&lli §ıfatı olan
edviyeyi ru†ûbet içinde ta√lîl eylemek sa√…ından evfa… [139a] ve evlâ olur.
Ve edviyenin küllîsinin her kaçan sa√…ında ifrâ† olunsa ef¡âli bâ†ıle olur.
Edviyenin sa√… ile cismi §aπîr olmakla …uvveti her bâr ma√fû@a olmaz belki câiz olur ki ziyâde sa√… ile cism §ıπarda bir √adde bâliπ ola ki o cism
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kendiye ma«§û§ olan fi¡lini işlemeğe …âdir olmaya, zîrâ bir cismin …uvveti
mi…dâr-ı ma¡lûm √areket ile bir nesneyi ta√rîk eylese ona lâzım olmaz ki o
cismin cüz™ü dahi o √areketin cüz™ünü işleye, me&elâ on nefer kimseler ittifâ… üzere bir √ımlı yevm-i vâ√idde bir fersa« ma√alle na…l ederler velâkin
o kimseler iki bölünse ve iki fır…a olup her fır…a beşer olsalar o fır…alardan
biri o √ımlı mesâfesi …alîle olan ma√alle na…l eylemeğe …âdire olmaz ve
nı§f fersa« mesâfesi olan ma√alle mecmû¡-ı √ımlı na…l a§lâ mümkin olmaz.
Ve ke≠âlik o √ıml tan§îf olunsa nı§f-ı me≠kûru beş nefer kimse na…le …âdir
olmazlar belki mümkin olur ki …uvve-i kâmileden müte™e&&ir olup na…li
…âbil olan nesne …uvvet-i nâ…ı§adan a§lâ müte™e&&ir olmaya, zîrâ câiz olur
ki ≠âtü’l-eczâ olan cismin mecmû¡-ı eczâsına mecmû¡-ı …uvvetin ¡urû∂u
mecmû¡ oldukları √âlde ola, …uvvetten birer cüz™ cismden birer cüz™e ¡ârı∂
olmak √asebiyle olmaya.Ve bu mi&lli …uvveti olan devâ sa√… olundukta
eczânın ictimâ¡ı zâil olup teferru… eder ve ictimâ¡ √asebiyle mecmû¡-ı eczâya ¡ârı∂ olan …uvvet dahi zâile olur, o …uvvetten cirmin eczâ-i §ıπârında o
eczâ-i §ıπâra mümâ&il eczâ-i …uvvet bulunmaz ve cirmin mecmû¡una cüz™lerinin nisbeti üzere mecmû¡-ı fi¡le nisbeti olan bir cüz™-i fi¡l cüz™-i cismden
§udûr eylemez. Ona binâen ki bir …avm ≠âhib oldular ki bir cismi ta§πîr
edip küçültmek o cismin §ûretini ib†âl eder ve §ûrete terettüb eden …uvveti
dahi ib†âl eder.
Ve e†ıbbânın edviye-i mürekkebede olan ba¡∂ı …avlleri vardır ki o …avle
…âil olan kimse ≠ikr olunan …avmin kelâmını inkâra …arîb olmaz belki beynehümâda muvâfa…at olur. Mürekkebâtta e†ıbbânın ≠ikr eylediği …avl budur ki ba¡∂ı mürekkebde bir «â§§a bulunur ki mürekkebin §ûret-i nev¡iyyesi
o «â§§ayı i…ti∂â eder, o mürekkebin eczâsının keyfiyyâtı i…ti∂â eylemez ve
mürekkebde o «â§§anın vücûdu eczâsının keyfiyyetleri √asebiyle olmaz.
Ve kaçan edviyenin bir fi¡li şânından olsa ve o edviyenin sa√…ında ifrâ†
olunsa mümkin olur ki o devânın …able’s-sa√… olan fi¡li ba¡de’s-sa√… fi¡l-i
â«ere inti…âl eyleye. Me&elâ bir devâ ifrâ† üzere sa√… olunmazdan evvel bir
«ıl†ı veyâ«ûd &üflü istifrâπa …avî olsa ifrâ† üzere sa√… olunduktan sonra «ıl† ve
&üfl-i me≠kûrları istifrâπa …âdir olmaz belki o devânın fi¡li ve istifrâπ-ı me≠kûru mâiyyeti istifrâπa inti…âl eyler o devânın sa√…-ı müfri† ile …uvveti sâ…ı†a
olmakla veyâ«ûd o sebebden ki «ıl†ı ve &üflü istifrâπ devânın bedende ziyâde
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mek&i ile olur ve ifrâ† üzere sa√… olunan devâ ziyâde ra…î… ve la†îf olmakla
bedene nüfû≠u ziyâde olur ve mi…dârı ke&îr olur ise istifrâπı …a§d olunan «ıl†
ve &üflün bulunduğu ¡u∂vda o mevâdd-ı πalî@ayı istifrâπ edecek …adar mek&
eylemez belki â«er ¡u∂vlara nüfû≠ edip bulduğu mâiyyeti min-πayri mek&in
sühûlet ile i«râc eder. Ve bu bâbda Câlînûs √ikâye eder: Ma¡cûn-ı kemmûnînin eczâları bir kerre ifrâ† üzere sa√… olundu ve o ma¡cûnun fi¡li …ab∂ı ishâl
olmakla mu¡te…ılu’†-†ab¡ bir kimsede isti¡mâl olundu ve o ma¡cûn kendi fi¡lini
işlemedi ve o kimsenin †ab¡ı ishâl eylemeyip bevlini idrâr eylemedi.
Ve vâcib olur ki cevherleri la†îf olan edviyeyi sa√…ta mübâlaπa olunmaya belki sa√…ta mübâlaπa cevherleri ke&îfe olan edviyede oluna «u§û§an
o ke&îfe edviyenin a¡∂â-i ba¡îdeye vu§ûlü ve nüfû≠u …a§d oluna, o zamân
sa√…ta mübâlaπa ziyâde vâcib olur √areketi ağır ve cevheri ke&îf olduğu
için. Büssed ve lü™lü™ ve şâ≠enec mi&lli eczâlardan mürekkeb olan riye
devâlarının eczâları mübâlaπa ile sa√… olunmak gerektir.
Ammâ i√râ…ın a√kâmı budur ki i√râ… ba¡∂ı kerre devânın …uvveti nâ…ı§a
olsun için olur ve ba¡∂ı kerre devâda …uvvet ziyâde olsun için devâ i√râ…
olunur. Cevheri la†îf olup √ârr veyâ«ûd mu¡tedil olan devâlar i√râ… olunsa
√arr ve √iddeti o devânın no…§ânı olur, zîrâ o devâda mestûr ve müstekin
olan cevher-i nârı i√râ… ile ta√allül eder, zâcın ve …ul…u†ârın …uvveti i√râ…
ile nâ…ı§a olur. Ammâ cevheri ke&îf ve …uvveti ve keyfiyyeti πayr-i √ârre
ve πayr-i √âdde olan edviyenin …uvvetini i√râ… ziyâde eder ve i√râ… ile o
edviyede keyfiyyet-i √ârre ziyâde olur, nûre mi&lli, zîrâ nûre bir √acerdir
ki onda √iddet yoktur, kaçan kim i√râ… olunsa onun keyfiyyeti keyfiyyet-i
√ârreye isti√âle eder.
Ve edviyenin i√râ…ı beş a¡râ∂dan biri için olur:
Evvelkisi devânın √iddetini kesr için i√râ… olunur.
İkincisi devâya √iddet ifâde için i√râ… olunur.
Ve üçüncüsü cevheri ke&îf olan devâ la†îfü’l-cevher olsun için i√râ… olunur.
Ve dördüncüsü sa√…a müsta¡idd olsun için i√râ… olunur.
Ve beşincisi devânın cevherinde olan redâ™et zâil olsun için i√râ… olunur.
Evvelin mi&âli …ul…u†âr ve ikincinin mi&âli nûre ve üçüncünün mi&âli
sere†ân ve geyik boynuzu ki i√râ… olunur ve dördüncünün mi&âli ibrîşîm,
zîrâ ibrîşîm ta…viye-i …alb için iki vechin her biri ile isti¡mâl olunur gâhîce
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mu…arra§an isti¡mâl olunur ya¡nî mi…râ§ ile …a†¡ olunur ve gâhîce i√râ… olunur lâkin mu…arra§an isti¡mâli mu√arra…an isti¡mâlinden evlâ ve menfa¡atli
olur velâkin ta…rî§ ile eczâsı …adr-i kifâye küçülmemekle ek&er-i isti¡mâli i√râ… ile olur. Ve «âmisin mi&âli ¡a…rebi i√râ…tır √a§âta mu¡âlece için.
¡A…reb i√râ… olunup redâ™eti i√râ… ile def¡ olunduktan sonra isti¡mâl olunur.
Ve ammâ πasl devâdan devâdan mu«âli†i olan cevher-i √âdd u la†îfi selb
eder ve devânın √iddetini teskîn eder ve keyfiyyetini ta¡dîl eder. Ve maπsûl
olan devânın ba¡∂ısında √arâret-i müfri†a-i mestûre olup πasl ile o √arâret
@uhûr eder ve ba¡dehu zâile olduğundan πayri bürûdet dahi iktisâb eder. Ve
bu √âlet o devâ-i ar∂îde olur ki o ar∂î devâ i√râ… olunup i√râ…tan nâriyyet
istifâde eder ve πasl ile ≠ikr olunan √âlet @uhûr edip â«irü’l-emr √arâretten
πasl ol devâyı berî ve ¡ârî eder, nûre-i maπsûle gibi,11 πasl ile √arâreti müfâra…at edip mu¡tedile olduğu √âlde bâ…î kalır.
Ve πasl ile ba¡∂ı kerre mücerred devâyı tebrîd …a§d olunmaz belki πasl
ile devânın eczâsını ta§πîr edip o devâya mu«âli† olan eczâyı i«râc ile ta§vîl
[ve] ta†hîr ve devânın cevheri πâyet-i «ulû§a bâliπ olması ma†lûb olur; tûtiyâyı su ile sa√… eylemek ≠ikr olunan ta§vîl için olur.
Ve ba¡∂ı edviyede bir …uvvet olur ki o …uvveti isti¡mâl mu¡âlecede
ma†lûb olmaz ve πasl ile o …uvvet devâdan izâle olunur. Me&elâ √acer-i
Ermenîde ve lâjverdde πa&eyânı mûcib bir …uvvet vardır, o iki devâ πaslde
mübâlaπa olunup o …uvvetleri izâle olunur.
Ammâ devâyı icmâd edip dondurmağın fâidesi budur ki ba¡∂ı devâda
…uvvet-i la†îfe vardır ki o devâ bâridü’l-cevher iken o …uvvet-i la†îfe devânın bürûdeti @uhûruna mâni¡ olur, kaçan o bürûdeti i@hâr …a§d olunsa o devâ
icmâd ile izâle olunur.
Ammâ mücâveretin beyânı budur ki edviye mücâveret ile cevherine
πarîb olan ba¡∂ı keyfiyyât iktisâb eder √attâ o keyfiyyât-ı müktesibe ile o
devânın fi¡li fi¡l-i â«ere isti√âle eder. Ve çok edviye-i bâride vardır ki edviye-i √ârreye mücâveret ile √arâret istifâde edip †abî¡atı bâride iken √ârre
olur, √ıltît ve eferbiyûn ve cünd-i bîdester ve misk mi&lli edviye-i √ârreye mücâvir olan edviye-i bâridenin †abî¡atı √arârete isti√âle eder. Ve çok
11

Nûreye ya¡nî yanmış kirece su §abb olunsa evvelâ √arâreti ifrâ† üzere @uhûr eder
ba¡dehu sâkine olup bürûdet-i †abî¡îsi ¡avdet eder.
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√ârr devâlar dahi kâfûr [139b] ve §andal mi&lli devâ-i bâride mücâveret ve
mu…ârenet ile bürûdet istifâde edip devâ-i √ârrın †abî¡atı bürûdete isti√âle
eder. Pes vâcib olur ki bu …ânûn ∂ab† olunup mu«telifetü’l-ecnâs olan devâları biri biri yanında kılmaktan ictinâb oluna √attâ o devâlardan ma†lûb olan
…uvvet bâ…ıye kala.
Ammâ edviyeyi terkîbin ve mümâzetecin a√kâmı beyânı budur ki edviye üç πara∂ın biri için terkîb olunur:
Evvelki πara∂ budur ki mümâzece ile edviyenin ta…viyesi …a§d olunur.
İkinci πara∂ budur ki bir devâda ma†lûb olmayan bir fi¡l olur, mümâzece
ile o fi¡li işleyen …uvvet-i fâ¡ile devâdan izâle olunup ¡ameli ib†âl olunur.
Ve üçüncüsü budur ki ba¡∂ı devânın menfa¡at-i ma†lûbesi olduğu gibi
ma∂arratı dahi olur, mümâzecet ile o ma∂arrat izâle olunur.
Evvelin mi&âli o devâdır ki onda πayr-i …aviyye olan ishâl …uvveti olur
velâkin o …uvvet …aviyye olmamakla kemâ-yenbaπî ishâl eylemez, o mi&lli devâ mu¡în-i ishâl olan devâya mümâzecet olunmakla ta…viye olunur.
Me&elâ türbüdde …uvve-i müshile vardır velâkin √iddeti ∂a¡îfe olmakla
ta√lîl-i şedîde …avî olmaz, ancak o …uvvet-i ∂a¡îfe ile türbüd √â∂ır olan
balπam-ı ra…î…i ishâl eder. Kaçan türbüd zencebîl ile terkîb olunsa zencebîlin √iddeti √asebiyle «ıl†-ı lezic ve balπam-ı zücâcî-i ke&îri ishâl eyler ve ishâli sür¡at ile olur. Ve ke≠âlik eftîmûnun ishâli ba†î™ olur, kaçan
eftîmûn fülfül ile ve edviye-i la†îfe ile terkîb olunsa sür¡at ile ishâl eyler
mu«âli†lerinin i¡âneti √asebiyle. Ve ke≠âlik râvendde …uvve-i …âbı∂a-i
…aviyye vardır velâkin …uvve-i müfetti√ası dahi vardır, her ne …adar …uve-i
…âbı∂ası …aviyye ise …uvve-i müfetti√ası …uvve-i …âbı∂asını kesr eder, o
…uvve-i &âniyeden …uvve-i ûlâsına bi’l-¡ara∂ no…§ân gelir, …ab∂ı kemâ-yenbaπî √â§ıl olmaz. Kaçan râvend †în-i Ermenî ve a…â…ıyâ ile terkîb olunsa o
zamân râvend …ab∂-ı şedîd ile …ab∂ eder.
Ve ba¡∂ı kerre devâyı tenfî≠-i be≠re…a için â«er devâ ile mümâzecet olunur. Edviye-i …albiyye ya¡nî verd ve kâfûr ve büssed mi&lli devâlar za¡ferân
ile terkîb olunur ve za¡ferân o edviyeyi …albe tenfî≠ edip ulaştırır.
Ve ba¡∂ı edviye neffâ≠e olup isti¡mâl olunduğu ma√allde fi¡lini işleyince
…adar mek& eylemez. O mi&lli neffâ≠e olan edviye nüfû≠unu ¡âyı… devâ ile
mümâzece olunur ve o ¡âyı… devâ neffâ≠e olan devâları menfa¡ati ma†lûbe
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olan ma√allerde fi¡lini işleyince …adar √abs eder. Me&elâ bezr-i fücl ya¡nî
turp to«umu ile kebide mu¡âlece için isti¡mâl olunup müla††ıfât-ı neffâ≠e
olan devâlar «al† olunur ve o müla††ıfât kebide vâ§ıl oldukta bezr-i fücl o
müla††ıfâtı kebidde …ab∂ eder ve ma†lûbe olan fi¡lleri tamâmen işleyince
…adar kebidde bezr-i füclün √absi ile mek& ederler o vechle ki o edviye
le†âfeti √asebiyle ¡urû…ta nüfû≠a isti¡câl eder ve bezr-i fücl muπa&&î olmakla
o edviyeyi cânib-i «ilâfa ta√rîk eder, pes iki …uvve-i mu√arrikenin birinde
πalebe olmamakla o edviye kebidde &âbite olur.
Ammâ ib†âl-i fi¡l için mümâzece ve terkîb olunduğunun beyânı budur
ki iki devâ ki her birinin fi¡li â«erin fi¡li gibi olur lâkin o fi¡l-i vâ√idin
fâ¡ili her birinde birer …uvvet olur ki o iki …uvvet beyninde mü∂âdde olur
veyâ«ûd mü∂âddeye müşâbih …uvvetler olur. Ve o mi&lli devâlar isti¡mâlde cem¡ olsa ve biri mu…addem ve â«er devâ mu™a««ar olsa o mu…addem
olan devâ fi¡lini işler ve o iki devânın biri fi¡lini mu…addem işlemese ve
ma¡an fi¡le başlasalar fâ¡illeri mü∂âdde olmakla birini biri fi¡lden men¡
edip ¡amelleri laπv olur. Ve bunun mi&âli benefsec ile helîlec mi&lli devâlardır, zîrâ ikisinin dahi fi¡li ishâl eder lâkin benefsec telyîn edip ishâl
eder ve helîlec ¡a§r ve tek&îf ile ishâl eder, ikisinin dahi fi¡li ishâl olur
lâkin benefsec ile olan ishâlin fâ¡ili …uvve-i müleyyine olur ve helîlecde
olan …uvve-i müshile ¡a§r ve tek&îf …uvveti olur ve bu iki …uvvet arasında
mü∂âdde olur, zîrâ telyînin ma¡nâsı «ıl†ı ve &üflü yumuşatıp re«â eylemektir ve ¡a§rın ma¡nâsı sıkmak ve tek&îf edip katı eylemektir, lâ-ma√âle
bu iki …uvvetler mü∂âdde olur ve ma¡an ikisi fi¡le ibtidâ eder ise fi¡lleri
bâ†ıl olur. Eger helîlec seb…at edip benefsec üzerine vârid olur ise ikisinin
dahi fi¡li olmaz, ammâ benefsec evvel vârid olup telyîn eyledikten sonra
üzerine helîlec vârid olsa o müleyyeni ve yumuşamış nesneyi helîlec ¡a§r
edip ishâli ziyâde ve …avî olur.
Ammâ mümâzecenin üçüncü §ınfının mi&âli §abır ile ke&îrânın veyâ«ûd
mu…lün mümâzecesi ve terkîbi olur. ~abırın menfa¡ati ishâl edip em¡âyı
ten…ıye eylemektir velâkin em¡âda sa√c i√dâ& eder, bağarsıkların sa†√-ı
bâ†ınını paralar ve damarların ağzını açar. Kaçan §abıra ke&îrâ ve mu…l
mu…ârin kılınsa ke&îrâ o sa√cı taπriye ve ı§lâ√ eder ve mu…l dahi damarların
ağzını şedd edip bağlar ve selâmet √â§ıl olur.
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Ve bu me≠kûrlar biraz …avânîndir ki edviyenin †abâyi¡ini ma¡rifette
menfa¡ati olur:
Ma…âle-i Ûlânın Fu§ûl-i Sittesinden Fa§l-ı Sâdis Edviyeyi Tekevvün
Eylediği Ma√allden A«≠ ve İlti…â† Etmeğin ‰arî…ini ve Ba¡dehu
İddi«âr ve Mu√âfa@a Olunmasını Bildirir
Edviyenin ba¡∂ısı ma¡denî olur ve ba¡∂ısı dahi nebâtî olur ve ba¡∂ı â«eri
dahi √ayvânî olur.
Ma¡denî olanın ef∂ali ma¡rûfe olan ma¡âdinden a«≠ olunan ma¡denî
devâlar olur, …al…ant-ı Kıbrîsî ve zâc-ı Kirmânî gibi. Ve ma¡den ma¡rûftan
olduğundan sonra ma¡denînin ef∂ali «ıl†-ı πarîbden ¡ârî ve na…î olan devâlar
olur. Ve vâcib olur ki ma¡denden ilti…â† ve a«≠ olunan devâ §ırfen cevheri
kendi nev¡inden ola, cevher-i â«er ona mu«âli† olmaya ve kendi levni ve
†a¡mı münkesir olmaya.
Ammâ edviye-i nebâtiyyenin ba¡∂ısı evrâ… olur ya¡nî yapraklar olur ve
ba¡∂ısı büzûr ya¡nî to«umlar olur ve ba¡∂ısı kökler ve …a∂îbler ya¡nî ağaç
ve ot dalları olur ve ba¡∂ısı çiçek olur ve kimisi dahi §umûπ ve kimi dahi
bi’l-cümle eczâ-i mevcûdesi ile mecmû¡-ı nebât olur.
Ve vâcib olur ki evrâ… nemâsı ve √acmi tamâm olup henüz taπayyüre ve
inkisâr-ı levne başlamadan hey™et-i kâmilesi bâ…ıye iken ictinâ oluna ya¡nî
devşirilip a«≠ oluna. Ma√allinde evrâ…ı va…t-i taπayyüre …adar terk olunup
ba¡dehu cem¡ olunmak câiz olmayınca va…t-i su…û†a ve intişâra …adar cem¡i
te™«îr olunmak a§lâ câiz olmaz.
Ammâ büzûr ve to«umlar ma√allerinde pekişip cirmleri müsta√kem ve
ru†ûbeti ve çiğliği zâil olunca …adar terk olunup ba¡dehu va…t-i isti√kâmında cem¡ ve ceny olunur.
Ammâ u§ûl ya¡nî kökler o köklerin nebâtının yaprakları su…û†u …a§d
edip intişâra ibtidâ eyledikte cem¡ olunur.
Ve ammâ zeherât ya¡nî çiçekler açılmağı tekmîl edip ≠übûle ve buruşmağa ve dökülmeğe başlamazdan mu…addem kemâl-i †arâvetinde cem¡ olunur.
Ammâ …u∂bân ya¡nî dallar idrâk edip ve erişip ≠übûl ve teşennüce ve buruşmağa başlamazdan mu…addem √acminin kemâli va…tinde cem¡ olunur.
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Ammâ &imâr ve mîveler tamâmen idrâk edip ve erişip ve su…û†a müsta¡idd olmazdan mu…addem cem¡ ve ictinâ olunur.
Ve cemî¡an eczâsı ile cem¡ olunacak nebât büzûru idrâk edip ve nebâtı
πa∂∂a ya¡nî tâze ve †arî iken a«≠ olunur. Ve kaçan nebâtın u§ûlünde ve kökünde teşennüc-i …alîl olsa …u∂bânda ≠übûl-i …alîl olur ve to«umda simen
ve imtilâ ziyâde olur. Ve mîvenin iktinâzı eşedd olup ağırlığı ziyâde olsa
o mîve ziyâde ceyyid olur ve mîvenin √acmi ve cirmi ¡i@am-ı †abî¡îsine
bâliπ olup lâkin ≠übûlü ve …a∂âfeti olsa onun ¡i@amının ve büyüklüğünün
menfa¡ati olmaz. Eger ¡i@amda müntehî olan fâkihelerde rezânet ve ağırlık
olur ise o fâkihe cidden fâ∂ıla olur. Ve havâ §âf iken [140a] cem¡ olunan
&imâr, havânın ru†ûbeti ve ma†ara …urb-ı ¡ahdi zamânında cem¡ ve ictinâ
olunan &imârdan ef∂aldir. Ve beriyye, bostâniyyeden a…vâ olur ve √acmi
dahi a§πar olur. Ve cebeliyye, beriyyeden a…vâ olur. Ve o mev∂i¡ ki onun
cânibinde merâric ve müşrifât ola ya¡nî mer¡âlar ve yüksek ma√aller ola,
onun mîveleri sâir ma√allerden √â§ıl olan mîvelerden a…vâ olur. Ve va…t-i
me≠kûrda cem¡ olunan va…tsiz cem¡ olunandan …avî olur. Ve bu me≠kûrlar
√ükm-i ek&erî olur, ba¡∂ı kerre dahi ta«allüf eder.
Ve kaçan &imârın levni eşba¡ ola ya¡nî rengi …oyu ola ve †a¡mı @âhir ve
râyi√ası ziyâde zekî ola, o meyve kendi bâbında a…vâ olur.
Ammâ √aşîş ya¡nî kuru otlar iki veyâ«ûd üç seneden sonra …uvvette ∂a¡îf
olur lâkin …alîlü’l-¡aded √aşâyişin müddet-i …uvveti †avîle olup üç seneden
ziyâde …uvveti bâ…ıye olur, «arba…-ı esved ve «arba…-ı ebya∂ın …uvvetinin
müddet-i be…âsı üç seneden ek&er olur.
Ammâ §umûπ o va…tte cem¡ olunur ki o §umûπ mün¡a…ıde olup seyelân eylemez velâkin ra†b iken cem¡ olunur, kuruyup oğmak ile dağılacak
…adar ma√allinde terk olunmaz. Ve ek&er-i §umûπun üç seneden ziyâde
…uvveti kalmaz «u§û§an eferbiyûnun …uvveti o müddetten ziyâde olmaz.
Ve §umûπdan her birinin ziyâde …avî olanları …avî olmayanlardan cevdet-i
…uvveti üzere bâ…î olarak müddet-i be…âsı ek&er ve uzun olur.
Ve her hangi edviyenin †arî ve …avîsine i√tiyâc olup o …avî ve †arî devâ
bulunmasa o devânın ¡atî…i ve ∂a¡îfinin ∂ı¡fı ve iki katı †arî ve …avînin
ma…âmına her nev¡de …âim olmağa …arîb olur.
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Ammâ edviye-i √ayvâniyye vâcib olur ki o devâlar genç ve şâbb olan ve
cismi ziyâde §a√î√ ve a¡∂âsı ziyâde tâmm olan √ayvândan eyyâm-ı rebî¡de
a«≠ oluna. Ve √ayvânın cisminden nez¡ ile a«≠ olunacak devâlar o √ayvân
§a√î√atü’l-ebdân iken ≠eb√ ve tezkiye olunduktan sonra nez¡ oluna, √ayvân mara∂ √asebiyle helâk olup meyyite olduktan sonra ondan nez¡ olunan
devâya iltifât olunmaz.
Bu …avânîn biraz …ânûndur ki †abîb onu √ıf@ ve ∂ab† eyleyip müsta√∂ırı
olmak vâcib olur ve edviye-i müfrede emrinde bu u§ûl †abîbin ¡atâdı olup
mu¡âlecâtında bunlar ile ¡amel eylemek †abîbe ziyâde mühimm ve lâzım
olur.
Ve şimdiki √âlde biz ma…âle-i &âniyeye şürû¡ edip bizim katımızda
ma¡rûf olan edviye-i müfredenin veyâ«ûd ¡alâmât-ı §a√î√asını tefa√√u§ ve
â&ârını tetebbu¡ ile bize ma¡rifeti mümkin olan müfred devâların †abâyi¡inde
tekellüm ederiz ve o devâlar ki esâmîsinden mâ-¡adâ â&ârına ve †abâyi¡ine bizim için ı††ılâ¡ mümkin olmaya, biz onları ihmâl edip terk eyleriz ve
kitâb-ı &ânînin evvelinde işâret eylediğimiz elvâ√ı Allâhu ta¡âlânın meşiyyeti ve √üsn-i tevfî…i ve teysîri ile tertîb eyleriz.
Ma¡lûm buyurula ki mu§annif ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi √a∂retleri
edviye-i müfredeye müte¡alli…a olan mesâili beyânda if§â√ edip mev∂û¡ları mütte√id olan mesâili bir ma√allde yazıp â«erlerden ifrâz eyledi ve
o müfrez olan mesâili lev√a ¡unvânı ile mu¡anven eyledi. Ve bi’l-cümle
elvâ√-ı mu√arrere on altı lev√aya bâliπa olur; üç evvelki lev√a edviyenin
mâhiyyetini ve devâ-i müfredin ceyyidini ve †ab¡ını bildirir, on biri edviyenin ef ¡âl-i külliyyelerini ve «avâ§§ını ve ke≠âlik li-külli ¡u∂vın ¡u∂vın
«â§§ olan ve «â§§ olmayan mara∂larda olan devânın menfa¡atini bildirir
ve on altıncı lev√ada ebdâli ya¡nî o lev√a §â√ibi devâya ne a§l devâ bedel
olduğunu bildirir. Ve bu elvâ√tan üç evvelki lev√alar ≠ikrleri âtî devâların her birinde mültezim olur ve bâ…îler ba¡∂ı edviyede cemî¡an bulunur
ve ba¡∂ı â«er devâda o elvâ√ın ba¡∂ısı bulunur ve ba¡∂ı â«erleri bulunmaz. İşbu temhîd eylediğimiz mu…addime ma¡lûm oldu ise ¢ânûn’un kelâmına mübâşeret eyleyelim:
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el-Ma…âletü’&-¿âniyetü
Biz bu ma…âle-i &âniyede ≠ikr olunan on altı lev√adan her bir lev√ada
vâ…ı¡a olan umûra delâlet eyleriz ve o lev√alara ma«§û§ olan mül√a…ât ve
a§nâfa ve a§bâπa dahi delâlet eyleriz.
Ammâ dört evvelki lev√aların emri @âhirdir ya¡nî bizim ve â«er kimselerin bilâ-tekellüf ma¡lûmlarıdır ve mâ-¡adâ lev√alarda beyân olunan mesâil
taf§îl-i ebvâb ve tenvî¡-i envâ¡a mu√tâc olan mesâildir. Sen @ann eyleme ki
o lev√alarda bizim ta¡dâd eylediğimiz ¡adedlerde biz tekellüf ile o ¡adedleri
isti…§â eyledik ve binâen ¡aleyh bu lev√alarda îrâd eyledik, pes senin @ann
eylediğin vech üzere tekellüf eylemedik ve isti…§â †arî…i ile ta√rîr eylemedik belki bilâ-tekellüf bulduğumuzu edviye-i müfrede bâbında yazdık.
Mu§annif ra√metullâhi ta¡âlâ ¡aleyhi edviye-i müfredelerin her birinde me≠kûr olan lev√alarda beyân eylediği eşyânın esâmîlerini cem¡ edip
taf§île şürû¡ eylemezden mu…addem icmâl ve esâmîden her bir nev¡i birer
lev√ada beyân eylemek murâd edip dedi:
Lev√a-i Ûlâ Lev√-i Ef¡âl ü »avâ§§tır: Ve o lev√ada me≠kûr olan bunlardır: ke&îf (1), la†îf (2), lezic (3), neşşâf (4), müla††ıf (5), müke&&if (6),
mülzi… (7), mu√allil (8), câlî (9), muπarrî (10), mu«aşşin (11), mümellis
(12), müfetti√ (13), yüfettihu efvâhe’l-¡urû…ı (14), mür«î (15), mu…a††ı¡
(16), kâsirü’r-riyâ√ı (17), câ≠ib (18), lâ≠i¡ (19), râdi¡ (20), müna……î (21),
müsekkin li’l-veca¡ı (22), mu√ammir (23), mu√akkik (24), mu…arri√ (25),
ekkâl (26), mu√rı… (27), mu§li√ li’l-¡ufûneti (28), mu¡affin (29), kâvî (30),
mu…avvî (31), mün∂ic (32), müfeccic (33), mu«addir (34), müşeddid li’r-rı«vı
ve’l-müte«allili (35), müneffi« (36), πassâl (37), müzli… (38), ¡â§ır (39),
…âbı∂ (40), mu†fî™ (41), mu§ıff li’d-demi (42), mu¡arrı… (43), √âbis li’d-demi
(44), √âbis li’l-¡urû…ı (45), ma√mûdu’l-keymûs (46), me≠mûmu’l-keymûs
(47), yedfe¡u ∂arara’l-miyâhi (48), ke&îrü’l-πıdâ (49), …alîlü’l-πıdâ (50),
yu…avvi’l-a¡∂âe (51), yu…avvi’l-a√şâe (52), rediyyü’l-«ıl† (53), yeste√îlü ilâ
külli «ıl†ın (54), yenfa¡u min-emrâ∂ı’s-sevdâi (55), yüvellidü’§-§afrâe (56),
yüvellidü’l-balπame (57), yedfe¡u ∂arara’l-balπamı (58), yuvâfı…u’l-meşâyı«a (59), ef¡âlün πarîbetün fi¡lehu fi’l-«avâi (60), yübe≠ri…u’l-müshilete ve
yu¡înuhâ (61)
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Lev√u’z-Zîneti: İşbu lev√ada emrâ∂-ı zînet cem¡ olunmuştur ki her bir
müfred devâda ≠ikr olunan lev√a-i zînette bu emrâ∂ın ba¡∂ısına o devânın
menfa¡ati beyân olunur. Emrâ∂-ı zînetten murâd cilde ¡ârı∂ olan mara∂lardır ve o emrâ∂ bunlardır: yüna……î (1), yükeddirü (2), yüzîlü’s-süfû¡a12 (3),
yenfa¡u mine’l-beha…ı’l-esvedi (4), ve mine’l-ve∂a√ı (5), ve mine’l-bara§ı
(6), yu√di&ü’l-bara§a (7), yenfa¡u mine’l-…ûbâ (8), ve mine’l-kelefi ve’n-nemeşi (9), ve min-â&âri’l-…urû√ı (10), ve min-â&âri’l-cüderiyyi (11), ve minşi…â…ı’l-vechi ve’ş-şa¡rı (12), yu√ammirü’l-levne (13), yenfa¡u minşi…â…ı’l-…ademi (14), ya…la¡u’l-vesme (15), yenfa¡u min-râyi√ati’l-ib†ı
ve’l-bedeni (16), yüntinü râyi√ate’l-ib†ı ve’l-bedeni (17), yec≠ibü’-sülâ
ve’ş-şevki (18), yeclu’l-esnâne (19), ya…la¡u’l-esnâne (20), yenfa¡u min-râyi√ati’l-enfi (21), ve mine’l-be«arı (22), müsemmin (23), mühezzil (24),
yenfa¡u mine’l-…amlı13 (25), yûri&ü’l-…amle (26), yenfa¡u mine’d-dâ«ısı (27),
ve min-esnâni’l-fâri (28)¸ ve mine’l-a@fârı’l-mu¡vecceti (29), ve mine’la@fârı’l-müte™ekkeleti (30), ve mine’n-nu…a†ı’l-bey∂ı fîhâ (31), yenfa¡u’&-&edye ve’l-«u§yete (32), yu√assinü’l-levne (33), yu†ayyibü’n-nükhete (34), yüsevvidu (35), yübeyyi∂u (36), yu†avvilu (37), yüke&&irü
(38), yu√ammiru (39), yu…avvî (40), yüca¡¡idu (41), yüsebbi†u (42), yuşa……ı…u (43), yemna¡u’ş-şı…â…a (44), yenfa¡u min-dâi’&-&a¡lebi (45), ve
min-dâi’l-√ayyeti (46), ve mine’l-intişârı (47), yemna¡u’§-§ala¡a (49), yu§li¡u (50), yu√alli…u (51), yünbitü’ş-şa¡re (52)
Lev«u’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: yenfa¡u mine’l-evrâmı’l-√ârreti (1), ve
mine’l-evrâmı’l-bârideti (2), ve mine’l-evrâmı’l-bâ†ıneti (3), ve mine’l-filiπamûnî (4), ve mine’l-veremi’r-rı«vı (5), ve mine’n-nef«ati (6), ve mine’s-sere†ânı (7), ve mine’l-veremi’§-§ulbı (8), ve mine’l-«anâzîri (9),
ve mine’l-…urû√ı’ş-şehdiyyeti (10), ve mine’d-dübeylâtı’l-bâ†ıneti (11),
ve mine’l-√umreti (12), ve mine’n-nemleti (13), ve mine’ş-şerâ (14), ve
mine’l-câversiyyeti (15), ve mine’n-nüfâ†âtı (16), ve mine’n-nârı’l-fârsî (17), ve mine’†-†â¡ûnı (18), ve mine’l-evrâmı’l-…ur√iyyeti (19), [140b]
ve mine’l-√a§afi (20), ve mine’l-bü&ûri’l-leyyineti (21), yüvellidü’l-evrâme’l-√ârrete (22), yüvellidü’l-evrâme’r-rı«vete (23), yüvellidü’l-evrâ12
13

“Yüzîlü’s-süfû¡a” sümûmun cildde i√dâ& eylediği â&ârı izâle eder demektir.
“¢aml” insânın bedeninde √âdi& olan bit dedikleri dûddur.
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me’§-§ulbete (24), yüvellidü’s-sere†âne (25), min-evrâmı’l-¡a§abı (26),
min-evrâmı’l-¡a∂ali (27), min-evrâmı’l-ü≠üneyni (28), min-evrâmı’l-ib†ı
(29), min-evrâmı’l-kebidi (30), min-evrâmı’†ı√âli (31), min-evrâmı’l-…a∂îbi (32), min-evrâmı’r-ra√imi (33), min-evrâmı’l-me&âneti (34), min-veremi’&-&edyi (35), min-veremi’l-ün&eyeyni (36), min-veremi’l-külyeti (37),
min-veremi’l-ma…¡adeti (38)
Lev«u’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: yenfa¡u mine’l-…urû√ı’s-sâ¡iyeti (1),
ve mine’l-…urû√ı’l-«abî&eti (2), ve mine’l-…urû√ı’l-¡afineti (3), ve mine’l…urû√ı’-vesi«atı (4), ve mine’n-nevâ§îri (5), müvessi«u’l-…urû√ (6), mine’d-düşbü≠i (7), yüdmilü (8), yünbitü’l-la√me (9), yü≠hibü’l-la√me’z-zâide (10), yu«timu (11), yenfa¡u mine’l-cerebi (12), ve mine’l-√ikketi (13), ve
min-√ar…ı’n-nâreti (14), ve mine’l-âkileti (15), yenfa¡u min-ta¡affüni’l-a¡∂âi
(16), ve mine’n-nâri’l-fârsî fi’l-¡i@âmı (17), yüleyyinü’l-«uşkrîşâte (18), mine’l-…ulâ¡ı (19), mine’l-cerebi’l-müte…arri√i (20), min-…urû√ı’r-riyeti (21)
Lev«u Âlâti’l-Mefâ§ılı: yenfa¡u min-veca¡ı’l-mefâ§ılı (1), ve mine’l-fes«i (2), ve mine’l-hetki (3), ve mine’l-ve&yi ve’r-ra∂∂ı (4), ve mine’l-i¡yâı (5), ve min-veca¡ı’l-¡a§abı (6), ve min-iltivâi’l-¡a§abı (7), ve
min-§alâbeti’l-mefâ§ılı (8), ve min-¡ileli’l-¡a§abı’l-bârideti (9), yüyebbisü’l-¡a§abe (10), yu…avvi’l-a¡§âbe (11), vereme’l-¡a§abi (12), …urû√a’l-¡a§abi (13), ye∂urru’l-¡a§abe (14), ve yenfa¡u veca¡a’@-@ahrı (15), es-sa…†ate
(16), e∂-∂arbete (17), et-teşennüce (18), et-temeddüde (19), el-fâlice (20),
er-ra¡şete (21), el-«al¡a (22), el-…ayle (23), el-fütû…a (24), evcâ¡a’l-√al…ı
(25), evcâ¡a’l-…ademi (26), evcâ¡a’l-e§âbi¡i (27), mine’n-ni…rîsi’l-√adî&i
(28), istir«âe’l-mefâ§ılı (29), ¡ır…a’n-nesâi (30), yenfa¡u’l-¡a∂ale (31), yü≠hibü’l-i¡yâe (32), min-veca¡ı’l-verikeyni (33)
Lev«u’l-A¡∂âı’r-Re™si: mine’§-§udâ¡ı’l-√ârrı (1), mine’§-§udâ¡ı’l-bâridi
(2), eş-şa…î…ati (3), el-bey∂ati (4), ye∂urru’d-dimâπa’∂-∂a¡îfe (5), yu§addi¡u (6), yu…avvi’r-re™se (7), yezîdü fi’d-dimâπı (8), yuna……ı’d-dimâπa (9),
yu√allilü’r-riyâ√a fi’r-re™si (10), yüfetti√u südede’d-dimâπı (11), yü&a……ılu’r-re™se (12), yüsebbitü (13), yünevvimü (14), yüseddirü (15), yüb†i™u
bi’s-sekri (16), yenfa¡u mine’§-§ar¡ı (17), tu√arrikü’§-§ar¡a (18), yenfa¡u mine’s-sekri (19), yenfa¡u mine’d-düvârı ve’s-sederi (20), yenfa¡u mine’s-sübâtı (21), ve mine’l-mâlî«ûliyâ ve’l-feza¡ı (22), yenfa¡u mine’l-cünûni (23),
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ve mine’l-feza¡ı fi’n-nevmi li’§-§ıbyânı ve πayrihim (24), yenfa¡u lî&erπuse
(25), yenfa¡u mine’s-sersâmi’l-√ârrı (26), ve mine’s-sübâtı’s-seheriyyi (27),
ve mine’l-cümûdi (28), yu…avvi’l-«ıl†a (29), yûri&ü’n-nisyâne (30), yenfa¡u mine’l-«umârı (31), yenfa¡u mine’d-deviyyi ve’†-†anîni (32), yenfa¡u
mine’§-§amemi ve’†-†areşi (33), yenfa¡u min-veca¡ı’l-ü≠üni (34), yenfa¡u
min-veremi’l-ü≠üni (35), ve min-…urû√ı’l-ü≠üni (36), ve mine’n-nevâzili
ve’z-zükâmı (37), yenfa¡u mine’r-ru¡âfı (38), yür¡ifu (39), yu¡a††ısu (40),
yü≠hibü bi’l-¡u†âsı (41), yenfa¡u min-bü&ûri’l-femi ve’l-…ulâ¡ı (42), yenfa¡u
min-emrâ∂ı’l-femi (43) yenfa¡u min-seyelânı’l-lu¡âbı (44), yu…avvi’l-esnâne (45), yenfa¡u min-veca¡ı’l-esnânı (46), yus…ı†u’l-esnâne (47), yüsehhilü
…al¡a’l-esnâni (48), yenfa¡u mine’∂-∂aresi (49), yenfa¡u min-evrâmı’l-lisânı
(50), yenfa¡u mine’∂-∂ıfdı¡ (51), yenfa¡u min-…urû√ı’l-li&eti (52), ve mine’l-li&eti’d-dâmiyeti (53)
Lev«u A¡∂âı’l-¡Aynı: er-remedü’l-√ârru (1), er-remedü’l-müzminü (2),
es-sebelü (3), el-…urû√u (4), yenfa¡u mine’l-…a≠â (5), e†-†arfetü (6), el-â&âru’l-«u∂ru (7), mine’z-zür…atı (8), mine’l-beyâ∂ı (9), yu…avvi’l-ba§ara
(10), mine’l-cu√û@ı (11), min-πıla@ı’l-…arniyyeti (12), mine’d-dem¡ati (13),
yeclibü’d-dem¡a (14), yemna¡u’n-nevâzile (15), el-intişâre (16), a∂-∂î…a
(17), el-mâe (18), el-πarebe (19), a@-@ufrete (20), er-rema§a (21), ya√fı@u
§ı√√ate’l-¡ayne (22), el-cerebe (23), el-√ikkete (24), es-sülâ…a (25), eş-şa¡re’l-mû≠î (26)
Lev«u A¡∂âı’n- Nefesi ve’§-~adrı: yu…avvî a¡∂âe’n-nefesi (1),
ye∂urru a¡∂âe’n-nefesi (2), yenfa¡u min-evrâmı’l-levzeteyni ve’llehâti (3), ve mine’l-«avânî…ı ve’≠-≠eb√ati (4), mine’l-¡ala…ı (5),
min-âfâtı’n-nefesi (6), mine’r-rebvi (7), min-inti§âbı’n-nefesi (8),
min-«uşûneti’§-§adrı (9), yu«aşşinü’§-§adra (10), min-«uşûneti’§-§avtı
(11), min-bu†lânı’§-§avtı (12), yu§affi’§-§avte (13), mine’s-su¡âli (14),
mine’s-su¡âli’l-yâbisi (15), mine’s-su¡âli’l-müzmini (16), min-≠âti’lcenbi (17), min-≠âti’r-riyeti (18), mine’l-…ay√ı (19), ve nef&i’l-middeti
(20), mine’s-silli (21), yuna……î …urû√a’l-√icâbı (22), min-nef&i’d-demi (23), min-evcâ¡ı’l-cenbi (24), mine’d-demi’l-câmidi fi’r-riyeti (25),
yu…avvi’l-…albe (26), yü≠ekki’l-fehme (27), min-sû™’i-mizâcı’l-…albi’l-√ârrı (28), min-sû™’l-mizâcı’l-bâridi li’l-…albi (29), mine’l-πaşyi
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(30), mine’l-«afa…ânı’l-bâridi (31), mine’l-«afa…ânı’l-√ârrı (32), evrâmu’&-&edyi (33), yuπazzirü’l-lebene14 (34)
Lev«u A¡∂âı’l-∏ıdâı: yu…avvi’l-mi¡dete (1), yu∂¡ifu’l-mi¡dete (2),
yeh∂ımu (3), yüsî™ü’l-ha∂me (4), yeftu…u’ş-şehvete (5), yüs…ı†u’ş-şehvete (6), mine’ş-şehveti’l-fâsideti (7), rediyyün li’l-mi¡deti (8), yenfa¡u mine’l-füvâ…ı (9), mine’l-πa&eyânı (10), yu…avvî (11), yekrubu (12), yenfa¡u
mine’l-cüşâi (13), yüceşşî (14), yür«i’l-mi¡dete (15), yedbuπu’l-mi¡dete
(16), yüfetti√u südede’l-mi¡deti (17), yel≠e¡u’l-mi¡dete (18), yu¡a††ışu (19),
yüsekkinü’l-¡a†aşa (20), yünfi«u’l-mi¡dete (21), yüsekkinü nef«a’l-mi¡deti (22), yenfa¡u min-veca¡ı’l-mi¡deti (23), mine’l-veremi fi’l-mi¡deti (24),
yu…avvi’l-kebide (25), ye∂urru’l-kebide (26), min-veca¡ı’l-kebidi (27),
min-südedi’l-kebidi (28), yûri&ü südede’l-kebidi (29), evrâme’l-kebidi’l-√ârreti (30), evrâme’l-kebidi’l-bârideti (31), §alâbete’l-kebidi (32),
yu§allibü’l-kebide (33), mine’l-yere…ânı’l-a§feri (34), yu√di&ü’l-yere…âne
(35), mine’l-istis…âi’z-zı……ıyyi (36), min-veca¡ı’†-†ı√âli (37), min-veremi’†-†ı√âli (38), mine’l-yere…ânı’l-esvedi (39), nef«ate’†-†ı√âli (40)
Lev«u A¡∂âı’n-Nef∂i: A¡∂â-ı nef∂den murâd bedende olan ervâ√ ve
ru†ûbât mi&lli nesneler ki beden o nesnelerden «âlî olmaz ve √areket eylemek onların şânından olur ve bedenden ba¡∂ısı gider ve ba¡∂ı â«er yerine
gelir, sâir a¡∂âlar gibi dâim &âbit olmaz. Ve o a¡∂âların lev√alarında me≠kûr
olan bunlardır: yüshilü’l-merâre (1), yüshilü’r-ru†ûbete ve’l-a«lâ†a’l-πalî@
ate (2), yüshilü’s-sevdâe (3), yüshilü’l-mâiyyete (4), yüshilü’r-rî√e (5),
yüshilü’d-deme (6), yu¡a……ılu (7), yenfa¡u mine’l-ishâli (8), mine≠-≠erebi
(9), mine’s-sa√cı (10), mine’l-hey∂atı (11), min-zela…ı’l-em¡âi (12), yub†i™u
fi’l-em¡âı (13), mine’s-sa√cı ve …urû√ı’l-em¡âı (14), mine’l-maπ§ı (15),
yemπu§u (16), mine’z-za√îri (17), mine’l-…ûlıncı’l-√ârrı (18), mine’l-…ûlıncı’l-bâridi (19), min-veremi’l-em¡âı (20), min-îlâvus (21), mine’d-dîdânı
(22), min-veca¡ı’l-mi¡â (23), min-netni’l-berâzı (24),yedürrü’l-bevle (25),
yedürrü’†-†am&e (26), yedürrühümâ (27), i√tibâsu’l-bevli ve πayrihi (28),
√ur…atu’l-bevli (29), ta…†îrü’l-bevli (30), selisü’l-bevli (31), bevlü’d-demi (32), bevlü’l-…ay√ı (33), yu…avvi’l-külyete (34), ye∂urru bi’l-külyeti
(35), ≠iyâbî†îs (36), √a§âtu’l-külâ (37), √a§âtu’l-me&âneti (38), el-√a§âtu
14
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(39), evrâmu’l-külyeti (40), evrâmu’l-me&âneti (41), veca¡u’l-külyeti
(42), …urû√u’l-külyeti (43), …urû√u’l-me&âneti (44) cerebü’l-me&âneti ve
√ikketühâ (45), veca¡u’l-me&âneti (46), istir«âu’l-me&âneti (47), yu…avvi’l-me&ânete (48), ye∂urru bi’l-me&âneti (49), veca¡u’r-ra√imi (50), ya√bisü seyelâne’r-ra√imi (51), yuna……ı’r-ra√ime (52), ya√bisü’†-†am&e (53),
yenfa¡u min-evrâmı’r-ra√imi (54), min-§alâbeti’r-ra√imi (55), in∂ımâmu
femi’r-ra√imi (56), i«tinâ…u’r-ra√imi (57), yüsa««inu’r-ra√ime (58), yenfa¡u min-eryâ√ı’r-ra√imi (59), min-bü&ûri’r-ra√imi (60), min-…urû√ı’r-ra√imi (61), yu¡înu ¡ale’l-√abeli (62), yenma¡u’l-√abele (63), yûri&ü’l-¡afane
(64), ya√fa@u’l-cenîne (65), ya…tulu’l-cenîne (66), yu«ricu’l-cenîne ve
yuskı†uhu (67), yu«ricu’l-meşîmete (68), yüsehhilü’l-vilâdete (69), yuna……î’ [141a] n-nüfesâe (70), yüheyyicü’l-bâhe (71), yüke&&irü’l-meniyye (72), yu…allilü’l-meniyye (73), yu…allilü’l-i√tilâme (74), yüna¡¡ı@u (75),
yenfa¡u mine’l-feryâsîmûsi (76), min-evrâmı’l-…a∂îbi (77), min-…urû√ı’l…a∂îbi (78), min-«urûcı’l-ma…¡adeti (79), yu…avvi’l-ma…¡adete (80), yenfa¡u
min-evrâmı’l-ma…¡adeti (81), yenfa¡u min-…urû√ı’l-ma…¡adeti (82), minşi…â…ı’l-ma…¡adeti (83), min-evcâ¡ı’l-ma…¡adet (84), min-bevâsîri’l-ma…¡adeti (85), min-seyelânı demi’l-ma…¡adeti (86), min-istir«âi’l-ma…¡adeti ve
«urûcihâ(87), min-nevâ§îri’l-ma…¡adeti (88)
Lev«u’l-◊ummayâtı: mine’l-√ummayâtı’l-bârideti (1), mine’l-√ummayâtı’l-müzmineti’l-bârideti (2), mine’l-√ummayâtı’l-mu«teli†eti (3),
mine’l-πıbbı (4), mine’l-mu√rı…atı (5), mine’l-mu†bı…atı (6), mine’r-rib¡i
(7), mine’n-nâibeti (8), mine’l-vebâiyyeti (9), mine’d-dı……ı (10), min-√ummayâtı yevmin (11), mine’l-√umma’l-¡atî…ati (12), min-şa†rı’l-πıbbı (13),
mine’n-nâfi∂i (14).
Lev«u’s-Sümûmi: tiryâ… (1), bâd-zehr (2), ya…tulu’l-hevâmme (3), ya†rudu’l-hevâmme (4), sümûm (5), semm (6), devâun …âtilün (7), mine’l-bîşi
(8), min-…urûni’s-sünbüli (9), min-merâreti’l-ef¡iyyi (10), mine’ş-şevkerânı (11), mine’l-afyûnı (12), mine’l-benci (13), mine’l-merteki (14), mine’l-fu†rı (15), mine’z-zerârî√i (16), min-«ânı…ı’n-nemiri ve’≠-≠i™bi (17),
mine’l-ernebi’l-ba√riyyi (18), ya…tulu’l-fâre (19), min-les¡i’l-√ayyâti (20),
mine’l-ef¡iyyi (21), mine’l-¡a…rebi (22), mine’r-rüteylâ ve’l-¡ankebûti (23),
mine’l-cerrâreti (24), min-…amleti’n-nesri (25), ¡a∂∂ati’l-kelbi (26), ¡a∂∂a-

Tahbîzü’l-Mathûn

ti’l-insânı (27), el-kelbi’l-kelibi (28), et-tinnîni’l-ba√riyyi (29), ibni ¡ursin
(30), muπâliyyin15 (31), mine’s-sihâmi’l-mesmûmeti (32), el-merâtikü
(33), el-helâhilü (34)
Ve On Altıncı Lev√: Ebdâldır ki bir mu¡âlecede ma…§ûd olan devâ bulunmasa onun ma…âmına hangi devâ i…âme olunur ise onu bildirir.
Bundan a…dem ≠ikr olunduğu üzere bu on altı lev√adan üç evvelki lev√a
her devâda ≠ikr olunur ve bâ…î on üç lev√a ba¡∂ı devâda cümleten bulunur
ve ba¡∂ı devâda dahi on üç lev√adan ba¡∂ısı bulunur ve ba¡∂ısı bulunmaz.
Biz kitâb-ı &ânînin ikinci ma…âlesini iki …ısma ta…sîm edip …ısm-ı evvelde edviye-i müfrede elvâ√ını ¡ale’l-icmâl beyân eyledik. Ammâ …ısm-ı
&ânî edviye-i müfredenin beyânında kılınıp yirmi sekiz fa§l kılındı, cemî¡an
√urûf yirmi sekiz √arf olmakla edviye-i müfredenin esâmîleri evâili yirmi
sekiz √urûfun her birinde mütta«i≠e olan edviyeler birer fa§l kılınıp mürekkebât-ı ebcediyye tertîbi üzere o fu§ûl tertîb olundu.

Fa§l-ı Evvel Evvelinde Elif Olan Devâları Müşebba¡an ve
Taf§îlen Beyân Eder Ve Bu Fa§lda ±ikr Olunan Devâlar
Yetmiş Sekiz Devâya Bâliπ Olur
İklîlü’l-Melik Elif İle Mu§adder Olan Devâların Evvelkisi
İklîlü’l-Melik Olur: اכ ا כ
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: İklîlü’l-melik16 bir otun çiçeğine derler, o çiçeğin
levni saman levninde olur ve şekli hilâlî olur ya¡nî ayın πurresi gibi olur. Ve
o çiçek müte«al«ildir ya¡nî eczâları biri birinden ayrıdır lâkin ta«al«ulü ile
ma¡an §alâbetli ve katı olur ve o çiçeğin ba¡∂ısı ebya∂ olur ve ba¡∂ısı a§fer olur.
‰ab¡ ile olan nüs«ada der ki Dîs…ûridûs der ki “Ba¡∂ı nâs bu devâya
îs…îfûn - ن
 اtesmiye ederler. Ve is…îfûn bir √aşîş-i yâbistir ki aπ§ânı ke&îre olur ya¡nî dalları çok olur ve dört kûşeli olur ve beyâ∂a mâile
olur. Ve onun vara…ı ayva vara…ına müşâbih olur lâkin †ûla mâil olur ve
15
16

“İbn ¡urs” gelincik dedikleri √ayvândır. “Mûπâlî” gelinciğe müşâbih bir â«er
√ayvândır. “Helâhil” ~în’de bir ma√allin ismidir ki bîş dedikleri nebât-ı semmî o
ma√allde biter.
“İklîlü’l-melik” Türkîsi koç boynuzudur.
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vara…ında «uşûnet-i yesîre ve zeπab ya¡nî hav gibi nesne olur ve vara…ın
dahi levni beyâ∂a mâil olur ve mevâ∂i¡-i «aşinede biter.” Ve bu kelâm
…alem ile mu√arrer olan nüs«alarda mevcûd değildir. İntehâ. Ve bu beyândan
ma…§ûd is…îfûnun münâsebet ile ma¡nâ-yı meşhûrunu beyândır, iklîlü’l-melik ma¡nâsına olan is…îfûnu beyân değildir.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: İklîlü’l-melikin ecvedi ve daha ziyâde «âli§i ziyâde
§alâbetli ve katı ve levni …alîlen beyâ∂a mâil ve †a¡mı acı ve râyi√ası @âhir
ve âşikâr olanlardır. Re™îsü’l-¡aşşâbîn fâ∂ıl Dîs…ûrîdûs der ki iklîlü’l-melikin ziyâde ceyyidi ve menfa¡atlisi budur ki levninde za¡ferân levni ola ve
râyi√ası keskin ve zekiyye ola, fi’l-a§l her ne …adar o nev¡in râyi√ası ∂a¡îfe
ve levni √ulbe levninde ya¡nî boy to«umu levninde olur ise.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: İklîlü’l-melik derece-i ûlâda √ârr ve yine derece-i
ûlâda yâbis olur ve bi’l-cümle mürekkebü’l-…uvâdır ya¡nî hem √ârr ve
hem bâriddir ve √arâreti bürûdetine πâlibedir. Lâkin Bedîπûres der ki iklîlü’l-melik √arâret ve bürûdette mu¡tedil olur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İklîlü’l-melikte …ab∂-ı yesîr ve ta√lîl
fi¡lleri vardır ve ona binâen o devâ mün∂icdir, mevâddı in∂âc eder. Bedîπûres der ki bi’l-«â§§a o devâ fu∂ûlü eritir, mü≠îbdir. Ve e†ıbbâ der ki bu
devânın ¡u§âresi meybu«tec ile ya¡nî †ab« olunmuş şarâb ile isti¡mâl olunsa
evcâ¡ı ve ağrıları teskîn eder. Ve bu devâ a¡§abı müla††ıf ve mu…avvî bir
devâ-i mu√allil olur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ve iklîlü’l-melik ıssı şişlere
ve katı şişlere nâfi¡dir «u§û§an meybu«tec ile ma¡an isti¡mâl oluna, o va…t
ziyâde menfa¡atli olur. Ke≠âlik yumurtanın akı ve boy to«umu ve bezr-i
kettân ve «aş«âş mes√û…ları ile terkîb olunup o şişin üzerine konula, ziyâde
nef¡i olur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: İklîlü’l-melik ra†b olan …ur√alara «u§û§an şehdiyye17 tesmiye olunan …ur√alara nâfi¡ olur. O devâ yalnız
su ile «amîr olunup …ur√alara †ılâ olunur veyâ«ûd müceffifâttan mazu ve
kurumuş «afîf balçık ve mercimek gibi nesne ile karıştırılıp †ılâ olunur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı A¡∂âı’r-Re™si: Kulakta olan şişe ve kulak ağrısına iklîlü’l-melik nâfi¡dir «u§û§an meybu«tec ile ve …arâbâdînde yazılan
17

“Şehdiyye” bir nev¡ sulu …ur√adır ki ek&er vu…û¡u başta olur.
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sâir a«lâ† ile ∂ımâd oluna veyâ«ûd iki kulağa iklîlin ¡u§âresi ta…†îr oluna. Ve
bu devânın teskîn-i veca¡da menfa¡ati ziyâde serî¡a olur. İklîlden ne†ûl itti«â≠
olunup §udâ¡ı olan kimse başını onunla πasl eder ve §udâ¡ o πasl ile zâil olur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’l-¡Aynı: İklîlü’l-melik meybu«tec ile
veyâ«ûd remedde yazılan sâir a«lâ† ile gözlerinde ağrı olan kimsenin gözleri üzerine ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı A¡∂âı’l-∏ıdâı: İklîlü’l-melik ma†bû«an veyâ«ûd
πayr-i ma†bû« şarâb ile veyâ«ûd ≠ikr eylediğimiz devâların biri ile isti¡mâl
olunsa mi¡de ağrsını teskîn eder. Ve bu menfa¡at ancak nüs«a-i sul†âniyyede
mevcûdedir.
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı A¡∂âı’n-Nef∂i: İklîlü’l-melikin ma…¡ade ve «u§ye
ve ra√im şişlerine menfa¡ati olur. Bu iklîl meybu«tec ile veyâ«ûd yazılan
sâir a«lâ† ile ∂ımâd olunur. Ve iklîl ma¡a-a«lâ†ıhı şarâb ile †ab« olunsa o
ma†bû«un dahi ≠ikr olunan şişlere nef¡i olur. Ve iklîlin dalları ve yaprakları
†ab« olunup içilse bevli ve †am&ı idrâr ve inzâl eder ve cenîni i«râc eder. Ve
o ma†bû«un suyu ile istincâ olunsa «u§yede ¡ârı∂ olan √ikkeyi izâle eder.
~adrında Elif Olan Devâların İkincisi Enîsûn
Dedikleri Devâdır: ا ن
Onun mâhiyyeti budur: Enîsûn râziyâne-i Rûmînin bezri ve to«umudur.
Rûmî enîsûnun √arâfeti Neba†î enîsûndan e…all olur. Ve Rûmîde √alâvet
olur lâkin √arâreti Neba†î enîsûnun √arâretinden ziyâde olur.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Câlînûs der ki [141b] enîsûn derece-i &âniyede √ârrdır
ve derece-i &âli&ede yâbistir. Ve yine Câlînûs mev∂i¡-i â«erde der ki √arâret
ve yübûseti ma¡an derece-i &âli&eye bâliπa olur. Ba¡∂ı nüs«ada “Câlînûs”
bedeline “Dîs…ûrîdûs” vâ…i¡ olmuştur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Enîsûnun …ab∂-ı yesîri vardır ve müfetti√tir, evcâ¡ı ve ağrıları teskîn eder ve riyâ√ı ta√lîl eder «u§û§an kavrulur18
ise bu ef¡âli ziyâde olur. Ve enîsûnda bir √iddet vardır ki o √iddet √asebiyle
edviye-i mu√rı…aya …arîb olur.
Fî’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Yüzde olan tehebbücden ve e†râfın ya¡nî el ve
ayak şişlerine menfa¡ati olur.
18

[Hamidiye’de “kurutulur” Arapça ibareye göre Ragıp Paşa tercih edildi.]
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Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’r-Re™si: Enîsûn teb«îr olunup bu«ârı istinşâ… olunsa
başta olan ağrıları teskîn eder ve düvârı ya¡nî başının dönmesini def¡ eder.
Ve enîsûn sa√… olunup gül yağı ile karıştırılsa ve kulağa damlatılsa §adme
ve ∂arbeden ¡ârı∂ olan §ad¡a ve yarığa nef¡i olur ve ağrısını dahi teskîn eder.
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’l-¡Aynı: Enîsûnun sebel-i müzmine nef¡i olur.
Fî-Emrâ∂ı A¡∂âı’t-Teneffüsi ve’§-~adrı: Enîsûn lebeni ziyâde eder.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ru†ûbet-i bûra…iyyeden ¡ârı∂ olan ¡a†aşı
ya¡nî suya olan ifrâ† üzere iştihâyı kesr ve ru†ûbâttan kebidde ve †ı√âlde
√âdi& olan süddelere nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli ve ¡ara…ı ve ebya∂ olan †am&ı idrâr
eder ya¡nî rengi beyâ∂ olan ru†ûbeti akıtır.
Hatunların önünden «urûc eden beyâ∂ ru†ûbet her ne …adar dört me≠hebde dahi √ay∂dan ve dem-i †am&tan mu¡tebere değil ise lâkin ru†ûbet-i
ebya∂ın i√tibâsı mu∂ırr olup ve idrârı demin idrârı gibi menfa¡atli olmakla
o beyâ∂ ru†ûbete §â√ib-i ¢ânûn †am& ı†lâ… eyledi.19
Ve enîsûn beyâ∂ ru†ûbâtın seyelânından ra√imi ten…ıye eder ve bâhı
ta√rîk eder ve ba¡∂ı kerre ba†nı ¡a…l eder ya¡nî ishâli kesre ve idrâra i¡ânet
eder, böbrekte ve me&ânede ve ra√imde olan süddeleri teftî√ eder.
Fî-Nef ¡ihi li’l-◊ummayâtı: ¡Atî…a ve eski olan √ummâlara enîsûnun
nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi’s-Sümûmi: Sümûmun ya¡nî semmiyyetli ıssı yellerin ve semmiyyetli √aşerât ve hevâmmın ma∂arratlarını def¡de menfa¡ati olur.
Ve Elifiyye Olan Devâların Üçüncüsü Efsentîn Ya¡nî Pelindir:

ا

Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: Pelin bir ottur ki sa¡terin yaprağına benzer, †a¡mında merâret ve …ab∂ ve √arâfet vardır. ◊uneyn der ki efsentîn türlü türlü

19

Hatunların …ubülünden çıkan ru†ûbet altı levn üzeredir: sevâd ve √umret ve §ufret ve «u∂ret ve küdret ve türbiyyet elvânı üzere. Bu altı levn cemî¡an √ay∂dan
ma√sûbdur ◊anefiyye katında. Lâkin ba¡∂ısında ba¡∂ı ¡ulemânın «ilâfı vardır.
Ve levn-i ebya∂ bi’l-ittifâ… √ay∂dan ma√sûb değildir √attâ …a§§anın «urûcu ile
√ay∂ın in…ı†â¡ına istidlâl olunur. “¢a§§a” …âfın fet√i ve §âdın teşdîdi ve fet√i ile
√ay∂-ı ebya∂ mi&lli bir ru†ûbettir ki √ay∂ın tamâmından sonra çıkar, taf§îli √âşiye-i Hidâye’sinde Şey« Ekmel beyân eylemiştir.
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olur, kimisi »orâsânî ve kimi maşrı…î ve kimi Cebel-i Lükâm20 cânibinden
meclûb olur ve kimi Sûsî21 ve kimi ‰arsûsî olur. Ammâ müte…addimûn olan
sâir e†ıbbâ derler ki efsentîn envâ¡ı beş nev¡dir: ‰arsûsî (1), Sûsî (2), Neba†î
(3), »orâsânî (4), Rûmî (5) olur. Ve Neba†î olan nev¡de ¡ı†riyyet olur. Ve
bi’l-cümle beş nev¡de dahi bir cevher-i ¡ar∂î vardır ki o cevher ar∂ı √asebiyle …ab∂ eder ve bir cevher-i la†îf dahi vardır ki onunla ishâl ve teftî√ eder.
Ve efsentîn şî√ a∂yâfındandır22 ya¡nî †abî¡atta sarı yavşan dedikleri devâya
mâildir, onun için efsentîne şî√-i Rûmî tesmiye ederler. Ve efsentînin ¡a§îri
fi¡l ve †abî¡atta ferâsiyûn dedikleri devânın ¡u§âresi …ıyâsı üzere olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Efsentînin ecvedi ve ziyâde menfa¡atlisi Sûsî ve ‰arsûsî
olup levni zeπabî ola ya¡nî tâze biten tüyün rengi gibi ola ve †ıflın tüyü
mi&lli levni ola ve ferk olunup oğuldukta ondan §abır râyi√ası [gibi râyi√a]
@uhûr eyleye.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Efsentîn derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âli&ede
yâbistir ve ¡u§âresi ziyâde √arâretlidir. Ve ba¡∂ılar der ki efsentînin yübûseti
derece-i &âniyede olur, &âli&eye bâliπa olmaz, bu …avl e§a√√ gibidir.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Efsentîn müfetti√ ve …âbı∂dır ve …ab∂ı
merâretinden a…vâdır. Efsentîn-i Neba†înin …ab∂ı eşedd olur ve √arâreti
e…all olur, onun için Neba†î pelin balπamı ishâl eylemez her ne …adar o
balπam mi¡dede olur ise. Ve Neba†î pelin ile ishâl-i balπamda intifâ¡ olunmaz. Ve pelinin ta√lîli dahi vardır. Ve pelinin «avâ§§ındandır ki &iyâbı tesevvüsten ya¡nî güve ma∂arratından ve «aşerât-ı ar∂ın ma∂arratından men¡
eder ve midâdı taπayyürden ve kâπadları …ar∂dan ya¡nî güve kesmesinden
men¡ eder.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-Mara∂ı’z-Zîneti: Pelin isti¡mâl eden kimsenin levni
√asen olur; dâü’l-√ayye ve dâ¡u’&-&a¡lebe menfa¡ati olur ve cillde benefşec
levni gibi evrâm ve bü&ûrdan kalan e&erleri ve lekeleri giderir gerek ise o
e&erler gözün altında olsun ve gerek ise πayr ma√allde olsun.
20
21
22

“Cebel-i Lükâm” şimâlen An†âkiyye’ye müntehî olur, taf§îli ¢âmûs’ta me≠kûrdur.
“Sûs” bir nâ√iyedir ki Ehvâz cânibinde olur, Dânyâl ¡aleyhi’s-selâmın …abri o
ma√alldedir. O beldeyi Sûs bin Sâm bin Nû√ binâ eylemiştir ve ¢âmûs’ta beyân
olunmuştur.
“A∂yâf” “∂ayf”ın cem¡idir; “∂ayf” meyl ma¡nâsına. Nûn ile “a§nâf” nüs«aları
kâtibden sehvdir.
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Fî-Beyânı Nef ¡ihi li’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bâ†ında olan §alâbete «âricden ∂ımâd olunsa yâ«ûd içirilse o §alâbete menfa¡ati olur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-A¡∂âı’r-Re™si: Başta olan ru†ûbeti kurutur ve ¡u§âresi
baş ağrısı i√dâ& eder. Ben @ann ederim ki o ¡u§ârenin mi¡deye ma∂arratı olur
ve baş ağrısı mi¡de müşâreketinden √âdi& olur. Ve †abî«inin bu«ârının kulak
ağrısına nef¡i olur. Ve †abî«i şarâbdan evvel şürb olunsa şarâbın «umârına
nef¡i olur. Dâ«il-i √aneke †abî«i ile ∂ımâd olunsa boğazın iç †arafında olan
«unâ…a nef¡i olur; iki kulak ardında olan şişlere menfa¡ati olur. Ve ¡asel ile
şürb olunsa sekteye menfa¡ati olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-¡Aynı: Remed-i ¡atî…a ya¡nî eski göz ağrılarına nef¡i
olur «u§û§an Neba†î olan pelinin nef¡i ek&er olur eger gözün alt †arafına
onunla ∂ımâd olunsa. Ve gözde √âdi& olan πışâve dedikleri ¡illete dahi
menfa¡ati olur. Ve eger meybu«tec ile efsentîn göze ∂ımâd olunsa gözün
∂arebânı ve veremi sâkin olur. Ve gözde @uhûr eden ved…e menfa¡ati olur
ya¡nî gözde kırmızı no…†a @uhûr eder ve ba¡∂ı kerre la√miyyet @uhûr eder
ve büyür ve bir mara∂ @uhûr eder ki gözün o mara∂ı √asebiyle kulakta verem √âdi& olur, onlara ved…a derler. Ve o devânın cümlesine nef¡i olur. Ve
ved…anın ≠ikr olunan tefsîri ¢âmûs’ta me≠kûrdur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’§-~adrı ve’n-Nefesi: Şarâb-ı efsentîn ta√t-ı şerâsîfte
olan temeddüde nâfi¡ olur ya¡nî geyrekte √âdi& olan gerginliğe nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Sâ…ı†a olan şehveti redd eder. Kaçan on gün …adar
günde üç …uvâ&ûsât23 efsentînin †abî«inden ve ¡u§âresinden şürb olunsa
sâ…ı†a olan şehveti istirdâd eylemekte sırr-ı ¡acîbi olur. Ve pelin şarâbı mi¡deyi
ta…viye eder ve â«er fi¡lleri dahi olur. Ve yere…âna menfa¡ati olur ve «u§û§an
¡u§âresi on gün …adar beher yevm üçer vu…iyye şürb olunsa yere…âna menfa¡ati olur ve istis…âya dahi nef¡i olur; ke≠âlik incir ve na†rûn ve şeylemin
da…î…i ile ∂ımâd olunsa istis…âya nef¡i olur ve bu ∂ımâd †ı√âle dahi ∂ımâd
olunur. Ve efsentîn incir ve sûsen yağı ve na†rûn ile istis…â ve †ı√âl mara∂ları için ∂ımâd olunur. Ba¡∂ı nüs«alarda “dühn-i sûsen” bedeline “da…î…-i
sûs” ve ba¡∂ı u«râda da…î…-i sûsen” vâ…i¡ olmuştur. Ve dîdânı ya¡nî kurtları
dahi …atl eder «u§û§an mercimek veyâ«ûd pirinc ile efsentîn †ab« oluna, o
ma†bû«un dîdânı …atli ziyâde olur. Ve efsentînin ¡u§âresi mi¡deye redî olur
23

“¢uvâ&ûs” iki vu…iyye ve üç rubu¡ vu…iyyedir.
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ve √aşîşi «â§§aten fem-i mi¡deye mu∂ırr olur, zîrâ Neba†î pelinden mâ-¡adâ
√aşîşinden [142a] tuzluluk olmakla fem-i mi¡deye muvâfı… olmaz, ammâ
Neba†î olan pelin mi¡deye ∂ârr değildir. Efsentîne sünbül «al† olunsa mi¡de
veca¡ına menfa¡ati olur ve bunun ile kebid ve mi¡de ve «â§ıre ya¡nî böğür
∂ımâd olunsa o ¡u∂vların ağrılarına nef¡i olur lâkin o ∂ımâd kebid ve «â§ıre
için terkîb olunur ise √ınnâ yağı ile o ∂ımâd …ayrû†î kılınır ve eger mi¡de
için o ∂ımâd terkîb olunur ise dühn-i verd ile …ayrû†î kılınır ve verdin kendi
dahi terkîbinde ba¡∂ı kerre «al† olunur, o ¡u∂vların §alâbetlerine ve katı olmalarına menfa¡ati olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr-ı …avî ile idrâr eder
«u§û§an mâ-ı ¡asel ile efsentînden √amûle itti«â≠ oluna. Ve §afrâyı ishâl eder.
Ve balπamda efsentîn ile intifâ¡ olunmaz. Ve bağarsıklarda vâ…ıf olan mevâdda dahi efsentîn ile intifâ¡ olunmaz. Ve efsentînin gerek men…û¡an ve gerek
ma†bû«an bir şerbeti beş dirhemden yedi dirheme varınca …adar olur ve kendi
√âlinde olanın ya¡nî †ab« ve na…¡ olmayan efsentînin şerbet-i vâ√idi iki dirhem
olur. Ve efsentîn şarâbını şürbün bevâsîre ve ma…¡adede olan yarıklara dahi
nef¡i olur. Ve kaçan efsentîn pirinc ile kaynatılsa ve ma†bû«u bak ile şürb
olunsa ba†nda olan kurtları …atl eder ve «afifen ba†nı ishâl eder, ke≠âlik mercimek ile kaynatılsa yine bu fi¡li işler ve şarâbı dahi bi’l-cümle ≠ikr olunan fi¡lleri işler ve «ıl†-ı merârîden ve «ıl†-ı mâîden damarları ten…ıye edip idrâr eder.
Fî-Nef ¡ihi li’l-◊ummayâtı: ¡Atî…a √ummâlarda efsentînin menfa¡ati
olur «u§û§an ¡u§âresinin menfa¡ati πâfe&in ¡u§âresi menfa¡atine bâliπa olur.
Fî-Nef ¡ihi li’s-Sümûmi: Tinnîn-i ba√rînin ve ¡a…rebin semmine menfa¡ati olur, ke≠âlik mûπâlî dedikleri √ayvânın nehş ve semmine nâfi¡ olur.
Mûπâlî dedikleri gelinciğe müşâbih bir √ayvândır. Ve şarâb ile efsentîn
şürb olunsa şevkerânın ma∂arratını def¡ eder ve fu†run ya¡nî «ânı… ve mu∂ırr
olan mantarın «anı… ve ma∂arratından menfa¡ati olur «u§û§an efsentîn «all
ile şürb olunsa o zamân menfa¡at-i me≠kûresi ziyâde olur. Ve efsentîn bir
ma√alle reşş olup saçılsa o ma√allden ba……ı men¡ eder ve suyu ile mürekkeb ıslatılsa o mürekkeb ile yazılan kitâbı fâre …ar∂ edip kesmez.
Fî-Beyânı’l-Ebdâli: Bir ma√allde efsentîn bulunmasa bir mi&li ca¡de
veyâ«ûd bir mi&li şî√-i Ermenî ona bedel olur. Ve ta…viye-i mi¡dede bir
mi&li esârûn ile nı§f veznî ihlîlec bedel olur.
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Ve Elifiyye Olan Devâların Dördüncüsü Âs Dedikleri Devâdır: آس
Fî-Beyânı Mâhiyyetihi: Âsın24 mâhiyyeti ma¡rûfedir ve onda ¡ufû§at ve
√alâvet ile merâret vardır. Ve âsın sâ…ında keff gibi ya¡nî elin içi §ûret ve
şeklinde bir nesne vardır ki ona bünk25 derler ve o bünk sâir eczâsından
a…vâ olur. Ve âsın bünkünden şarâb-ı ¡afı§ ile …ur§ yapılır. Ve âsta cevher-i
ar∂î olur ve yesîren cevher-i la†îf dahi olur. Ve âsın ≠ikri âtî her ne …adar
menfa¡ati var ise âsta olan dühniyyet √asebiyle olur.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: Âsın ziyâde …avîsi levni karaya mâil olandır
«u§û§an «usrevânî dedikleri §ınfı ve yaprakları değirmi olan ziyâde …avî
olur ve «u§û§an cebelî olan sâirlerinden ziyâde …avî olur. Ve esved olan
âsın &emeresi ebya∂ın &emeresinden ecved olur. Ve çiçeğinin ecvedi ve
ef∂ali ebya∂ olandır.26 Ve &emeresinin ¡u§âresi ecved olur ve ¡u§âresi ¡atî…a
oldukta ∂a¡îf olur ve tekerrüc edip küflenir. Ve vâcib olur ki o ¡u§âreden
…ur§lar itti«â≠ oluna tâ ki fâside olmaya.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Âsta √arâret-i la†îfe vardır, πâlib-i †ab¡ı bürûdettir ve
…ab∂ı berdinden ek&erdir ve benzer ki berdi derece-i ûlâda olup yübûseti
derece-i &âniye √udûduna dâ«il ola.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İshâli ve ¡ara…ı √abs eder ve ke≠âlik
ru†ûbetin bir ¡u∂va nezfi ve seyelânını √abs ve men¡ eder. Âs ile √ammâmda beden delk olunsa ve oğulsa bedeni ta…viye eder ve ta√t-ı cildde olan
ru†ûbeti neşf edip izâle eder. Ve suda kaynatıp †abî«i ile münkesir olan
kemiklere ne†ûl kılınsa kırılan kemikleri sür¡at ile cebr eder ya¡nî bitiştirir.
Ve √urâ…ası bedenin râyi√asını ta†yîb etmekte tûtiyâya bedel olur. Ve her
nezften için âs ile olan le†û« ve ∂ımâdın menfa¡ati olur, ke≠âlik meşrûben
dahi nef¡i olur. Ve âsın kendi gibi olur âsın rubbu ve &emeresinin rubbu.
24
25
26

Âs ma¡rûftur ve √üsn-i man@arı vardır, onun için ehl-i Şâm adına “…ıf ve un@ur”
derler.
“Bünk” bâ-i muva√√ade ve nûn ile †îb ma¡nâsına olduğu ¢âmûs’ta mu§arra√tır.
Lüπat-i ◊alîmî’de bünk bî« ma¡nâsına olduğu me≠kûrdur. Âsın ≠ikr olunan
cüz™üne bünk ismini isti¡âre iki ma¡nâya dahi münâsibdir.
Ve ≠ikr olunur ki âsın elvânı üç levndir: Biri a«∂ardır ve bu nev¡ âs-ı müşâheddir
ve biri azra…-ı Rûmîdir, bunun vücûdu olmamağa …arîbdir ve biri dahi a§ferdir, bu nev¡ arâ∂î-i ba¡îdede olur. Ve âsın rey√ânîsi iki cinstir, biri «usrevânîdir,
yaprağı ¡arî∂ olur ve biri da…î…tir.
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Ve rubbun …ab∂ı tebrîdinden a…vâ olur ve taπdiyesi …alîle olur. Ve eşribe-i
…âbı∂alarda şarâb-ı âsa hem †ab¡ı ¡a…l ve hem riye veca¡larına öksürüğe nef¡i
olmakta mu¡âdil bir şarâb olmaz.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’z-Zîneti: Âsın dühnü ve ¡u§âresi ve †abî«i
şa¡rın ve tüylerin kökünü ta…viye edip pekiştirir ve tüyleri tesâ…u†tan men¡
eder ve tüyleri uzatır ve karartır «u§û§an bu fi¡li âsın √abbı ziyâde işler.
Ve √abbının zeyt içinde ma†bû«u teri men¡ eder ve damarlarda √âdi& olan
sa√cı ı§lâ√ eder. Ba¡∂ı nüs«alarda “zeyt” bedeline “zübd” vâ…i¡ olmuştur.
Ve âsın yaprağının kurusu koltukta olan ve uylukta kısık ma√allde olan
râyi√a-i kerîheyi izâle eder. Ve külü ya¡nî remâdı tûtiyâya bedel olur, kelefi
ve nemeşi ten…ıye eder ve beha…ı câlî olur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Âs zeyt ile isti¡mâl
olunsa şişleri ve √umreti ve nemleyi ve be&releri ve …ur√aları ve şerâyı ve
iki elde √âdi& olanları ve nârın √ar…ını bi’l-cümle teskîn eder. Ke≠âlik âsın
şarâbı ve vara…ı dahi zeyt ile ve «amr ile ta«bî§ olunup ya¡nî karıştırılıp
∂ımâd olunsa o âfetlere menfa¡ati olur. Ve ke≠âlik onlara dühn-i âsın ve
dühnünden ma§nû¡a olan merhemlerin dahi nef¡i olur. Ve dâ«ıs üzere [ya¡nî]
parmaklarda @uhûr edip dolama ta¡bîr olunan veremlerin üzerine âsın kurusu ≠erûr kılınsa nef¡i olur, ke≠âlik âstan mütte«a≠ olan …ayrû†înin dahi nef¡i
olur. Ve kaçan âsın &emeresi şarâb ile †ab« olunup ∂ımâd itti«â≠ olunsa
elde ve ayakta olan …ur√aları ve √ar…-ı nârı ya¡nî âteş yanığını sağaltır ve
teneffu†tan ya¡nî kabarlar i√dâsından bi-meşiyyetillâhi ta¡âlâ men¡ eder ve
ke≠âlik külünden …ayrû†î itti«â≠ olunsa o …ayrû†î dahi bu fi¡li işler.
Fî-Nef ¡ihi li-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Âsın &emeresi şarâb ile †ab« olunsa o ma†bû« ile ∂ımâdın istir«â-i mefâ§ıla nef¡i olur, ke≠âlik o ma†bû« yaralanan ve
kesr olunan kemiğin küsûru üzere §abb olunsa nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’r-Re™si: Âs burun kanını √abs eder ve √azâzı27 câlî
olur ve başta @uhûr eden …ur√aları kurutur. Ve kulakta olan …ur√ayı ve
…ay√ı mâ-ı âs ta…†îr olunsa kurutur. Ve şarâb-ı âs diş etlerinin istir«âsına
nâfi¡ olur. Ve yaprağı şarâb ile †ab« olunup ∂ımâd olunsa §udâ¡-ı şedîde
nef¡i olur. Ve şarâbı nebî≠ içmezden mu…addem şürb olunsa «umârı men¡
eder.
27

“◊azâz” bart baştan nu«âle mi&âlinde dökülen koğaklardır.
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Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’l-¡Aynı: Remedi teskîn eder ve gözün cu√û@una ve
çukurlanmasına nef¡i olur. Ve âs şa¡îr ile †ab« olunsa gözün şişine nef¡i olur.
Ve âsın külü ve remâdı gözde √âdi& olan @ufre ¡illetinin devâsına [142b] katılır.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Âs …albi ta…viye eder, «afa…ânı
giderir ve izâle eder ve &emeresi √alâveti √asebiyle öksürüğe nâfi¡ olur ve
öksürük §â√ibinde ishâl var ise ishâli dahi …a†¡ eder ve &emeresinden ve
rubbundan her biri nef&-i deme nâfi¡ olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Âs mi¡deyi ta…viye eder ve «u§û§an âsın
rubbu ve √abbı mi¡deye fu∂ûlün seyelânını men¡ eder.
Fî-Menfa¡atihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: Âsın &emeresinin ¡u§âresi bevli idrâr eder
ve âsın kendisi √ur…at-i bevli ve √ur…at-i me&âneyi men¡ eder ve √ay∂ın dürûrunu men¡e nâfi¡ olur. Ve mâ-ı âs †ab¡ı ¡a…l eder ve †ılâ olunsa ishâl-i merârîyi
ve ishâl-i sevdâvîyi √abs eder. Ve dühn-i √all ile isti¡mâl olunsa balπamı ¡a§r
edip ishâl eder. Ve &emeresinin ma†bû«u ru†ûbât-ı ra√imi seyelândan men¡
eder. Ve ∂ımâdının bâsûra nef¡i olur ve «u§yenin veremine ve şişine nef¡i olur
ve ma…¡adenin «urûcuna. Ve ke≠âlik ra√ime ma†bû«unun nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li’s-Sümûmi: Rüteylâ ¡a∂∂ına âsın nef¡i olur, ke≠âlik &emeresini
şarâb ile içmeğin rüteylâ ¡a∂∂ına nef¡i olur ve ¡a…reb sokmasına dahi nef¡i olur.
Elifiyye Devâların Beşincisi A…â…ıyâdır: ا א א
A…â…ıyânın28 mâhiyyeti …ara@ın ¡u§âresi olur ve o ¡u§âre kurutulur
ve ba¡dehu ondan …ur§ itti«â≠ olunur. Ve onda le≠¡ vardır lâlin bal ile o
le≠¡ izâle olunur. Ve onun iki cevheri olur, bir cüz™î ar∂î olur ve cüz™-i
â«eri cevher-i la†îf olur, a…â…ıyânın le≠¡i o cüz™-i la†îf √asebiyle olur ve
a…â…ıyâ πasl olunsa ya¡nî yıkansa o cüz™-i la†îf zâil olur. Ve a…â…ıyâ o √iddet √asebiyle ¡um…a ve bâ†ına nâfi≠ ve πâi§ olup cevher-i ar∂ı √asebiyle
bâ†ını tebrîd eder.
28

ظ
ُ َ َ ْ َ[ اel-…ara@] (bi-fet√i’l-…âfi ve’r-râ™i) bir a§l yapraktır, vara…u’s-selem derler,
ِ
onunla sa«tiyân dibâπat ederler; ve minhu: وظ
بإ
כ
ٌ ُ ْ َ ٌ  أَ ِدve
ٌّ َ َ ٌ ْ َ
א א
ا
 وا ظA«terî. “¢ara∂” bir dikendir ki nebâtı şecer …adar olur
ve dalları sarkar, …âimen ve müsteviyen durmaz; √abbı lûbiyâ gibi …urûn içinde
ve türmüs …adar olur; vara…ı ve &emeri ile dibâπat olunur. Ve &emerinin ¡u§âresi
a…â…ıyâdır. Ve «âm iken olan ¡u§âre ecved olur. Taf§îli Mâ-lâ-Yesa¡u’da me≠kûrdur.
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Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: A…â…ıyânın ziyâde ceyyidi ve nâfi¡i kokusu güzel olup ve levni karaya mâil yeşil ve veznde ağır ve §alâbetli olandır.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: A…â…ıyânın maπsûlü derece-i &âniyede bârid ve müceffif olur. Ve maπsûl olmayan a…â…ıyâ ûlâda bâriddir ve yübsü &âli&enin
√udûdunda olur
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-◊avâ§§ı: A…â…ıyâ …âbı∂dır, demi seyelândan
men¡ eder.
Fî-Beyânı’z-Zîneti: Tüyü karartır, levni güzel eder ve sovuktan ¡ârı∂
olan yarıkları onultur.
Fî-Beyânı Nef ¡ihi li’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm ve bü&ûrdan âsın menfa¡ati olanlarına a…â…ıyânın dahi nef¡i olur. Ve dâ«ısa dahi menfa¡ati olur. Yumurta akı ile «al† olan a…â…ıyânın âteş yanığına ve ıssı şişlere menfa¡ati olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: İstir«â-i mefâ§ılı a…â…ıyâ men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Ağızlarda …ur√a √udû&una mâni¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözü …uvvetlendirir ve πıl@ati tel†îf edip ba§arı √iddetli eder lâkin gözde bu menfa¡ati Mı§rî olan a…â…ıyânın olur, bundan mâ-¡adânın ¡aynda menfa¡ati olmaz. Ve göz ağrısını def¡ ve teskîn eder ve gözde
√âdi& olan kızıllığı dahi teskîn eder ve @ufre edviyesine dâ«il olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: A…â…ıyâ ile ∂ımâd veyâ«ûd i√ti…ân olunsa veyâ«ûd
a…â…ıyâ şürb olunsa †abî¡atı ¡a…l ve √abs eder ve sa√cdan ve kan ile ishâlden
menfa¡ati olur ve ra√imde seyelân-ı ru†ûbeti ve ra√imin nütû™unu men¡ ve
def¡ eder ve ra√imi ma√alline redd eder, ke≠âlik ma…¡adenin nütû™unu redd
eder ve istir«âsına nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâ-i Müfredin Altıncısı İs…îl Olur:

ا

Onun mâhiyyeti budur: İs…îl29 bir ba§aldır ki ona ba§al-ı fâr derler, fârı
…atl eder, onun için o ismle tesmiye olunur. Ve onun √arâfet-i …aviyyesi
olur lâkin †ab« veyâ«ûd şeyy olunsa …uvveti münkesire olur. Ve is…îl şeyy
olunsa o meşvînin §ûreti şeftali kurusunun §ûreti gibi olur ve levni a§fer
olup beyâ∂a mâil olur. Ve is…îlin bir nev¡i vardır ki o nev¡e …attâl tesmiye
29

İşbu is…îl ¡un§ul olmak üzere yazılır lâkin ¢ânûn’da ¡un§ul ≠ikr olundukta ba¡∂ı
ma√allinden mütte√id olmak ve ba¡∂ı ma√allinden ¡un§ula mu«âlif olmak fehm
olur.
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olunur. Ve ba¡∂ılar @ann ederler ki bu nev¡ is…îl bülbûs30 tesmiye olunan
devâdır onun için ki …attâl olan is…îlin ba¡∂ı ¡alâmetleri bülbûsta dahi bulunur lâkin onların …avleri «a†âdır belki √a…… budur ki bülbûs ve is…îl-i …attâl
başka başka devâlardır.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: İs…îlin ceyyidi levni …avî olup berî…i ya¡nî leme¡ânı
ve †a¡mında √iddet ve merâret ile √alâveti olandır.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniye √udûdunda
yâbis olur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allildir ve demi ve fu∂ûlü @âhir-i
bedene ce≠≠âbdır, mu√rı… ve mu…arri√tir. Ve keymûsât-ı πalî@ayı cidden
tel†îf ve ta…†î¡ etmekte …avîdir ve …uvvet-i ta…†î¡i tes«îninden ziyâdedir. Ve
is…îlin sirkesi ∂a¡îf olan bedeni …avî eder ve bedene §ı√√at ifâde eder
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’z-Zîneti: İs…îl ile siğillere †ılâ olunsa …al¡ eder. Ve
zeyt ile ve râtînec ile terkîb olunup †ılâ olunsa tüyü bitirir. Devâü’l-√ayye
ve devâü’&-&a¡leb mi&lli mara∂lara †ılâ olunup delk olunsa nef¡i olur. Ve topuk yarığına nef¡i olur «u§û§an çiğinin ortasının topuk yarığına nef¡i ziyâde
olur. Ve sirkesi levni ta√sîn eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ªâhir-i bedende olan …ur√alara menfa¡ati olur.
Ve ekli a√şâda olan …urû√a mu∂ırr olur. Ve is…îl ile delk olunsa delk olunan
¡u∂vu ta…rî√ eder.
Fî-Beyânı’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Selîm olan ¡a§aba …alîlen ∂ararı olur lâkin
a¡§âb ve mefâ§ıl ağrılarına ve fâlic ve «â§§aten ¡ır…u’n-nesâya menfa¡ati
olur, ke≠âlik sirkesinin ve şarâbının dahi o ağrılara nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’r-Re™si: ~ar¡a ve mâlî«ûlyâya nef¡i olur. Ve «alli
ya¡nî sirkesi diş etlerini şedd edip pekiştirir ve √areket eden dişlerini &âbit
eder ve ağız kokusunu def¡ eder.
Fi’l-A¡∂âı’l-¡Aynı: İs…îlin ekli ba§arı …uvvetlendirir.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Rebvden ve eski öksürükten ve «uşûnet-i
§avttan nef¡i olur eger o devâdan e&ûlesât-ı &elâ&eden ya¡nî dokuz …îrâ† devâ
30

Bülbûs ism-i Yûnânîdir, lüπat-i Fârsîde ona zîr derler ve ba¡∂ı kerre ba§al-ı zîr
dahi derler ve beyne’l-¡Arab ba§alu’≠-≠i™b derler, Türkîde yaban soğanı denmekle
ma¡rûftur. O soğanın †â…ları olmaz ya¡nî kat kat olmaz, ammâ is…îl ve ¡un§ul ada
soğanı demekle ma¡rûftur ve †â…ları olur.
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bal ile sa…y olunur ise. Ve is…îlin sirkesi √al…ı ya¡nî boğazı ta…viye eder ve
ı§lâ√ edip nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ~alâbet-i †ı√âle nef¡i olur, mi¡deyi ve ha∂mı
ta…viye eder ve †a¡âmı †ufüvvden ya¡nî mi¡denin ağzına çıkmasından menfa¡ati olur. Ve is…îlin sirkesinde dahi bu menfa¡atler olur. Ve is…îlin sülâ…asını
†ı√âli olan kimse kırk gün …adar içse nef¡i olur. Ve ba¡∂ılar derler ki ma†√ûl
olan kimseye kırk bir gün …adar is…îl ta¡lî… olunsa †ı√âli ≠evebân edip erir
ve istis…âya ve yere…âna nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: İs…îl …uvvet ile bevli idrâr eder. Ve şarâbının ve sirkesinin dahi …avî idrârı olur ve ¡usr-i bevle dahi nef¡i olur ve
†am&ı idrâr eder √attâ is…â† eder ya¡nî cenîni düşürür. Ve sirkesi ve şarâbı
dahi bu fi¡li işler. Ve i«tinâ…-ı ra√ime fâidesi olur. Ve sirkesinin dahi i«tinâ…-ı ra√ime fâidesi olur. Ve a«lâ†-ı πalî@ayı ishâl eder «u§û§an meşvî
olan is…îlin ishâli ziyâde olur. Ve is…îl altı mi&li mil√ ile cem¡ olunup aç
karnına iki filcâre ve ba¡∂ı nüs«ada iki mil¡a…a şürb olunur. “Filcâre”
bir mi&…âl ve nı§f mi&…âldir. Ve mil¡a…a-i devâ bir mi&…âldir. Meslû…u
dahi bu minvâl üzere şürb olunur. Ve is…îlin bezri ve to«umu dahi da……-ı
nâ¡im ile da…… ve sa√… olunup bir kuru âniye ya¡nî kâse içinde bal ile «al†
olunup ekl olunur ve bu vech ile ekl olunan bezr †abî¡atı telyîn eder [143a]
ve ma…¡adeye ve ra√im veca¡larına menfa¡ati olur ve maπ§a ya¡nî sancıya
nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li’l-◊ummayâtı: İs…îlin sirkesi müzmin olan nâfi∂e nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li’s-Sümûmi: Deyilir ki is…îl kapı üzerine asılsa o dârdan
hevâmmı ya¡nî mu∂ırre olan ılan ve ¡a…reb ve mû≠î böcek mi&lli √aşerâtı
men¡ eder ve fârı …atl eder.31 İs…îl pâd-zehrdir, sirke ile kaynatılıp ∂ımâd
olunsa ılan sokan kimseye nef¡i olur.
Fî-Beyânı’l-Ebdâli: Bedeli bir mi&li …ardemânâ ve &ülü& mi…dârı vecc
ve &ülü& mi…dârı √amâmâdır.

31

Hevâmmı râyi√ası ile helâk [eder.] Ve ba¡∂ılar der ki hevâmmın ayağı dokunsa
topal olup ba¡dehu helâk olur. Ve bir nesne içine konulup fâre i†¡âm olunsa sâ¡atiyle ölür ve kurur ve şişip ru†ûbeti akmaz.
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Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yedincisi İ≠«irdir:

اذ

İ≠«irin32 mâhiyyeti ma¡rûfedir. Bir §ınfı a¡râbi olur, râyi√ası †ayyibdir ve
â«er §ınfı dahi âcâmîdir;33 bu §ınfın ba¡∂ısı ince ve katı olur ve ba¡∂ısı kalın
ve ziyâde rı«v ve yumuşak olur ve bunun râyi√ası olmaz, pişkin değildir.
Yanımızdaki olan ¢ânûn nüs«alarında “âcâmî” vâ…i¡ olmuştur lâkin
ba¡∂ı kütüb hâmişinde i≠«ir beyânında “a¡câmî” vâ…ı¡ olmuştur, Allâhu a¡lem §avâb olan dahi odur, …ısm-ı evvel a¡râbî ve …ısm-ı sânî a¡câmî olmak
ziyâde münâsib olur.
Dîs…ûrîdûs der ki i≠«ir iki nev¡ olur; bir nev¡inin &emeresi olmaz ve â«er
nev¡inin esvedü’l-levn &emeresi olur.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: İ≠«irin ziyâde ceyyidi ve ef∂ali a¡râbiyye olup levni a√mer ve râyi√ası ziyâde zekiyye ve keskin olan §ınfıdır. Ve o §ınf dahi
ef∂aldir ki onun fi…â√ı ve çiçeği √umrete mâil ola ve teşa……u… edip açıldıkta levni firfîrî34 ve nebti ince olup elde oğulup teftît olunsa †îb-i râyi√ası
gül râyi√asına müşâbih ola. Ve ek&er-i menfa¡ati zehrinde ve fi…â√ında35 ve
a§lında olur ya¡nî çiçeğinde ve kökünde olur. Ve dalları lisânı le≠¡ ve i√râ…
edip √iddetlendirir.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Âcâmîde …uvve-i müberride vardır; İbn Cüreyc katında
i≠«irin küllîsi bâriddir. Ve kökünün …ab∂ı eşeddir ve fi…â√ının tes«în-i yesîri
vardır ve …ab∂ı is«ânından azdır. Ve …arîb olur ki i≠«irin a¡râbî olan §ınfı ve
âcâmîden dahi †abî¡atında √arâret olanların yübûseti derece-i &âniyede ola.

32
33

34
35

Mekke ayrığı dedikleri kokulu √aşîştir, ona «ılâl-i Me™mûnî derler; dâl-i mul-i
mu¡ceme iledir lâkin e†ıbbâ arasında dâl-i mühmele ile şöhreti vardır.
“Âcâmî” “eceme”ye mensûb demektir. “Eceme” sık ağaçlık ma¡nâsınadır.
Hâmişte me≠kûr olan “ecâmî” bedeline “a¡câmî” tesmiyesi Minhâc’dan men…ûldür
ve Minhâc’ı te™yîd eder İbn Kütbî’nin kelâmı, o kelâm budur:
ا از
و
ه
ه
و
ا
İntehâ.
¢âmûs’ta “firfîr” circîr vezni üzere bir nev¡ levnin ismidir, lüπatlerde firfîr
benefşe olmak üzere mu√arrerdir.
¢ânûn’da zehr ile fi…â√ ma¡an ≠ikr olunmuştur, @âhir budur ki ¡a†f-ı tefsîrîdir
lâkin ba¡∂ı müfredâtta far… olunup yapraktan evvel çıkan çiçeğe zehr derler ve
yapraktan sonra çıkan çiçeğe fi…â√ der[ler] diye ta√rîr olunmuştur, ona binâen
ikisi dahi ≠ikr olunmuştur demek câiz olur.
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Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İ≠«irde …ab∂ vardır, onun için her hangi mev∂i¡den ve hangi ¡u∂vdan dem nezf eylese i≠«irin fi…â√ı ya¡nî çiçeği
o demi √abs eder ve nezf ve @uhûrdan men¡ eder. Ve i@«irin dühnünde dahi
…ab∂ ve ta√lîl olur. Ve bu fi¡llerde i≠«irin kökü ziyâde …avî olur ve †abî¡atı
…ab∂ eder ve mevâddı in∂âc ve telyîn eder ve damarların ağzını açar ve
bâ†ında olan veca¡ları ve «u§û§an ra√imde olan veca¡ı teskîn eder ve riyâ√ı
ta√lîl eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Dühn-i i≠«ir √ikkeye nâfi¡dir √attâ √ayvânda
@uhûr eden giciğe dahi nâfi¡dir.
Fî-Nef ¡ihi li-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: İ≠«irin †abî«i evrâm-ı √ârreye ve
bâ†ında olan §alâbete ve a√şâda olan evrâm-ı bârideye nef¡ verir.
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A∂alâta nef¡i vardır ve teşennüce dahi nâfi¡dir eger fülfül ile rubu¡ mi&…âl mi…dârı şürb olunsa. Ve √abbı
i¡yâyı izâle eder.
Fî-Nef ¡ihi Min-Emrâ∂ı A¡∂âı’r-Re™si: İ≠«ir başı ağırlaştırır «u§û§an
âcâmî §ınfı ziyâde başı &a…îl ve ağır eder lâkin i≠«ir-i âcâmînin iki …ısmından da…î… ve …u∂bânı ince olan …ısmı baş ağrısı i√dâ& eder ve aπla@ olup
dalları kalın olan §ınfının to«mu münevvim ve mu«addir olur. Ve bi’l-cümle i≠«ir diş etleri ta…viye eder ve diş etlerinin ru†ûbâtını neşf edip izâle eder.
Ve fi…â√ı re™si ten…ıye eder.
Fî-Nef ¡ihi Min-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: İ≠«ir akciğer ağrısına nâfi¡dir. Ve i≠«irin çiçeği kan tükürmekten nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-∏ıdâı: İ≠«irin kökü mi¡deyi ta…viye eder ve †a¡âma
iştihâ getirir. Ve yine i≠«irin kökü πa&eyânı teskîn eder eger kökten bir
mi&…âl isti¡mâl olunur ise «u§û§an bir mi&…âl a§la bir mi&…âl fülfül katıla o
mürekkebin teskîni ziyâde olur. Ve çiçeğin mi¡de veca¡ına nef¡i vardır ve
veca¡ı teskîn eder ve mi¡de ve kebid veremlerine nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imde olan ağrılara «â§§aten i≠«irin nef¡i
olur. Ve i≠«iri †ab« edip ra√iminde verem-i √ârrı olan hatunlar o ma†bû«ta
otursalar nâfi¡dir. Ke≠âlik o ma†bû«†an …a†ûr itti«â≠ olunup ra√ime damlatılsa veyâ«ûd o ma†bû« teb«îr olunup ra√ime bu«ârı ile tütsü verilse o
vereme nef¡i olur ve bevli ve †am&ı idrâr eder. Ve i≠«ir √a§âtı teftît eder
ya¡nî parçalar. Ve i≠«ir †abî¡atı ¡a…l ve √abs eder «u§û§an âcâmî §ınfının iki
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…ısmı ya¡nî …u∂bânı da…î… veyâ«ûd πalî@ olanları bu fi¡lleri ziyâde işler ve o
iki âcâmîler nezf-i demi …a†¡ eder. Ve fi…â√ının böğrek ağrılarına ve böbrek
deminin nezfine nef¡i olur. Ve bir mi&…âl i≠«irin kökü fülfül ya¡nî büber ile
«al† olunsa istis…âya nef¡i olur. Ve fi…â√ının ma…¡ade şişlerine nef¡i olur.
Fî-Nef ¡ihi Mine’s-Sümûmi: Dalları πalî@ olan i≠«irin köküne yakın
olan ma√allden yaprağı a«≠ olunup ter ü tâze iken hevâmm-ı ar∂ın soktuğu
ma√alle ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Sekizincisi Esârûn Demekle
Ma¡rûf Olan Devâdır: ا אرون
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: Esârûn36 bir nev¡ √aşîşedir ki onun büzûr-ı ke&îresi olur ve kökleri müte¡a……id ve mu¡vecc olur ya¡nî düğümlü olur, &île
ya¡nî ayrık dedikleri nebte benzer ve râyi√ası †ayyibdir ve lisânı le≠¡ edip
dalar. Ve çiçeği köküne …arîb olan iki yaprak arasından çıkar ve zehresinin
levni firfîrî olur ve benc zehrine ya¡nî çiçeğine müşâbih olur. Ve o nebtin
kökü sâir ma√allerinden ziyâde menfa¡atlidir.
Ve esârûnda vecc ya¡nî eğir …uvveti vardır, ammâ esârûnun kökü eğirden …uvvetlidir.
‰ab¡ ile olan nüs«ada esârûn kökü ~în memleketinden meclûbdur diye
ta√rîr olunmuştur, sâir nüs«alarda bu kelâm yoktur belki müfredât-ı sâirede yazılan İfrî…iyye ve İfrenc bilâdında bulunur ve ecvedi Maπrib-i Şimâlî
bilâdında cezîre-i »a∂râ nâm ma√allden meclûb olur diye mu√arrerdir.
Fi’l-İ«tiyârı: Esârûnun ziyâde ecvedi ve menfa¡atlisi râyi√ası zekiyye
ve keskin olandır.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Esârûnun †abî¡atı derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
Ve ba¡∂ılar der ki esârûnun yübûseti √arâretinden azdır, √arâreti ek&erdir.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Esârûn müfetti√tir ve bâ†ında olan ağrıları ve evcâ¡ı teskîn eder ve «u§û§an bizim istis…â bâbında ≠ikr edeceğimiz
vech üzere olan nu…û¡u bu fi¡lleri ziyâde işler. Ve esârûn müla††ıf ve mu√allildir ve a¡∂â-i bârideyi ıssı eder ve cilâsı dahi olur.
36

Fî-zamâninâ kedi otu diye meşhûrdur ve ∏âyetü’l-Beyân tercümesinde dahi o
vechle ≠ikr olunmuştur lâkin İbn Kütbî ve Şâh Mu√ammed-i Kazvînî kedi otu
dedikleri oğul otudur diye ta§rî√en yazarlar.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡Ir…u’n-nesâ mara∂ında nef¡i olur. Ve eski olan verikeyn ağrılarından esârûnun nef¡i olur «u§û§an istis…â bâbında ≠ikr edeceğimiz nu…û¡un nef¡i ziyâde olur.
Fî-Nef¡¡ihi li-A¡∂âı’l-¡Aynı: ‰aba…a-i …arniyyenin πıl@atine ve katılığına esârûnun nef¡i olur ve ¡ayn teşrî√ olunduğu ma√allde †aba…a-i …arniyye
ma¡lûme olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Esârûn kebidde olan süddelere cidden
nâfi¡ olur ve kebidin §alâbetine dahi nâfi¡ olur. Esârûndan üç mi&…âl a«≠
olunup on iki …û†ûlî ¡a§îr içinde iki ay mi…dârı terk olunup nu…û¡ olduktan sonra tervî… ve ta§fiye olunup isti¡mâl olunsa yere…âna ve istis…âya
nâfi¡ olur ve √ummâya nef¡i [143b] ziyâde olur ve §alâbet-i †ı√âle cidden
nâfi¡ olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli ve √ay∂ı idrâr eder ve me&âneyi ve
böbrekleri ta…viye eder ve ba†nı ten…ıyede «arba…-ı ebya∂ gibi olup ishâl
eder. Ve bir şerbeti yedi mi&…âl olur, mâ-ı ¡asel ile şürb olunur ve menîyi
ziyâde eder.
Elifiyye Olan Devâların Dokuzuncusu Anzerût
Dedikleri Devâdır: ا روت
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: Anzerût bir şecere-i şâyikenin §amπıdır ya¡nî
Fürs memleketinde bir nev¡ dikenli ağaç vardır, anzerût o ağacın sakızıdır,
günlük «urdesi gibi @uhûr eder; †a¡mında merâret olur, acıdır. Ve levni a§fer
veyâ«ûd a√mer veyâ«ûd ikisinden mürekkeb olur.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: Ziyâde ceyyidi ve ef∂ali levni sarıya mâil olup lübâna müşâbih olandır. Lübân günlüğe derler.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ı e†ıbbâ der ki derece-i &âniyede √ârr olur ve derece-i ûlâda yâbis olur. Ve İbn Cüreyc der ki diyâr-ı Fürs’te olan anzerûtun
†ab¡ı cidden √ârr olur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Anzerût muπarrîdir lâkin le≠¡i yoktur,
onun için idmâli ve il√âmı olur ya¡nî veremin mâddelerini cem¡ eder ve
et bitirir. Ve anzerût merhemlere katılır. Ve anzerûtta …uvve-i lâ√ice vardır ya¡nî fürceleri ∂ayyi… etmek …uvveti vardır, o …uvvet ile yaraların boş
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ma√allini bitiştirip sedd eder.37 Ve anzerûtta merâret …uvveti dahi vardır,
binâen ¡aleyh in∂âc ve ta√lîli olur.
Fî-Emrâ∂ı’z-Zîneti: Anzerûtu şürb etmeğe müdâvemet edip mütevâtiren isti¡mâl eden kimsede §ala¡ √âdi& olup başlarının tüyü azalır «u§û§an
pîrlerin §ala¡ı ziyâde olur.
Fî-Nef ¡ihi li’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâmın ve şişlerin küllîsi sâkin olur
anzerût ile ∂ımâd olunur ise.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Anzerût la√m-ı meyyiti ekl eder ya¡nî …ur√alarda cânsız ve fâsid etleri ifnâ eder ve cirâ√ât-ı †ariyyeyi ya¡nî tâze yaraları
idmâl eder ve vü&âyı ya¡nî yerinden oynamış maf§alları cebr ve ı§lâ√ eder.
Cebr-i ve&y için anzerûtun mu«allili ve anzerûtun müceffif olan a§lının
mu«allili isti¡mâl olunur.
Fî-Nef ¡ihi li’l-A¡∂âı’r-Re™si: ¡Asel ile bir fetîle itti«â≠ olunup o fetîle anzerûta bulaştırılsa ve âfetli olan kulağa id«âl olunsa …alâil-i eyyâmda ya¡nî
az günlerde §ı√√at bulup bür™ √âdi& olur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göz ağrısından ve rema§tan ya¡nî göz çapaklanmaktan ve «â§§aten göze inen nâzileden anzerûtun nef¡i olur «u§û§an
anzerût eşek sütü ile terbiye oluna, o zamân göze nef¡i ziyâde olur «u§û§an
gözde olan …a≠âyı ya¡nî göze batan nesneleri i«râc eder.
Fî-Nef ¡ihi Min-Emrâ∂ı A¡∂âı’n-Nef∂i: Anzerût balπam-ı «âm ve
balπam-ı πalî@i ishâl eder «u§û§an verikte ve mefâ§ılda olan balπam-ı
me≠kûrları ziyâde ishâl eder. Anzerûtun şerbeti bir dirhem olur. Ve ı§lâ√ı
e†ıbbânın …avli üzere besfâyec ile olur.
Elifiyye Olan Devâların Onuncusu Übhül Dedikleri Devâdır ki
Türkîce Ardıç Yemişi Derler: ا
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: Übhül cebelî olan ¡ar¡arın &emeresi olur. O
&emere zu¡rûra ya¡nî alıç dedikleri yemişe benzer lâkin übhülün sevâdı
ziyâde olur ve √iddetli güzel râyi√ası olur. Ve übhülün şeceri iki §ınf olur:
Bir §ınfının yaprağı serv yaprağı gibi olur ve dikeni çok olur, ağacının ¡ar∂ı
ziyâde olur ve …âmeti uzun olmaz. Ve §ınf-ı â«erinin yaprağı †arfâ ya¡nî
37

Anzerûtun …uvve-i lâ√ıcesi o √adde bâliπa olur ki emzikli bir kûzeye konsa deliğini sedd eder, pes isti¡mâlinde i√tiyâ† olunmak lâzımdır.

Tahbîzü’l-Mathûn

ılgun ağacı yaprağı gibi olur ve †a¡mı serv †a¡mı gibi olur. Ve bu §ınfın yübûseti ek&er ve √arâreti e…all olur ve bu §ınftan iki cüz™ a«≠ olunsa bir cüz™
dâr-ı §înî ma…âmına […âim] olur.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ı e†ıbbâ der ki übhül derece-i &âniyede √ârr ve
yâbistir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “derece-i &âniye” bedeline “derece-i &âli&e”
vâ…i¡ olmuştur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ta√lîli şedîd olur, tecfîf eder ve hem
le≠¡ eder ve …ab∂-ı «afîsi olur velâkin …uvvet ile …ab∂ eder. Ve müsa««in
ve mu†ayyeb dühnlere id«âl olunur ve ek&eriyyâ dühn-i ¡a§îre id«âl olunur.
Fî-Nef ¡ihi Mine’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Übhül ile âkile üzerine ≠erûr kılınsa nef¡i olur ve ¡asel ile isti¡mâl olunsa eski ve ¡atî… yaralara nef¡i olur ve
sâ¡iye tesmiye olunan nemleye dahi nef¡i olur ve ¡u∂vu kara edici …ur√alara
dahi nef¡i olur. Ve übhülde le≠¡ ve yübs olmakla übhül ile ∂ımâd olunsa
…ur√ayı ve yarayı idmâl eylemez ve cem¡-i midde kılmaz belki tecfîf-i beyyin ile yarayı kurutur.
Fî-Nef ¡ihi li-A¡∂âı’r-Re™si: Bir miπrefe içinde ya¡nî demirden tâbe gibi
bir nesne içinde übhülün cevzi dühn-i √all ile kaynatılsa √attâ πaleyân-ı
√asbî ile cevz-i übhül esved olsa ve §amemi olan kimsenin kulağına o dühn
damlatılsa cidden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Übhül şürb olunsa şâribi kan işer, gebe hatun içse
√amlini is…â† eder, ke≠âlik übhülden √amûle itti«â≠ olunsa ya¡nî übhülü
dübürüne soksa veyâ«ûd ted«în edip du«ânını isti¡mâl eylese yine o fi¡lleri
işler.
Fi’l-Ebdâli: Übhüle übhülün bir vezninde olan selî«a veyâ«ûd servin
cevzi bedel olur.
Elifiyye Olan Devâların On Birincisi Üşne Dedikleri Devâdır ki
Türkîde Ona Mîşe Yosunu Derler: ا
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: Üşne la†îf ve ince …uşûr ve kabuktur, bellû† ve
§anevber ve cevz ağaçlarına sarılır ve râyi√a-i †ayyibesi ve güzel kokusu
olur. Ve bir …avm der ki üşne bilâd-ı Hindûstân’dan getirilir, √a…… olan bu
…avldir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “Hind” bedeline “~în” vâ…i¡ olmuştur.
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Fi’l-İ«tiyârı: Ebya∂ olan üşne ceyyid ve ef∂al olur ve esvedi redî olur.
Ve †ab¡ ile olan nüs«ada mes†ûrdur ki Diyâs…ûrîdûs der ki üşne a§nâfından
ecved olan şervîn -  وüzere olan üşnedir. “Şervîn” §anevbere derler.
Ve bundan sonra ecvedi cevz ağacında olan üşne olur. Ve bunlar içinde
ziyâde ceyyidi râyi√ası ziyâde güzel olup ve levni zür…ata mâil ebya∂ olan
üşne olur.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Üşnede bürûdet-i yesîre vardır, o bürûdet fâtire olur
ya¡nî ılıcak suyun bürûdeti gibi olur ve i¡tidâl üzere …ab∂ı vardır. Ve bir
…avm zu¡m eder ki üşne derece-i ûlâda √ârr olur ve derece-i &âniyede yâbis
olur. Ve niçe kimseler dahi üşnenin †abî¡atı bâride ve yübûseti şedîde olmasını tecvîz eylediler ya¡nî üşne ≠ikr olunduğu üzere †ıbâ¡ı mu«telife olan eşcârın kabukları menzilinde olmakla o …uşûrun †abî¡at-ı müktesebeleri mu«telife olur ve her †âifenin tecribe ile müşâhede eyledikleri keyfiyyâta ≠âhib
olmakla bu i«tilâf √â§ıl olur. ~â√ib-i ¢ânûn ke-enne …avl-i evvel mu«târı
olduğuna işâret için …avl-i &ânîyi zu¡m ve …avl-i &âli&i “…âleti’l-«avz”38 ile
ta§dîr eyledi.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Üşne için …uvve-i …âbı∂a ve …uvve-i
mu√allile cemî¡an mevcûdedir, telyîn …uvveti dahi vardır. «u§û§an §anevberiyyenin …ab∂ı mu¡tedil olur. Ve …a†râniyye olan üşnede teftî√ olur,
süddeleri açar ve müster«î olur, gevşek olan lu√ûmu cidden şedd edip
bağlar. ¢a†râniyyeden murâd §anevberin bir nev¡i vardır ki ona şernîn
derler, …a†rân ondan seyelân eder ve şernînde tekevvün eden üşnede bu
fi¡ller olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârre üzere üşne ile †ılâ olunur ve o
†ılâ ile verem sâkin olur ve §alâbât ta√lîl olunur ve verem-i rı«vı teskîn eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: E†ıbbâ zu¡m ederler ki i¡yâ için itti«â≠ olunan dühnlere üşne id«âl olunur ve §alâbâtı ta√lîl eder ve †abî«i dahi bu fi¡lleri işler.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Şarâb içinde üşne nu…û¡ kılınsa içen kimseyi uyutur,
münevvimdir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cidden ba§arı üşne rûşen eder, ¡aynı mücellîdir. [144a]
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: »afa…âna menfa¡ati olur.
38

“»avz” cîlün mine’n-nâsi. [Bu kelimede Ragıp Paşa esas alındı, Hamidiye’de
“el-cevvâz”]
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Fî-Nef ¡ihi Min-Emrâ∂ı A¡∂âı’l-∏ıdâı: ¢ay™ı √abs eder ve mi¡deyi
ta…viye eder ve mi¡denin nef«ini izâle eder «u§û§an şarâb-ı …âbı∂ içinde
nu…û¡ kılınsa bu fi¡lleri ziyâde eder; ∂a¡îf olan kebidin veca¡ına menfa¡ati
olur.
Fî-Nef ¡ihi Min-Emrâ∂ı A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imin süddelerini açar. Üşnenin su[yu] içinde otursalar ra√imin veca¡ına nef¡i olur ve †am&ı idrâr eder.
Fî-Beyânı’l-Ebdâli: Üşnenin bir vezni mi…dârı …ardemânâ bedel olur,
ke≠âlik bir vezni ve &ülü& vezni mi…dârı vecc ya¡nî eğir üşneye bedel olur.
Elifiyye Olan Devâların On İkincisi A@fâru’†-‰îb Dedikleri İblîs
Tırnağı Demekle Ma¡rûftur:
ا אر ا
Fî-Beyânı’l-Mâhiyyeti: A@fâru’†-†îb …ı†â¡dır ya¡nî parça parça olur,
her parçaları tırnak gibidir; güzel râyi√ası olur, ¡ı†riyyeti vardır, âteşte
i√râ… olunup du«ânı isti¡mâl olunur. Dîs…ûrîdûs der ki a@fâru’†-†îb a«zâf-ı
§adeftir ya¡nî ≠âtü’l-a§dâf olan √ayvânâttan birinin §adefidir ki o §adef
saksı parçası gibi «uşûnetli olur, inci §adefi gibi berrâ… ve emles ve müstevî değildir, Hind’de bir cezîrede vardır, sünbül o cezîrede olur, ke≠âlik
a@fâru’†-†îb o cezîrede olur. Ve a@fâru’†-†îb iki nev¡dir, biri ¢ulzumî ve
biri Bâbilîdir. Bâbilî esved ve a§πar olur; ikisinin dahi râyi√ası ceyyid
ve √asen olur. Ben @an ederim ki o iki nev¡den ¢ulzumî olan nev¡ nâsın
¢ureşî tesmiye eyledikleri nev¡dir. Ve denilir ki ¢ureşî la√ma ve deriye
mutta§ıl olur, la√mdan ve cildden munfa§ıl ve ayrı olmaz. Ve bu nev¡den
şey™-i …alîl ¡Abbâdân dedikleri ma√alle …arîb ma√allde vâ…i¡ olur ve ek&eri Mekkî olup Cüdde’den meclûb olur ve bu nev¡ ile mu¡âlece olunur ve
onun ten…ıyesi ve ta†yîbi olur.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: A@fâru’†-†îbın ecvedi ve ef∂ali beyâ∂a mâil ve
¢ulzüm ve Yemen ve Ba√reyn câniblerinde olanlardır. Ammâ Bâbilî olanlar cidden §aπîr ve esved olur. ¡A††ârlar derler ki a@fâru’†-†îbın «ayrlısı
Ba√rân’da olan olur ondan sonra Cüddî ef∂al ve «ayrlı olur. Ve ¡Abbâdân39
cânibinde olanlar dahi her ne …adar şey™-i …alîl ise o dahi ef∂al olur.

39

“¡Abbâdân” şar… cânibinde bir beldedir ki verâsında ma√all-i ma¡mûr yoktur.
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Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: A@fâru’†-†îbın †abî¡atı derece-i &âniyede √ârr ve
yâbistir ve yübûseti derece-i &âli&eye …arîb olur derler.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: A@fâru’†-†îb müla††ıftır, mevâdd-ı πalî@ayı
tel†îf eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: A@fâru’†-†îbın du«ânı §ar¡a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: A@fâr-ı †îb ile ba«ûr i«tinâ…-ı ra√ime tenbîh eder ya¡nî
ra√imde i«tinâ… olduğunu ra√imin …uvâsına bildirir, ona binâen …uvâ √areket edip o mara∂ı def¡e ta§addî eder. Ve sirke ile a@fâr-ı †îb içilse ba†nı
ta√rîk eder. Ve Bûlus nâm √akîmin …avli üzere bu fi¡li a@fâr-ı †îbın envâ¡ının cümlesi işler, bir nev¡e bu fi¡l ma«§û§ olmaz.
Elifiyye Olan Devâların On Üçüncüsü İnfe«a Olur:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: İnfe«adan40 her √ayvânın memede olup ra∂î¡ ve §aπîr
olanlarının mi¡desinde olan süt murâd olunur. Ve infe«alar çoktur, her nev¡
√ayvândan ra∂î¡ olanların her birinin bir nev¡ infe«aları olur, biz her nev¡i
√ayvânları ≠ikr olunduğu mevâ∂i¡de ≠ikr eyleriz.
Fî-Beyânı’l-İ«tiyârı: Min-ciheti’n-nev¡ ecvedi ve enfa¡ı tavşan infe«ası
olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Cemî¡an enâfi« √ârr ve yâbis ve nârî olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İnfe«a dem-i câmidi ve leben-i mütecebbini
ya¡nî donmuş kanı ve peyniriyyete isti√âle eden sütü ve «ıl†-ı πalî@i ta√lîl
eder ve ergin olanları dondurur, katı eder. Enâfi«in küllîsinde ta…†î¡ fi¡li
vardır ve her seyelânı olan hatunlarda olan nezf-i ru†ûbâtı men¡ eder. Ve
enâfi«in küllîsi müla††ıf olur ve ma¡a-hâ≠â müceffif olur. Câlînûs der ki
…ab∂a i√tiyâc olan ma√allde √iddetli infe«ayı isti¡mâl eylemem.
Fî-Beyânı A¡∂âı’r-Re™si: Enâfi«in her hangi nev¡i şürb olunsa §ar¡dan
nef¡i olur «u§û§an …ûfî dedikleri √ayvânın infe«ası §ar¡a ziyâde nâfi¡ olur.
“¢ûfî” bir √ayvândır ki ba√r-i Rûm’da olur.
Fî-Beyânı A¡∂âı’§-~adrı: Riyede olan dem-i câmidi infe«a ta√lîl eder.
Fî-Beyânı A¡∂âı’l-∏ıdâı: İnfe«a sirke ile şürb olunsa mi¡dede tecebbün
eden sütü √all eder ve yine mi¡dede donmuş kanı √all eder. Ve infe«a mi¡denin kendiye redî olur.
40

“İnfe«a” Türkîde peynir mayası derler.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Hatunlar †am&larından †âhire olduktan sonra infe«ayı
i√timâl eylese gebe kalmağa i¡ânet eder ve ammâ ba¡de’†-†uhr şürb eylese
√abeli men¡ eder ya¡nî gebe kalmağa mâni¡ olur. Ve i«tinâ…-ı ra√ime menfa¡ati olur ve ra√im veca¡larını ı§lâ√ eder «u§û§an …ûfînin infe«ası bu fi¡li
ziyâde işler. Ve em¡âda olan …ur√alara nâfi¡ olur «u§û§an …ur√a ı§lâ√ında at
yavrularının41 infe«ası ziyâde nâfi¡ olur.
Fî-Nef ¡ihi Mine’s-Sümûmi: Cemî¡an infe«alar bâd-zehr olur ve şevkerân
tesmiye olunan nebât-ı semmîden nâfi¡ olur. Ve şevkerânın ma∂arratını
def¡e ziyâde evfa… olan keçi yavrusunun infe«ası, ke≠âlik henüz doğmuş
veled-i @aby ve veled-i nâ…a ve erkek kuzunun infe«aları dahi şevkerânın
ma∂arratını def¡e evfa… olur. Ve bu infe«aları sa…y sümûma ve semmiyyetli
√ayvânât le≠¡lerine ve sokmalarına nâfi¡ olur. Üç û&ûlî sa…y olunur ve her
şerbeti on …îrâ†tan e…all olur ve †ılâ ile sa…y olunur. Ve “†ılâ” o şarâbdır ki
†ab« olunup iki &ülü&ten e…alli gide. Ve keçi yavrusunun infe«ası ferbiyûnun pâd-zehri olur.
Elifiyye Olan Devâların On Dördüncüsü Emlec
Dedikleri Devâ-i Ma¡rûftur: ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Emlec-i Hindî42 bir devâdır ki e†râfa Hind’den gelir. Ve
emlecin mürebbâsı helîlecin mürebbâsından ∂a¡îf olur lâkin helîlec-i mürebbânın fi¡lini işler ve onun †arî…inden olur. Ve emlec lebende na…¡ olunup
o nu…û¡a şîr-emlec denir ve bu şîr-emlec mev∂i¡inde ve bittiği yerde olur.
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Yehûddan biri der ki emlec √ârrdır. Ve Yehûddan
çok kimseler ≠âhib olur ki emlec derece-i &âniyede bâriddir. Ve ehl-i Hindden Şirkü’l-Yehûd der ki emlecde tes«în vardır. Ve ümîd olan budur ki
emlec yâbis ve …alîlü’l-berd olmak §avâbdır.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Demin √arâretini emlec söndürür.
Fi’z-Zîneti: Tüylerin köklerini ta…viye eder ve tüyleri siyâhlandırır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: A¡§âba cidden menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözlere …uvvet verir.
41
42

Ya¡nî tayların infe«ası.
Bir şecere-i Hindînin mîvesidir ki müsta¡mel olan üzerinde olan kabuğudur.
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Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ¢albi ta…viye eder ve ≠ihni ≠ekî ve fehmi
ziyâde eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye edip dibâπat eder, …ay™ ve ¡a†aşı teskîn
eder ve †a¡âma iştihâ getirir.
Fî-Nef ¡ihi Min-Emrâ∂ı A¡∂âı’n-Nef∂i: Mi¡deyi ta…viye edip bâhı ta√rîk
eder. Ve bir …avm katında ba†nı ¡a…l eder lâkin mürebbâsı min-πayri ¡anâin
ya¡nî meşa……atsiz †ab¡ı telyîn eder ve bevâsîre cidden nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâların On Beşincisi U…√uvân
Demekle Ma¡rûf Devâdır: ا ان
Fi’l-Mâhiyyeti: U…√uvân43 ma¡rûf devâdır. Bir §ınfı ebya∂ ve §ınf-ı
â«eri aş…ar olur ve ebya∂ı a…vâ olur. Ve u…√uvân biraz …u∂bân ve dallardır ki ince olup üzerinde yaprağı ve beyâ∂ çiçeği olur ve mürrün çiçeğine
müşâbih olup †a¡m ve râyi√ası √iddetli olur. Dîs…ûrîdûs der ki [144b] nâstan bir †âife …ûrnîyûn -  ر نve †âife-i u«râ emâriyûn -  ا אر نve bir †âife
er…asimûn - ن
 ارtesmiye ederler. Onun küzbere yaprağına müşâbih yaprağı olur ve çiçeği ebya∂ ve değirmi olur ve çiçeğinin ortasında bir şey™-i
a§fer olur ve kokusu ağır ve †a¡mı acı olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰ab¡ı derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbis olur.
Fî-Beyânı’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mün∂ic ve müfetti√dir, süddeleri açar.
Ve kırmızı u…√uvânda …ab∂ …uvveti olur ve cemî¡an seyelânı men¡ eder ve
ma¡a-hâ≠â ta√lîli dahi olur lâkin …ab∂ı tecfîf ile olur. Ve u…√uvân ¡ara…ı
idrâr eder. Ve dühn-i u…√uvân ile a¡∂âlara mes√ olunsa o dühn dahi ¡ara…ı
idrâr eder ve damarların ağzını açar ve mu√allil ve müla††ıf olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: U…√uvân müsbittir ya¡nî sübât i√dâs eder. U…√uvânın
ra†bı şemm olunsa münevvimdir, uyutur ve kulak ağrılarına dühnü nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerin iltivâsına ya¡nî dolaşmasına ve bükülmesine nâfi¡dir. U…√uvânın ma†bû«unda bir mi…dâr §ûf ıslatılır ve iltivâsı
olan ¡a§ab üzere §ûf va∂¡ olunur, bi-i≠nillâhi ta¡âlâ nef¡i müşâhede olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Mi¡dede olan verem-i √ârrı ve dem-i câmidi
ta√lîl eder ve cemî¡an evrâm-ı bârideye menfa¡ati olur.
43

“U…√uvân” müfredâtta ke-enne bâbûnecden bir §ınftır diye yazılmakla babadyanın büyüğüdür diye şöhreti vardır, sığır gözü demekle dahi ma¡rûftur.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Nâ§ûrlara ve «uşkrîşâtın ta…şîrine ve irinli olan
…ur√alara ve sinirde olan cirâ√atlere nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Eftîmûn şürb eder gibi u…√uvânın kurusu
sikencebîn ve mil√ ile şürb olunsa rebv mara∂ına nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: U√uvân fem-i mi¡deye redî olur lâkin mu√allildir, mi¡deye ta√allüb eden ru†ûbâtı kurudur ve mi¡dede olan dem-i câmidi ta√lîl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İdrârı …avî olur. Ve me&ânede olan dem-i câmidi mâ-ı
¡asel ile isti¡mâl olunsa ta√lîl eder ve √a§âtı teftît edip parçalar eger u…√uvân
çiçeği ile şürb olunursa. Ve şarâb içinde fi…â√ı ya¡nî çiçeği isti¡mâl olunsa
†am&ı idrâr eder. Ve dühnü dahi √amûle kılınıp i√timâl olunsa …uvvet ile
†am&ı idrâr eder. Ve dühnünü i√timâl ra√imin §alâbetini dahi ta√lîl eder ve
ra√imi teftî√ eder. Ve u…√uvânın kurusu eftîmûn gibi sikencebîn ile içilir
ve sevdâyı ve balπamı ishâl eder ve ma…¡adede @uhûr eden ıssı şişlere nef¡i
olur. Ve u…√uvân ve u…√uvânın dühnü bevâsîri fet√ eder ve mâî olan üdrelere üdresi şa…… olunduktan sonra onların nef¡i olur ve …ûlınc ve veca¡-ı
me&âne ve §alâbete ve †ı√âl mara∂larına nef¡i olur. Ve düstûru’l-¡ameldir ki
onun şerbet-i tâmmesi üç dirhem olur ve ı§lâ√ı mâ-ı leblâb ile olur.
Elifiyye Olan Devâların On Altıncısı Â≠erbûne
Dedikleri Devâdır: آذر
Fi’l-Mâhiyyeti:44 Mâhiyyeti beyânında ma¡rûfe ve meşhûre demekle iktifâ olundu. Ek&er-i nüs«ada lev√a-i mâhiyyet yazılmadı.45
Fî-Beyânı’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
Fi’z-Zîneti: Bu devâ sa√… olunup «all ile isti¡mâl olunsa dâü’&-&a¡lebe
nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bu devâ i√râ… olunup remâdı «all ile ya¡nî külü
sirke ile isti¡mâl olunsa ¡ır…u’n-nesâya nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Â≠erbûnenin cebelîsini hatunlar mess eylese ve sürünseler ve √amûle itti«â≠ eyleseler ya¡nî o devâdan ferzice itti«â≠ edip
44

45

“Â≠erbûne” ◊âcî Paşa bir çiçek diye yazar. Ve İbn Kütbî &emneşî bir nebâtır
der. Ve ba¡∂ılar nerges diye işâret ederler. Va§flarına göre nergese müşâbih bir
zehre olmak fehm olunur. Ve bu bâ-i muva√√ade iledir; ta√tânî iki no…†alı olan
bir köktür, nebtine ¡ar†anî&â derler.
“Â≠ergûn” sarı gül. “Â≠erbûn” «a†mî çiçeği. ◊alîmî.
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getirseler sâ¡atiyle gebe ise √amlini is…â† eder.46 Ba¡∂ı nüs«ada “cebelî”
mev…i¡ine “√ublâ” vâ…i¡ olmuştur. Her √âlde ma¡nâ tercümede ≠ikr eylediğimiz olur ve bu ma√alle şer√ gibi olur. Ba¡∂ı müfredâtta ta√rîr olunan
o mu√arrere ¡ibâret bi-¡aynihâ budur: ئא
ا ان ا א اذا ا כ
و
אن دا ا אכ ا
ر
א אل ا
אا
א ا ى وا
Fî-Nef ¡ihi Mine’s-Sümûmi: Â≠erbûne sümûmun küllîsine nâfi¡dir
«u§û§an semmiyyetli √ayvânların soktuğu kimselere ziyâde nâfi¡dir ve bu
menfa¡ate Câlînûs şehâdet eder.
Elifiyye Olan Devâların On Yedincisi I§†arek
Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: ك
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki ı§†arek mey¡anın47 bir nev¡idir. Ve
ba¡∂ılar katında şecer-i neytûnun48 §amπıdır. Ve ı§†arekin du«ânı kündür
du«ânı ma…âmına her şey™de …âim olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Râyi√ası √iddetli ve keskin olan ecved ve ef∂al olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârrdır ve derece-i ûlâda yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müsa««in ve mün∂icdir ve cidden müleyyin
olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: İ¡yâ edviyelerinin terkîbine id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Sübât i√dâs eder ve başı ağırlaştırır lâkin zükâma ve
nevâzile nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Öksürükten bu√û√at-ı §avttan ve in…ı†â¡-ı
§avttan menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Dühnünün §alâbet-i ra√imden nef¡i olur ve †am&ı idrâr
eder ve ra√imi teftî√ eder; ¡ilk-i bu†mdan49 bir şey™ ile yutulsa †abî¡atı telyîn
eder.

46
47
48
49

Ammâ ¡â…ır olup gebe kalmayan hatunlar â≠erbûneden ferzice edip i√timâl eylese gebe kalır.
Bi-nefsihi ağaçtan seyelân eden §umûπa mey¡a-i sâile derler. “Mey¡a”nın işti…â…ı
“meye¡ân”dandır.
[İmla “zeytûn”a çalmakla beraber doğrusu “neytûn”dur.]
«Bu†m” sakız ağacıdır, “¡ilk” sakıza derler; e§a√√ budur ki ¡ilk-i bu†m termentîndir diye ma¡rûftur.
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Elifiyye Olan Devâların On Sekizincisi
Aπlâcûn Dedikleri Devâdır: ن
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki aπlâcûn bir «aşebdir ki Hind’den ve
bilâd-ı ¡Arabdan getirirler, o «aşeb §alâyeye müşâbihtir ya¡nî †uyûbu sa√…
eyledikleri mermere benzer, müna……a† olur, güzel kokusu vardır; o «aşebin
üzerinde cilde müşâbih …ışr vardır, o …ışrın üzeri türlü elvân ile müna……aştır.
Fî-Nef ¡ihi li-Emrâ∂ı’z-Zîneti: Deyilir ki o «aşeb çiynense veyâ«ûd
†abî«i ile ma∂ma∂a olunsa ağız kokusunu tan@îf eder. Ve ba¡∂ı kerre o
«aşebden ledûd ve ≠erûr itti«â≠ olunup bi’l-cümle bedene saçılır, bedenin
kokusu güzel olur. Ve ba¡∂ı kerre micmerede ted«în olunur, du«ânı kündür
ya¡nî günlük du«ânı ma…âmında kullanılır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kaçan o «aşebin a§lından ya¡nî kökünden bir mi&…âl
şürb olunsa mi¡denin lüzûcetinden ve ∂a¡fından nef¡i olur ve mi¡de lehîbini
teskîn eder ve veca¡-ı kebide ve veca¡-ı cenbe nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Aπlâcûnu şürb etmek em¡â …ur√alarından nâfi¡dir ve
maπ§tan dahi nef¡i @âhirdir.
Elifiyye Olan Devânın On Dokuzuncusu
İ&mid Dedikleri Devâdır: ا
Fi’l-Mâhiyyeti: İ&midin cevheri üsrübî olur ya¡nî cevherine re§â§iyyet
mu«âli† olur, onun için &a…îl ve veznde ağır olur. Ve devâ olan i&midin
meyyiti olur ya¡nî i&midde semmiyyet vardır, o semmiyyet a«lâ†-ı mu§lı√a ile ı§lâ√ olmadıkça isti¡mâl olunmak câiz olmaz «u§û§an bâ†ında isti¡mâli …a†¡â câiz olmaz. Ve bu i&midin …uvveti re§â§-ı mu√ra…ın …uvvetine
müşâbih olur ya¡nî esrünc gibi bârid ve yâbis olur.
Fi’l-İ«tiyârı: İ&midin ceyyidi §afâyi√î olup ya¡nî yassı ve ta«ta gibi olup
oğuldukta fütâtının ve «urdelerinin berî… ve leme¡ânı olandır ve cevherine
eşyâ-ı πarîbe karışmayıp kirden ve vesa«tan pâk ve †âhir olandır ve ednâ
ferk ile ve oğulmakla tefettüt edip dağılan ve cidden pâre pâre olandır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir ve yübûseti sûrî tesmiye olunan zâc-ı a√merin yübûsetinden ek&erdir.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ ve tecfîfi vardır ve le≠¡i olmaz, nezfi ve
seyelânı …a†¡ eder ve …a†¡ı πâyete bâliπ olur.
Fi’l-◊urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢ur√alara nef¡i olur, la√m-ı zâidi giderir. Ve
cirâ√ati idmâl edip cem¡ eder ve √ar…-ı nâra şa√m-ı †arî ile va∂¡ olunur ise
ta…arru√tan men¡ eder [ve ta…arru√ eder ise] l idmâl eder eger i&mid ile isfîdâc ile «al† olunur ise.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπın √icâblarından @uhûr eden ru¡âfı i&mid men¡
eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: İ&mid ¡aynın §ı√√atini √ıf@ eder ve gözde olan …ur√aların vesa«ını ifnâ eder.
Fî-A¡∂âi’n- [145a] Nef∂i: Ve i&midden √amûle kılınsa nezf-i demi kesr
ve kanın seyelânına mâni¡ olur.
Fi’l-Ebdâli: Nu√âs-ı mu√ra… i&mid ma…âmına …âim olur. Nu√âs iki
…ısmdır, a√merine bakır ve a§ferine pirinc derler; ke≠âlik re§â§ dahi iki
türlüdür, ebya∂ına kalay ve esvedine ¡Arabca ânük derler ve üsrüb dahi
derler ve Türkîde kurşun derler. Ve ≠ikr olunanların mu√ra…ları i&mide
bedel olur.
Elifiyye Olan Devâların Yirmincisi Eftîmûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Eftîmûn bezr ve zehr ve …u∂bân-ı §ıπâr-ı müteheşşimeden ¡ibârettir ya¡nî bir nev¡ nebât ki üzerinde to«umu ve çiçeği mevcûd olur
ve o nebâtın dalları küçük olur, zîrâ nebâtın kendisi her ne …adar &emneşî50 olup §a¡ter nebâtına benzer ise lâkin o nebâttan me™«û≠ ve müsta¡mel
olan ru™ûsu olur ve ru™ûsun dalları §aπîr olur ve saç gibi ince telleri olur,
ona binâen Türkîde gelin saçı demekle ma¡rûftur ve o nebt-i müteheşşimdir
ya¡nî kurumuş ot gibidir. Ve √ârr ve √ırrîftir, †a¡mında √arâfet vardır, bezri
ya¡nî to«umu kırmızı olur ve nebâtının …uvveti √âşâ51 …uvveti gibi olup
√âşâdan …uvveti ∂a¡îf olur √attâ ba¡∂ılar derler ki eftîmûn √âşâ cinsindendir.
Ve bu ma√allde ¢ânûn’un ¡ibâreti budur:
[ ة א כ ة א א ا¢uv50
51

Nebâtın …add ve …âmetinden ziyâde olup şecer …âmetinden no…§ân olur ise o
nebâta nebât-ı &enmeşî derler.
“◊âşâ” kekik demekle ma¡rûftur.
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vetü nebâtihi ke-…uvveti √âşâ a∂¡afu minhü]  ة אmubtedâdır, כ ة א א
«aberdir,
« اaber ba¡de «aberdir. Ma¡nâsı demektir ki eftîmûnun
nebâtının …uvveti √âşâdan ∂a¡îf olur lâkin tefâvütleri …alîldir √attâ √âşâ
…uvvetine eftîmûnun …uvveti müşâbih ve mümâ&il sayılır. Ve bu terkîbde
i√timâl vardır ki «aberin ta¡addüdü i«tilâf-ı a…vâle işâret ola ve o i«tilâf
…arîben ≠ikr olunur.
Fi’l-İ«tiyârı: Eftîmûnun ceyyid ve menfa¡atlisi A…rî†us cezîresinin
eftîmûnu ola yâ«ûd Ma…dîsî ola, levni √umrete mâil ola, her ne …adar kırmızıya meyli ziyâde ve √iddeti ek&er olur ise cevdet ve menfa¡ati ek&er olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Eftîmûn derece-i &âli&ede √ârr ve yine derece-i &âli&ede
yâbistir ve bu Câlînûs’un me≠hebidir, ammâ ◊uneyn der ki derece-i &âli&ede yâbis ve derece-i ûlânın â«irinde √ârrdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Eftîmûn nef«i √all eder ve kühûle ve meşâyı«a
muvâfı… olur ve emrâ∂-ı sevdâviyyeyi izâle eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Teşennüce nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mâlî«ûlyâya ve §ar¡a nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ~afrâsı πâlib olanlara kerb ve πamm i√dâ& eder ve
ke≠âlik §afrâvîleri kusturur ve mu¡a††ıştır, ziyâde susatır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Eftîmûn münferiden şürb olunsa bir şerbeti iki dirhem
olur ve ma†bû«an şürb olunsa bir şerbeti dört dirheme …adar olmak câiz
olur. Ve eger eftîmûn ¡asel ve mil√ ile isti¡mâl olunsa sevdâyı …uvvet ile
ishâl eder ve balπamı dahi ishâl eder. Ve vâcib olur ki şürb olunan eftîmûn
tatlı bâdem yağı ile kavrulup lett oluna. Ve †ab«ı isti…§â olunmak câiz olmaz belki vâcib olur ki a«lâ†-ı sâiresi †ab« olunur ve eftîmûn †ab«ın â«irinde o ma†bû«un içine †ar√ olunur …uvveti ifnâ olunmasın için. Ve bu tercüme
nüs«a-i Sul†âniyyenin tercümesi idi. Ve nüsa«-ı sâirede der ki eftîmûnun
şerbet-i vâ√idesi dört dirhemdir, mil√ ile ve ¡asel ile şürb olunur. Sevdâyı
…uvvet ile ishâl eder ve balπamı dahi ishâl eder. Ve ba¡∂ılar derler ki meşrûbu iki dirheme varınca …adar olur ve ma†bû«u dört dıra«mî olur. Ve dıra«mî
mi&…âl ma¡nâsınadır.
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Elifiyye Olan Devâların Yirmi Birincisi Us†u«ûdûs Dedikleri Devâdır,
Ona Lisân-ı Türkîde Karabaş Derler: دوس
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Us†u«ûdûs52 bir nebâttır ki onun arpa sinefâtı gibi da…î…
ve kırmızı sinefâtı olur ya¡nî arpa kellesi ve sünbülesi gibi sünbüleleri olur
ve vara…ı uzun olur ve …a∂îbleri eftîmûn …a∂îbleri ve dalları gibi πubret
levninde olur ve üzerinde nevri ve çiçeği olmaz53 ya¡nî çiçeği ile isti¡mâl
olunmaz, menfa¡at mücerred nebtinde ve to«umunda olur. Ve us†u«ûdûs
√arâfetli olur ve √arâret-i yesîresi olur ve cevheri ar∂î-i bârid olur, cevher
nârî-i la†îften mürekkeb olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Us†u«ûdûsun kendisi mu√allildir ve merâreti
√asebiyle müla††ıftır ve şarâbı dahi müla††ıftır ve teftî√i vardır, süddeleri
açar ve câlîdir ve …ab∂-ı yesîri vardır, bedeni ve a√şâyı ta…viye eder ve
¡ufûneti men¡ eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Ma†bû«u sinirlerin ve ∂ulû¡un ya¡nî göğüste
olan eyegü kemiklerinin ağrılarını teskîn eder ve şarâbı ¡a§abda olan
sovuk mara∂lara cemî¡an devâlardan menfa¡atli olur, pes vâcib olur ki
sinirlerinde ∂a¡f ve emrâ∂-ı bâride olanlara us†u«ûdûs şarâbına müdâvemet eyleyeler.
Fî-Emrâ∂ı A¡∂âı’r-Re™si: Mâlî«ûlyâya ve §ar¡a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mizâcında §afrâ πâlib olanlara kerb i√dâ& eder ve …ay™
ettirir ve mu¡a††ıştır, susatır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Âlât-ı bevli ta…viye eder ve balπamı ve sevdâyı ishâl
eder. Ve bu me≠kûrları Câlînûs ≠ikr eylemedi. Ve şerbet-i bâliπası on iki
küsûnâdır. Küsûnâ on sekiz dıra«mîdir. Şarâb-ı §âf ile yâ«ûd sikencebîn ve
mil√ ile şürb olunur.

52
53

“Us†u«ûdûs” kelime-i Yûnâniyyedir, ma¡nâsı mev…ıfu’l-ervâ√ ve √âfı@u’l-ervâ√
demektir, ◊aleb cânibinde Sincâres nâm cezîrede olur, o cezîrenin ismiyle dahi
tesmiye olunur.
Ve Müfredât’ta ة
ا
כא
אر وز ه ا ا אض א
و ره ر
כא
diye ta√rîr olunmakla ¢ânûn’un “bilâ-nevr” dediği vech-i mu√arrer üzere tefsîr
ve tercüme olundu.
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Elifiyye Olan Devâların Yirmi İkincisi Uşşa…
Dedikleri Devâdır: ا
54
Fi’l-Mâhiyyeti: Uşşa… †ur&û& dedikleri nesnenin §amπı olur. ‰ur&û& havuç gibi bir şey™dir ki ta√t-ı ar∂da nâbittir ve onun sakızı uşşa…tır. Ve bu
uşşa… dedikleri devâya lizâ…u’≠-≠eheb dahi tesmiye ederler, zîrâ kâπad ve
vara… [ya¡nî] kâπad gibi yazı yazılan deri ve kirbâslar ya¡nî bezler onunla
te≠hîb olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin â«irinde √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ta√lîli ve ta«fîfi …avî olur ve le≠¡i …avî olmaz
ve teftî√i o rütbeye bâliπ olur ki damarların ağızlarından kan seyelân eylemeğe …arîb olur. Ve mu§lı√ müshilât olan devâlara id«âl olunur. Ve ce≠b
ve telyîn fi¡li dahi vardır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Uşşa… «all ve na†rûn ile †ılâ ve ∂ımâd olunur ve
«anâzîre ya¡nî sıraca dedikleri mara∂a nef¡i olur. Ve §alâbât ve sil¡ mara∂larına dahi †ılâ ve ∂ımâdın nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Riyede @uhûr eden «urâcâta nâfi¡ olur ve
la√m-ı «abî&i ekl eder ve la√m-ı ceyyidi inbât eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡Ir…u’n-nesâ ağrısından ve «â§ıre ya¡nî böğür ve
mefâ§ıl ağrılarından bal veyâ«ûd arpa suyu ile uşşa… sa…y olunsa menfa¡ati
olur. Ve bal ve zift ile ∂ımâd olunsa mefâ§ılın ta√accürüne menfa¡ati olur.
Ve sirke ve bûra… ve dühn-i √ınnâ ile uşşa… terkîb olunup isti¡mâl olunsa
i¡yâdan nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cefnin ya¡nî göz kapağının «uşûnetini uşşa… telyîn
eder ve cerebde olan «uşûneti dahi telyîn eder ve beyâ∂-ı ¡aynı cilâlandırır,
berrâ… eder ve gözde olan ru†ûbâta nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Uşşa… ¡asel ile veyâ«ûd mâ-ı şa¡îr ile le¡û…
olunsa rebvden ve ¡usr-i nefesten ve nefes-i inti§âbdan nef¡i olur ve √icâbda55 olan …ur√ayı izâle eder ve «unâ…lara nef¡i olur eger «unâ…ın mâddesi
balπam ve mirre-i sevdâ olur ise.
54
55

“Uşşa…” Türkîde çadır uşağı demekle ma¡rûftur, Fârsîde üşşec ve vuşşa… dahi
derler, ¡Arabîsi lizâ…-ı ≠ehebdir. İbn Kütbî †ur&û&un §amπı olduğunu redd eder,
başka bir nebâtın §amπı olmak üzere yazar.
“◊icâb”dan murâd §adrda olan √icâb-ı mun§ıf ve a∂lâ¡ı mücellil olan √icâbdır.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Uşşaktan bir dıra«mî ya¡nî bir mi&…âl şürb olunsa
§alâbet-i †ı√âlden ve §alâbet-i kebidden nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik şarâb ile o
ma√allere [145b] †ılâ olunsa nef¡i olur ve istis…âya dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder √attâ dem tebevvül ettirir ve
√abbu’l-…ar¡ı ya¡nî mi¡dede tekevvün eden kabak çekirdeği gibi olan kurtları
…atl edip ishâl ve i«râc eder ve cenîni gerek √ayy olsun ve gerek meyyit olsun
i«râc eder ve √ay∂ı idrâr ve «u§yelerin veremine sirke ile sürülse nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Mürr ve †ılâ ile uşşa… şürb olunsa †afî…ûn dedikleri semme pâd-zehr olur. ¢ânûn nüs«alarında †afî…ûn - ن
vâ…i¡ olmuştur lâkin sümûmda mu√arrer olan †afşî…ûn - ن
dur, ta√şî…ûn - ن
dan
mu¡arrebdir; o semm ile nibâl ve nüşşâb ya¡nî oklar tesmîm olunup düşmana remy olunur, erneb mâddesinde sihâm-ı Ermîniyye mesmûm olduğunun
≠ikri gelir. Ve kaçan bir mev∂i¡de i√râ… olunsa du«ânı o mev∂i¡den √aşerâtı
†ard ve men¡ eder. Kaçan uşşa… zeyt ve su¡d56 ile karıştırılıp hevâmm ve
√aşerât olan ar∂a ta…rîb olunsa onları …atl eder.
Fi’l-Ebdâli: »ulbetü’n-na√l uşşa…a bedel olur ya¡nî bal arısının vesa«ı
ve çamuru bedel olur, pes «ulbeden murâd pirebolu dedikleri nesnedir ki
küvârât-ı na√lde olur.
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Üçüncüsü Encudân
Dedikleri Devâdır: ا ان
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.57 Bir nev¡i ebya∂ ve bir nev¡i esved olur. Esved a…vâ olur ya¡nî ziyâde √iddetli olur ve esved ziyâde √iddetli olduğundan
e†¡imeye id«âl olunmaz. Encudânın kökünün †a¡mı uşturπâz †a¡mına müşâbih
olur, encudân kökünün †ab¡ı havâî olur ve uşturπâzın ha∂mı ba†î™ olur ve encudân kökünün ha∂mı dahi her ne …adar cidden ba†î™ ise lâkin †ab¡ı havâî olmakla
uşturπâz ha∂mının bu†™u mi…dârınca ba†î™ olmaz. Ammâ √ıltît tesmiye olunan
devâ encudânın §amπı olur, o §amπ münferiden bir bâbda ≠ikr olunur. Ve encudânın ma†bû«u ve sirkesi isti¡mâl olunmak cirmini isti¡mâlden evlâ olur.
56
57

“Su¡d” topalak demekle ma¡rûftur.
“Encudân” ism-i Fârsîdir ve bir şeceredir ki Horasân ve Bâbil ve Ermîniyye ve
Mâhân ve arâ∂î-i A¡rabda va…t-i rebî¡de bitip evâil-i şitâda helâk olur ve havuç
gibi a§l-ı πalî@i olur. İbn Rı∂vân ve e†ıbbâ-i Na§ârâ ≠âhib olurlar ki sîsâliyûs onun
yaprağıdır ve onların bu sözleri πala†tır.
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Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Encudânın nebti müla††ıf olur ve a§lı müneffi«
olur. Ve beden encudân ile ve «u§û§an encudânın sütü ve lebeni delk olunup oğulsa …uvvet ile mevâddı «ârice ce≠b eder.
Fi’z-Zîneti: Bedenin rî√inin izâle eder ve ta√t-ı ¡aynda @uhûr eden kühbe-i demi o mev∂i¡e encudân ve zeyt ile ∂ımâd olunsa izâle eder. “Kühbe”
ile üç levn murâd olunur, «âli§ siyâha derler veyâ«ûd beyâ∂ olup πubreti
olan levne derler veyâ«ûd karaya mâil πubrete derler. Bu ma…âmda her
biri murâd olunmak câiz olur, zîrâ demin …ıllet ve ke&reti ve şiddet-i i√tirâ…ı
ve ∂a¡fı √asebleriyle ta√t-ı ¡aynda bu elvân √âdi& olmak mümkin olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bâ†ında olan dübeylâta nâfi¡dir. Kaçan encudân
ve encudânın kökü merâhimlere «al† olunsa «anâzîr mara∂ına nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Encudân dühn-i îresâ ile veyâ«ûd √ınnâ ile karıştırılsa «â§§aten evcâ¡-ı mefâ§ıla nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Encudânın a§lı müceşşîdir, geğirtir ve ba†nı ¡a…l eder
ve †a¡âmı ha∂m ettirir lâkin kendi geç ha∂m olur ve mi¡deyi ıssı eder ve
…uvvetlendirir ve şehveti uyandırır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sirke içinde nar kabuğu ile encudân †ab« olunsa
ma…¡adede olan bâsûru sağaltır ve idrâr ve berâz ve füsânın58 râyi√asını
taπyîr edip ziyâde kerîh edetr. Ve encudân me&âneye mu∂ırr olur.
Fi’s-Sümûmi: Encudân cemî¡an sümûma pâd-zehr olur.
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Dördüncüsü Uşturπâz
Dedikleri Devâdır: אز
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Uşturπâzın59 mâhiyyeti ma¡rûfedir. Denilir ki uşturπâz
†abî¡atta encudâna …arîb olur ve encudândan redî olur. ~avâb olan uşturπâzın kendi isti¡mâl olunmayıp sirkesi isti¡mâl olunmaktır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&enin â«irinde √ârr-ı yâbistir.
58
59

“Berâz” dübürden çıkan necâset ve “füsâ” dübürden çıkan yeldir.
“Uşturπâz” kütüb-i müte…addimînde ≠ikr olunmamıştır ve laf@-ı Fârsîdir, şevkü’l-cemel ma¡nâsınadır. Menâbiti Horasân ve Na«cuvân ve cibâl-i Mav§ıl ve
ba¡∂-ı A≠erbaycân’dır. Ve Horasânî ecved olur, onun dahi ecvedi levninde §ufret
ve sevâd olmayıp cirmi mu¡tedil, ¡u…desi …alîl, †a¡mında √arâfet ve beşâ¡atun-mâ
olandır. Ve encudân kökü ve sâir kökler ile πaşş olunur.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Sirkesi mi¡deye ceyyiddir, mi¡deyi ten…ıye eder ve
mi¡deyi ta…viye edip şehvete ifâ…at verir. Uşturπâzın cirmi πa&eyân i√dâ&
eder ve le≠¡ eder ve mi¡dede çok eğlenir, ha∂mı ba†î™dir.
Fi’l-◊ummayâtı: Bi’l-«â§§a √ummâ-ı rib¡e [ya¡nî] sevdâdan olan √ummâya nâfi¡dir.
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Beşincisi Enberbârîs Dedikleri
Devâdır: ا אرس
Fi’l-Mâhiyyeti: Enberbârîs60 zirişk ma¡nâsınadır, kelime-i Fârsiyyedir, ¡Arabîsi i&râredir, Türkîde kadın tuzluğu derler ve mîm ile ve nûn ile
lüπattir, enberbârîs -  ا אرve emîrbârîs  ا אرikisi de câizdir, berbârîs
 אرdahi derler. Ve emîrbârîs a§nâfından bir §ınf değirmi ve kırmızı olup
sehlde biter ve bir §ınfı dahi esved olup uzun olur, kumlu yerde veyâ«ûd
cebelde √â§ıl olur. Ve bu esved-i müsta†îl a…vâ olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&enin â«irinde bârid-i yâbistir. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “derece-i &âli&e” bedeline “derece-i &âniye” vâ…i¡ olmuştur. Müfredât-ı sâirenin kiminde &âniye ve kiminde &âli&e diye mes†ûrdur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ~afrâyı cidden …âmi¡dir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ve «avâ§§ındandır ki evrâm-ı √ârreye ∂ımâd
olunsa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ve kebidi ta…viye eder ve susuzluğu cidden
…a†¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰ab¡ı ¡a…l eder ve sa√cdan men¡ eder, ke≠âlik esfelden
seyelân eden demi dahi men¡ eder. Ve ba¡∂ı nüs«ada mes†ûrdur ki enberbârîsi şürb eylemek ra√imden seyelân-ı müzmin ile sâile olan ru†ûbâttan
nef ¡i olur. Ve denilir ki gebe olan hatunun ba†nına enberbârîs şeceresinin
a§lı ile üç kerre ∂arb olunsa veyâ«ûd enberbârîs ile o hatunun ba†nı tel†î«
olunsa cenînini o hatun is…â† eder ve esfelden seyelân eden demi kesr ve
nef¡i olur.
60

“Emberbârîs” Anadolu’da kırmızısına sumak derler ve karasına karamuk derler.
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Elifiyye Olan Devâların Yirmi Altıncısı İsfenc Ya¡nî Süngerdir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: İsfenc61 bir cism-i ba√rîdir ki deryâda tekevvün eder,
rı«vdır, müte«al«ildir ya¡nî yumuşak olur ve fürceleri olur, kepçe gibidir.
Ve denilir ki isfenc bir √ayvândır ki mülte§ı… olduğu ma√allde √areket eder
ve olduğu ma√allden zâil olmaz.62
Fi’l-İ«tiyârı: Tâzesinin …uvveti ziyâde olur ve tecfîfi eşedd olur, zîrâ
tâze iken ba√rden istifâde eylediği †abî¡at-ı ba√riyye …aviyye olur.63
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir. Ve isfencin
√ıcâresi †abî¡atta isfence …arîb olur ve √arârette e…all olur. Ve √acer-i isfenc
isfencin içinde ve arasında bulunur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İsfenc …aviyyü’t-tecfîf olur «u§û§an tâzesi
i√râ… olunup zeyt ile isti¡mâl olunsa ziyâde tecfîf eder, onun için bir ¡u∂v
…a†¡ veyâ«ûd ba†† olunsa isfenc-i mu√ra…ın külü demini …a†¡ edip seyelândan men¡ eder. Ve isfenc her ne …adar √âbisü’d-dem ise lâkin isfenc ile
keyy dahi olunur ya¡nî bri ¡u∂v dağlanmak murâd olunsa isfenc nâr ile iş¡âl
olunur ve o müşte¡il olan isfenc keyy olunması ma†lûb olan ma√alle va∂¡
olunur, demi ziyâde √âbis olur. Ve işti¡âlin †arî…i budur ki sünger …îr ve
ziftten biri ile telvî& olunup ba¡dehu âteş ile yandırılıp ve isfenc fetîl kılınıp
seyelânı olan ¡urû…un ağzına sokulur ve dem mun…a†ı¡ olur. Ve √acer-i isfenc min-πayri is«ân tel†îf ve tecfîf edip câlî olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Balπamî veremleri kurutur.
Fi’l-◊urâcı ve’l-¢urû√ı: Sünger sirkenin içine konulup ıslatılır sonra cirâ√at üzerine va∂¡ olunur, bu mu¡âlece ile o cirâ√at idmâl olunur. Ve
bal ile †ab« olunsa derin yaraları idmâl eder. Ke≠âlik gerek kuru ve gerek
yaş sünger ya¡nî su veyâ«ûd şarâb ile ıslatılmış sünger o yaraların üzerine
61

62
63

“İsfenc” süngerdir, ona ¡avâmm-ı Baπdâd πayme derler. Ve ba¡∂ıların √ayvândır
dedikleri πala†tır belki sünger bir şey™dir ki ba√rde ba¡∂ı a√câr üzerine tekevvün
eder. O √acerden lîf hey™etinde ba¡∂ı eczâlar kabarır ve cilde-i ra…î… gibi nesne
o lîfleri i«â†a eder, &u…beleri da…î… olup ke&îf olana ≠eker derler ve &u…beleri
vüs¡atli ve «afîf olana ün&â derler.
Ve mücerred √areket ile √ayvân olmak i…ti∂â eylemez belki cism-i ke&îfte
havâiyyet mu√tebese olup havânın «ârici †aleb eylemesi ile cismi dahi ta√rîk
eder.
Ve mâ-ı ba√r-i mâli√ olmakla müceffiftir.
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va∂¡ olunur ve eski yaraları o yâbis veyâ«ûd meblûl olan sünger kurutur ve
mev∂i¡ini ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: İsfenc i√râ… olunup √urâ…ası zeyt ile
∂ımâd olunsa nef&-i deme ya¡nî kan tükürmeğe ¡ilâc-ı §âli√ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: [146a] İsfencde bulunan √acer Câlînûs’un πayrileri
katında √a§âtı teftît edip parçalar, ammâ Câlînûs √acer-i isfencin …uvveti
me&âneye nüfû≠unu istib¡âd eder ve √acer-i isfencin böbreklerde olan √âdi&
olan taşları ve √a§âtı teftîtini ve parçalanmasını ta…rîb ve tecvîz eder.
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Yedincisi Âbâr ve
Ânük Dedikleri Devâdır:  آ כ،ا אر
“Âbâr” ve “ânük” elfâ@-ı müterâdifedendir, re§â§-ı esved ma¡nâsınadır
ya¡nî kurşun ma¡nâsınadır. ¢ânûn’un mu«târı budur. Ve ba¡∂ılar far… edip
derler ki “âbâr” mu√ra… olan re§â§tır ve “ânük” re§â§-ı esveddir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu ikisi şey™-i vâ√iddir, re§â§-ı esvede her biri ı†lâ… olunur. Ve re§â§-ı esvedde mâiyyet-i ke&îre vardır, o mâ-ı ke&îri berd icmâd
edip dondurur. Ve re§â§-ı esvedde havâiyyet ve ar∂iyyet dahi vardır lâkin
mâiyyet ke&retinden ke&reti şedîde değildir. Ve Câlînûs’un zu¡mu üzere
ru†ûbetinin delîli budur ki re§â§-ı esved ednâ tes«în ile ≠evebân edip erir
ve havâiyyetinin delîli cirminin se«âfeti ve …ıvâmının ∂a¡fı olur. Ve re§â§-ı
esved ar∂-ı nediyede ya¡nî yaşlı yerde defn olunsa büyür ve şişer. Ve re§â§-ı
esved evrâmı ziyâde tebrîd eder ve sovutur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede bârid-i ra†b olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Kurşundan bir fihr ve §alâye itti«â≠ olunur
ya¡nî kürek gibi bir tâbe ve yine kurşundan destec yapılır ve o fihre ba¡∂ı
edhân konulup o edhân kurşun fihrin içinde kurşun destec ile sa√… olunup
ve o sa√… √asebiyle lâ-ma√âle kurşunların eczâlarından biraz eczâ ta√allül edip dühn ile mu«âli† olur ve o mürekkeb evrâm-ı √ârreyi tebrîd edip
nef¡i olur ve bi’l-cümle evrâm-ı …abî√aya nef¡i olup √attâ sere†âna dahi
menfa¡ati olur. Ve kurşundan bir §af√a yapılır ve o §af√a «anâzîr ve πuded
ve mefâ§ıl …ur√aları ve πudedleri üzere bağlanır ve evrâm ve πudedi eritip
ta√lîl eder.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Kurşunun ≠ikr olunan sü√â…a ve ke≠âli… kurşunun √urâ…ası ve «u§û§an √urâ…anın maπsûlü «abî& cirâ√atlara ve sere†ân
…ur√alarına ve mefâ§ıl …ur√alarına nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ±ikr olunduğu vech üzere kurşunun mes√û…u ve
ke≠âlik mu√ra…ı mefâ§ıl …ur√alarına menfa¡ati olur ve mefâ§ılda olan iltivâ-i ¡a§ab ve πuddelere kurşun §af√ası şedd olunsa i≠âbe edip nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ânükün mu√ra…ı …urû√-ı ¡ayna nâfi¡ olur «u§û§an o
mu√ra…-ı maπsûl ola. Ve ke≠âlik mu√ra…-ı maπsûl remed-i yâbise ya¡nî
gözde olan …uru ağrıya nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Kurşunun mu√ra…ı memede olan …ur√alara nâfi¡dir, ke≠âlik √urâ…ası ve sü√â…ası dahi meme …ur√alarına nâfi¡dir.
¢ânûn’un bu kelâmında işâret vardır ki mu√ra… ile √urâ…anın far…ı vardır
ve üsrübü i√râ…ın †uru…u ma√allinde ≠ikr olunmuştur, ba¡∂ısına √urâ…a ve
ba¡∂ısına mu√ra… demekle işâret eder, taf§îli §adedden «urûca bâ¡i& olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ±ikr olunan sü√â…a ve √urâ…adan her biri bevâsîre
nâfi¡dir. Ve …urşunun §af√ası ba†na şedd olunsa i√tilâmdan men¡ eder ve
şehvet-i bâhı teskîn eder. Ve sü√â…ası ve √urâ…ası ≠ekerde ve «u§yelerde
olan …ur√alara ve evrâma nâfi¡ olur.
Elifiyye Olan Devâların Yirmi Sekizincisi Üşnân
Dedikleri Devâdır: ا אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Üşnânın64 mâhiyyeti ma¡rûfedir. Ve üşnânın envâ¡ı [vardır] ve ziyâde la†îfi ebya∂ olup «ur™u’l-¡a§âfîr tesmiye olandır ve ziyâde
√iddetlisi yeşil olandır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cilâsı vardır ve müna……î ve müfetti√tir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Nı§f dirhem üşnâm bir dirheme varınca …adar ¡usr-i
bevli √all eder ve beş dirhem mi…dârı √ayyen ve meyten cenîni is…â† eder.
64

“Üşnân” ∂amm ile ve kesr ile lüπattir, ona √uru∂ dahi derler iki ∂amme ile. Ve
ِ َ ْ ُ ْ  أَي َכאdiye tefsîr eylediler.
ba¡∂ı …urrâ … َ َّ َ ُכ َن ُ ً אırâ™et edip אن ُ ُ ً َو ُ ً א
ْ
ْ
ُ
Ve üşnânın melî√ olanlarının mâhiyyetini iki fâ∂ıl beyân eylediler ve melî√ olmayanların mâhiyyetleri mechûledir. Ve “√uru∂” √am∂ cinsindendir. Ve √am∂
o nebâttır ki onda mülû√at ola ve ¡ale’d-devâm dâbbe onu ra¡y eylemeye belki
a¡lâf-ı †ayyibeden usandıkta onu ra¡y ede. Ve menâbiti arâ∂î-i sebe«a ve «arâbât
ve me¡â†ış olur ya¡nî susuz yerlerde ve «arâbâtta biter.
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Ve üşnân-ı Fârsîden nı§f dirhemden bir dirheme varınca …adar †am&ı idrâr
eder ve üç dirhem vezni istis…ânın mâhiyyetini ishâl eder. Ve üşnân-ı Fârsî
yeşil olan üşnândır ki ona πâsûl dahi ı†lâ… olunur.
Fi’s-Sümûmi: On dirhem mi…dârı üşnân semm-i …âtildir. Ve üşnân-ı
a«∂arın du«ânından hevâmm ya¡nî semmiyyetli böcekler kaçarlar.
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yirmi Dokuzuncusu
E§âbi¡-i ~ufr Dedikleri Devâdır:
ا א
Fi’l-Mâhiyyeti: E§âbi¡-i §ufr65 bir nebâttır ki şekli keffin şekline benzer,
yed gibi olur ve ebla…tır ya¡nî levni alacadır, ba¡∂ı ma√alli a§fer ve ba¡∂ı
ma√all-i â«eri ebya∂ olur; §alâbetlidir, √alâvet-i …alîlesi vardır ve ba¡∂ı
efrâdında beyâ∂iyyet olmayıp a§fer ve aπber olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Ta…rîben derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Fu∂ûl-i πalî@ayı cidden mu√allildir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: A¡∂â-i ¡a§abiyye âfâtına bi’l-«â§§a nef¡i vardır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: »â§§aten e§âbi¡-i §ufrun cünûna nef¡i vardır.
Fi’l-Ebdâli: Cünûna menfa¡atte bedeli bir mi&li ve nı§f mi&li hezârceşân66 ile &ülü&ânı …adar su¡ddur.
Elifiyye Olan Devâların Otuzuncusu U™mâlî
Dedikleri Devâdır: اؤ א
Fi’l-Mâhiyyeti: U™mâlî67 bir nev¡ dühndür ki cidden √âdd olur ve
¡asel gibi koyu belki ¡aselden ziyâde koyu olur ve o dühn bir şecerenin
sâ…ından müte√allib olur ki o şecere tedmürî ve √ulv olur ya¡nî §aπîr ve
65

66
67

“E§âbi¡-i §ufr” bunu dahi fâ∂ılân ≠ikr eylemedi. Ve buna keff-i ¡Âyişe ve keff-i
Meryem dahi derler, pırasa yaprağı gibi yaprağı olur, onun rengindedir, ince sâ…ı
olur, o sâ…ta min-evvelihi ilâ-â«irihi firfîriyyü’l-levn çiçekleri olur ve †ıfl keffi
gibi a§lı olur, beş parmak gibi ünbûbları olur, her ünbûbesi ru†ûbet ile dolu olur,
su kenârında ve kumlu ma√allerde olur, kurudukta levni beyâ∂ ile sarı olur.
“Hezâr-ceşân” fâşerâ dedikleri devâdır. Fâşerâ Süryânîdir, ¡Arabîsi kermetü’l-bey∂â ve Fârsîsi hezâr-ceşândır. Hezâr-ceşânın ma¡nâ-yı a§lîsi elf ≠irâ¡dır.
Ve su¡dun Türkîsi topalaktır.
“U™mâlî” ism-i dühndür, Yûnân lisânında dühn-i ¡aselî ma¡nâsınadır ve ¡asel-i
Dâvûd dahi derler, terementî diye işâret olunmuştur ve hemze ile u™mâlîdir.
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†a¡mı √ulv olur. Ve o ru†ûbetten dühn itti«â≠ o vechle olur ki ona bir
çiçeğin dühnü karıştırılsa ve o mecmû¡a dühn-i u™mâlî ve dühnü’l-¡asel
tesmiye olunur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ecvedi §âf olup ziyâde koyu ve ¡atî… olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârr-ı ra†bdır ve √arâreti ru†ûbetinden ek&erdir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: U™mâlî ile †ılâ olunsa müte…arri√ olan cerebe
nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıla nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Sübât ve kesel i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: U™mâlî ile ikti√âl olunsa @ulmet-i ¡ayna §âli√ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Üç evâ…î u™mâlîye dokuz vu…ıyye mâ «al† olunsa mirreyi ishâl eder, ke≠âlik a«lâ†-ı niyyeyi dahi ishâl eder lâkin kesel ve ir«â
i√dâ& eder. U™mâlîyi ishâl için isti¡mâl eden kimseye gerektir ki onun o
ma…ûle ¡avârı∂ından münfa¡il olmaya ve i√tirâz eylemeye, zîrâ o devâdan
≠ikr olunan ¡avârı∂lar her ne …adar @uhûr eder ise lâkin ≠âtında selîmdir ve
∂ararının zevâli serî¡dir. Ve vâcib olur ki u™mâlî şürb eden kimse üzerine
uyumaya.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Birincisi Aπâlûcûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا א
Ba¡∂ı nüs«alarda aπâlûcî68
 ا אyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Hindî veyâ«ûd ¡Arabî bir «aşebdir ki onun ¡ı†riyyeti
olur, …abuğu mülevven ve müna……aştır ve ¡ı†ra id«âl olunur ve onda merâre-i yesîre ile …ab∂ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ‰abî«i ile ma∂ma∂a olunsa ağız kokusunu ta†yîb eder.
Fi’n-Nefesi ve’§-~adrı: Yan ağrılarına nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Veca¡-ı kebide nâfi¡dir. Bir mi&…âli mi¡de lüzûcetine
ve mi¡de ∂a¡fına nef¡ verir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Aπâlûcî su ile içilse mi¡â …uralarından ve maπ§-ı
√ârrdan nef¡ verir.

68

“Aπâlûcî” Süryânîdir, ¡ûdu’l-bu«ûr ı†lâ… olunur.
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Elifiyye Olan Devâların Otuz İkincisi Ümmü ∏aylân
Dedikleri Devâdır: ن
ام
Fi’l-Mâhiyyeti:69 Ba¡∂ı nüs«alarda “ma¡rûfe bir şeceredir ki bâdiye[de]
olur” demekle iktifâ olundu ve nüs«a-i u«râda “¡i∂∂ât cinsinden olur” diye
beyân olundu. ¡İ∂∂âttan bu ma…âmda murâd ümmü πaylân a§nâfından bir §ınftır ki cümlenin ma¡lûmudur lâkin ≠ikri âtî menâfi¡-i şecerenin kendide olmak
ba¡îd olur. Ba¡∂ılar o menfa¡at mîvesinde olur derler ve ba¡∂ılar çiçeğinde
olur derler, bu taf§îl ¢ânûn’da ≠ikr olunmadı, @uhûruna binâen terk olundu.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı bârid-i yâbistir. Ve ¢ânûn’da derecesi beyân olunmadı lâkin ba¡∂ı kütübde “bâridün ve yâbisün ve …âbı∂un tebluπu’d-derecete’&-&âniyete” diye taf§îl olundu.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂ olup demi [146b] ve sâir seyelân şânından olan ru†ûbeti seyelândan men¡ eder.
Fi’n-Nefesi ve’§-~adrı: Kan tükürmekten nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Seyelân-ı ra√imden nâfi¡ olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Üçüncüsü E≠râ…ıyûn
Dedikleri Devâdır: اذرا ن
E≠âra…î -  اذارve e≠ârâ…î -  اذاراdahi yazılır, cümlesi şey™-i vâ√iddir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ zebedü’l-ba√r envâ¡ından olur, câmiddir, √alfâya ve a…§âba mülâ§ı… olur ya¡nî «alfâ dedikleri çalılara ve kamışlara
mutta§ıl olur. Bu taf§îl nüs«a-i sul†âniyyede mes†ûrdur. Ve zebedü’l-ba√r
nev¡inden olduğu ba¡∂ı e†ıbbânın …avlidir. Ve bu devâ √iddetlidir, √iddetine
binâen sa…y olunması câiz olmaz belki √iddeti kesr olunduktan sonra «âricden †ılâ ile isti¡mâl olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Cidden √ârr olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Rediyyü’l-mizâc olup bürûdette mizâcı πâyete
erişen kimsenin mizâcını ta¡dîl eder lâkin isti¡mâline cesâret olunmaz ancak
vech-i mübeyyen üzere †ılâen isti¡mâl olunur.
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“Ümmü πaylân” dikenli bir ağacın ismidir. Ehl-i bâdiye meyvesine ve ¡avâmm
çiçeğine ümmü πaylân derler ve şevke-i Mı§riyye demekle ma¡rûftur, ≠u¡rûr
ağacı kadar büyür.
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Fi’z-Zîneti: Kelefi olanlara nef¡i olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bu devânın bü&ûr-i lebeniyye tesmiye olunan
be&relere nef¡i olur. Burnun ve yüzün §af√alarında beyâ∂ be&reler @uhûr
eder ve o be&re sütün yüzünde no…†alar gibi olan kabarcıklara benzer, o be&reler ¡a§r olunsa içinde semn-i mün¡a…id gibi ru†ûbet «urûc eder, o be&relere
bü&ûr-i lebeniyye derler, e≠âra…ıyûnun ona menfa¡ati olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Ta…arru√ eden cerebden ve demregilerden
nef¡i olur.
Fî Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ∞ımâd olunsa ¡ır…-ı nesâya nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Dördüncüsü Âzâd-dıra«t
Dedikleri Devâdır:
آزاد در
Kelime-i Fârisiyyedir, ¡atî… ağaç ma¡nâsına olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Âzâd-dıra«t70 bir ağaçtır ki diyâr-ı Fârs’ta ma¡rûftur,
&emere-i neb… gibi onun mîvesi olur. O ağaca diyâr-ı Rey’de şecere-i ihlîlec ve şecere-i künâr derler ve ‰aberistân’da †â«ak derler ve eşcârın kibârından bir nev¡ kebîr ağaçtır.
Fi’†-‰ab¡ı: Fi…â√ı ya¡nî çiçeği derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i ûlânın
â«irinde yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Süddeleri âzâd-dıra«tın çiçeği teftî√ eder.
Fi’z-Zîneti: O şecerin yağrağının suyu …amlı …atl eder ve tüyü uzatır
«u§û§an o ağacın kökü «amr ile isti¡mâl olunsa bu fi¡li ziyâde işler.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: O ağacın çiçeği dimâπda olan süddeleri cidden çiçeği
teftî√ edip açar.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: O ağacın mîvesinin göğüse cidden ∂ararı
olur, …attâledir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mîvesi mi¡deye redî olur ve kerb-i mi¡de i√dâ& eder.
Fi’l-◊ummayâtı: Âzâd-dıra«tın li√âsı şâh-terec ile ve ihlîlec ile †ab«
olunup süzülse ve ta§fiye olunup içilse denildi ki √ummâ-ı balπamiyyeye
nef¡i olur.
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“Âzâd-dıra«t” kelime-i Fârsiyyedir, “dıra«t” ağaç ma¡nâsına, “âzâd” i¡tâ… ma¡nâsına, …adîm olan nesneye kimse ta¡arru∂ etmemekle âzâde olmuş olur.
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Fi’s-Sümûmi: O şecerin e†râfının ya¡nî uçlarında olup ta§allüb etmedik
filizlerinin ¡u§âresi ¡asel ile isti¡mâl olunsa bi’l-cümle sümûma mu…âvim
olur. Ve &emeresini isti¡mâl ba¡∂ı kerre …atl eder.
Fi’l-Ebdâli: Tüyü uzun etmekte âzâd-dıra«tın bedeli şehdânec yaprağı
ve âsın yaprağı ve sidrin yaprağı olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Beşincisi Îresâ
Dedikleri Devâdır: ا א
Fi’l-Mâhiyyeti: Îresâ71 sûsen a§nâfından âsmâncûnî olan sûsenin köküdür.
Ve sûsen √aşâyiş cinsinden olur ve o √aşâyişin sâ…ı olur ve üzerinde zehri
ve çiçeğinin mu«telif renkleri olur, beyâ∂ı ve sarısı ve âsmâncûnî ve fîrfîrîsi
ya¡nî kırmızı olup ku√liyyete bakan renklisi olur, pes elvân-ı mu«telifeden
mürekkeb olmakla îresâ tesmiye olundu, zîrâ îresâ ¡alâyim-i semâviyyeden
eleğim sağma dedikleri ¡alâmetin adıdır; îresânın elvânı o ¡alâmet elvânı gibi
mu«telif olmakla îresâ tesmiye olundu Ve bu kökün ¡u…deleri olur ve yaprağı
ince olur ve eskidikçe o köke sûs dedikleri kurt düşüp tesevvüs eder. Ve bu
tercüme bir nüs«ada mes†ûr olan ¡ibâretin tercümesi idi ve nüs«a-i u«rânın
tercümesi budur: Dîs…ûrîdûs der ki îresânın vara…ı berrde olup yabanî olan
sûsenin vara…ına benzer lâkin îresânın vara…ı uzun ve ekber olur ve onun sâ…ı
olur, bir sâ…ta biri biri mu√â≠îsinde müte¡addid çiçekler olup elvânı mu«telif
olur; ba¡∂ı çiçeğin levni sarıya mâil urcuvânî olur ve semânın levnine dahi
∂ârib ve mâil olur, pes levninde bu i«tilâflar olmakla îresâ tesmiye olunur.
Ve îresânın ¡urû…u ve kökü §ukb ve katı ve düğümlü olur, râyi√ası †ayyibe
olur. Ve lâyı… olur ki o kök ilti…â† olunsa ya¡nî a«≠ olunsa gölgede kurutulup
ve kettân ipliğine dizilip √ıf@ oluna.
Fi’l-İ«tiyârı: O kökün ceyyidi ve «âli§i ke&âfetli ve mülezziz ya¡nî sıkı
ve πayr-i müte«al«il olup kısa ve levni √umrete mâil olandır ve kokusunda
≠ât-ı nezz olan ar∂dan müstefâd olan koku olmayıp râyi√ası †ayyib olandır ve
ke≠âlik lisânı √iddetli edip …uvvet ile ¡u†âsı ya¡nî aksırığı ta√rîk eyleyendir.
Fi’†-‰ab¡ı: ¿âniyenin â«irinde √ârr ve yâbistir.
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«Îresâ laf@-ı Yûnânîdir, …avs-ı kûza√ ma¡nâsınadır, sûsenin zehresinin elvân-ı
mu«telifesi olmakla …avs-ı …ûza√a müşâbih olduğundan sûsen-i âsmâncûne ya¡nî
gök sûsenin köküne îresâ denildi, elsine-i nâsta benefşe kökü demekle ma¡rûftur.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mün∂ic ve müna……î ve cellâdır. Ve ¡a§îri mâ-ı
¡asel ile isti¡mâl olunsa ta√lîl eder ve πalî@ olan balπamdan bedeni ten…ıye
edip o balπamı i«râc eder.
Fi’z-Zîneti: Îresâ bir mi&li «arba… ile kelef ve nemeşten cildi ten…ıye ve
ta†hîr eder, yalnız îresâ dahi o fi¡li işler.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Îresânın meslû…u §alâbâtı ve evrâm-ı πalî@ayı
ve «anâzîri ve bü&ûr-ı lebeniyyeyi telyîn edip yumuşak eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Vesa«lı olan …ur√alardan nef¡i olur ve nevâ§îrde la√mı inbât eder her ne …adar isti¡mâli ≠erûr †arî…i ile olur ise ve kemiklerde et bitirip iksâ eder.72
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dühn-i îresâ i¡yâyı ta√lîl eder. Ve sirke veyâ«ûd
şarâb ile şürb olunsa teşennücde nef¡i olur ve ke≠âlik hetk-i ¡a∂alden dahi
nef¡i olur. Ve îresâ ile i√ti…ân ¡ır…-ı nesâya nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Münevvimdir, müzmin baş ağrılarını giderir. Ve ba¡∂ı
kerre îresâya gül yağı ve sirke ∂amm olunup başa ∂ımâd olunur ve o ∂ımâd
baş ağrısını izâle ve men¡ eder. Ve îresânın ceyyidi ¡u†âs i√dâ& eder. Ve
bu tercüme olunan nüs«adan mâ-¡adâ bir nüs«a dahi vardır lâkin siyâ…
ve sibâ… munta@am değildir, binâen ¡aleyh o nüs«aya iltifât olunmadı. Ve
ma†bû«u ile ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı esnânı …a†¡ eder. Ve dühn-i îresâ sirke ile deviyy-i ü≠ünü ya¡nî kulak gürültüsünü keser ve müzmin nezleleri
def¡ eder. Ve dühnü burun deliklerinde @uhûr eden râyi√a-i müntineyi izâle
eder. Ve †abî«i dahi o kötü kokuyu izâle eder ve tefezzu¡dan men¡ eder ya¡nî
belinlemekten ve ta∂accur etmekten men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Dümû¡u celb eder ya¡nî îresâ şemm olunsa gözü yaşlandırır.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Yan ağrısı ve ≠âtü’l-cenbi teskîn eder,
ru†ûbet-i πalî@adan √âdi& olan öksürükten mâ-¡adâ olan öksürüğe nâfi¡ olur
ve ≠âtü’r-riye ve ¡usr-i nefes ve «unâ… mara∂larına nâfi¡ olur; def¡i ¡usretli
olup §adrda mu√tebes olan fu∂ûlü tel†îf-i bâliπ ile tel†îf edip ve süddeleri
teftî√ etmekle def¡ ve ta√lîl eder. Ve ¡ilel-i §adrda îresâ meybu«tec ile şürb
olunur ve onunla ma∂ma∂a eylemek lehâtı ı∂mâr eder ya¡nî küçük dil demekle ma¡rûf olan ¡u∂vu zebûnîdir.
72

“İksâ eder” ya¡nî kemiğe et giydirir.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Îresâ sirke ile şürb olunsa [147a] kebid ve †ı√âlinde
veca¡-ı bâridi olanların veca¡ını teskîn eder «u§û§an †ı√âlin veca¡ını ziyâde
teskîn eder ve istis…âya nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîrin ağızlarını açar ve maπ§ı izâle eder ve me≠înin ke&retini ve i√tilâmın ke&retini men¡ eder ve şarâb ile isti¡mâl olunsa
†am&ı idrâr [eder.] Ve ra√iminde §alâbet veyâ«ûd evcâ¡-ı bâride olan hatunlar îresâyı kaynatıp †abî«ine otursa nâfi¡ olur. Ve îresâdan ¡asel ile ferzice
itti«â≠ edip getirse is…â† eder ya¡nî cenîni düşürür. Ve dühnü ra√ime nâfi¡
olur. Ve îresânın ¡atî…i ve dağılmışı şürb olunsa mâ-ı a§feri ve mirreyi ve
balπamı is√âl eder. Ve şerbet-i vâ√idesi nı§f vu…ıyyeden yedi dıra«mîye
ya¡nî yedi mi&…âle varınca …adardır.
Fi’l-◊ummayâtı: Dühn-i îresâ berde ve nâfi∂e nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Sirke ile îresâ şürb olunsa cemî¡an sümûma nâfi¡ olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Altıncısı Encüre Dedikleri Devâdır ki
Lisân-ı Türkîde Ona Isırgan Derler: ا ه
Fi’l-Mâhiyyeti: Encürenin73 to«umunun rengi pırasa to«umunun rengine benzer lâkin encüre to«umu pırasa to«umundan küçük ve berrâ… olur,
pırasa to«umu uzunluğunda olmaz, ondan kısadır. Mülâ…î olduğu dokunduğu ma√alli le≠¡ eder ve le≠¡i ha∂m olmakla zâil olmaz √attâ bağarsıkları
dahi le≠¡ eder.
Fi’†-‰ab¡ı: Encürenin kendisi ve ke≠âlik to«umu derece-i &âli&enin evvelinde √ârr ve derece-i &âniyede yâbis olurlar. Ve tohumunun yübsü nebtinin yübsünden e…all olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Encüre …uvvet ile ce≠≠âb ve mu√allil ve mu…
arri√tir, ta…rîh ve i√râ… eder. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ derler ki is«ânı …avî değildir.
Ve encürede …uvve-i müneffi«a vardır, şişirir ve cilâsı şedîd olur ve …ur√aları le≠¡ eylemez. Ve kaçan la√m ile encüre †ab« olunsa encürenin ef¡âli
bâ†ıl olur, ≠ikr olunan fi¡lleri işlemez.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Encüre sirke ile ∂ımâd olunsa dübeyleleri tefcîr edip deşer ve dübeyleden nef¡i olur ve §alâbete dahi nef¡i olur. Ve bezri
73

“Encüre” …urray§ dahi derler; yaprağının üzerinde olan dikenlerine cerebü’l-kelb
tesmiye olunur; Türkîsi ısırgandır.
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ile sere†âna ∂ımâd olunsa ve ke≠âlik bezri i√râ… olunup külü ile sere†âna
∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Remâdı mil√ ile kilâbın ¡a∂∂asından √âdi& olan
…ur√alara ve sâir …urû√-ı «abî&elere ve sere†ânlara nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Remâdı mil√ ile mülteviye olan a¡§âba ∂ımâd
olunsa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Encürenin yaprağı da…… olunup isti¡mâl olunsa burun
kanını keser ve bezri burunda olan «aşem ¡illetini def¡ eder ya¡nî «ayşûmun
mesdûd olup koku almamak ¡illetini def¡ eder, zîrâ mi§fâtın süddelerini
açar. Bundan a…dem beyân olundu ki râyi√ayı idrâk eden …uvvet zâideteynde olur ve o zâide önünde bir kemik vardır ki ona mi§fât derler, isfenc
gibi deliklidir, o deliklerde kaçan südde olsa …uvve-i şâmme râyi√ayı idrâk
eylemez ve bu mi&lli devâlar ile südde teftî√ olunsa o kimse kokuları idrâk
eder. Ve encüre to«umu ile li&âta ∂ımâd olunsa dişleri i«râc âsân olur. Ve
kulağı ardında veremi olan kimse bezri ile ∂ımâd eylese nef¡i olur ve ke≠âlik o ∂ımâdın fûce&lâ ya ya¡nî kulak ardında olan πuddeye ve beze
nef¡i olur.
‰ab¡ ile olan nüs«ada
 وbedeline ء
 وyazılmıştır, πala†-ı ma√∂dır; nüs«a-i sul†âniyye ve πayri …alem ile yazılan nüs«alarda
 وvâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Mâ-ı şa¡îr ile encüre sa…y olunsa §adrı
ten…ıye eder. Ke≠âlik encürenin vara…ı mâ-ı şa¡îrde †ab« olunsa §adrda olan
a«lâ†-ı πalî@ayı i«râc eder. Ve to«umu a…vâ olur, rebvi ve nefes-i inti§âbı
izâle eder ve ≠âtü’l-cenb-i bâridi izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Encüre bâhı ta√rîk eder «u§û§an to«umu †ılâ ile ya¡nî
bâde ile isti¡mâl olunsa bâhı ziyâde ta√rîk eder ve ra√imin ağzını açar ve
menîyi ra√ime …abûl ettirir ve ke≠âlik encüreyi soğan ve yumurta ile ekl
eylese yine o fi¡lleri işler. Ve mürr-i §âfî ile encüreyi i√timâl eylese †am&ı
idrâr ve ra√imi fet√ edip açar. Ke≠âlik mürr ile encürenin †abî«i şürb olunsa yine bu fi¡lleri işler. Ve nütû™ edip «ârice yumru olan ra√imin nütû™unu
ve yumruluğunu encürenin vara…ı ile ∂ımâd olunsa ma√alline redd edip
idπâm eder ve balπamı ve «ıl†-ı «âmı cilâsı √asebiyle ishâl eder ve encürenin evvel eylediği ishâl …uvve-i müshilesi olmak √asebiyle olmaz. Ve
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dühn-i encürenin ishâli dühn-i …ır†ımın ishâlinden ek&er olur. Ve bürâde-i
§adef ile encüre vara…ının †abî«i †abî¡atı telyîn eder. Kaçan ishâl için encüreyi isti¡mâl eden kimse murâd eylese o ishâl ra…î… ola, o kimse encürenin
to«umunu alıp sevî… ile sa√… eyledikten sonra şarâbın içine †ar√ edip şürb
eylesin. Nüs«a-i sul†âniyyede
bedeline  وvâ…i¡ olmuştur, me™âli
vâ√iddir. Ve encüre şürb eden kimse encüre şürbünden sonra dühn-i verd
şürb etmeğe mu√tâc olur, zîrâ o dühn √asebiyle encüre o kimsenin √al…ını
le≠¡ ve i√râ… eylemez. Ve ba¡∂ı kerre encüreden ¡asel ile şiyâf itti«â≠ olunup
i√timâl olunur ve a«lâ†-ı rediyyeyi ishâl eder.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Yedincisi Afyûn Demekle
Ma¡rûf Olan Devâdır: ا ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Afyûn Mı§rî olan «aş«âş-ı esvedin ¡u§âresidir ki o
¡u§âre müşemmese olur ya¡nî o ¡u§âre şemsi i¡mâl ile √â§ıl olur bu †arî…
ile ki afyûncu olan kimse «aş«âş nâbit olduğu ma√alle ∂a√ve va…tinde ve
şebnem ı†lâ… olunan ru†ûbetin irtifâ¡ı va…tinde varır, «aş«âşelerin başı
†arafına bir dâire resm eder ve o vechle ki o dâire «aş«âşenin sa†√-ı
@âhirinde olur, bâ†ınına şa……ı tecâvüz eylemez. Ve mişra† ile o dâireden «aş«âşenin esfeline varınca …adar †ûlânî «u†û† resmi üzerine yine
şa……ı dâ«il-i «aş«âşeye vâ§ıl olmamak üzere şa…… eder. Ve o «u†û†un
biri birlerine …urb ve bu¡dü mu¡tedil olur, ne ziyâde …arîb olur ve ne
ziyâde ba¡îd. Ve lâ-ma√âle şar† olunduğu gibi ondan biraz ru†ûbet @âhire olur ve o ru†ûbete parmağı ile mes√ edip bir §adefe içinde cem¡ eder.
Ve şar† eylediği «aş«âşeleri …âimeten ¡alâ-√âlihâ bir gün ve bir gece
terk eder ve sonra ¡avdet edip o müddette müctemi¡a olan ru†ûbeti a«≠
edip me™«û≠-ı evvel ile bir §alâyeye cem¡ edip rıf… ile sa√… eder ve sonra
ondan …ur§lar itti«â≠ edip √ıf@ eder. ~â√ib-i ¢ânûn’un “müşemmese”
dediğinden murâdı budur. Ve müşemmes afyûnun şerbet-i vâ√idesi iki
dânı…tan ziyâde olmaz.
Ve berrî maruldan dahi afyûn itti«â≠ olunur. Ve «asstan ya¡nî berrî maruldan itti«â≠ olunan afyûn dahi mu«addir olur lâkin «aş«âşı olan afyûnun
iki …ısmından ya¡nî §amπî ve müşemmesî olandan ve †ab« ile i«râc olanlardan a∂¡af olur. Ve afyûn bir kızmış √adîd üzerinde kavrulup şeyy olunur
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kızarınca …adar. Ve Şey«’in bu kelâmını şer√ eder İbn Kütbî’nin …avli ve
¡ibâreti bi-¡aynihâ budur:
ا אر ا ان
אن
ا אء
و
ره
אئ و
ة
ا ا
Ya¡nî ba¡∂ı e†ıbbâ afyûnu âteş üzerinde
bir saksı içinde yumuşayıp ve kızarınca …adar kavururlar ve sonra tenâvül
ederler ve kavrulmakla ma∂arratı …alîl olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Afyûnun mu«târı ağır olup râyi√ası √âdde ve heşş [147b]
olanlar olur ya¡nî oğulmakla dağılması âsân olur, ke≠âlik suda in√ilâli sehl
olup ve te≠vîb olup eritilse ta¡a……ud eylemez ve güneşe va∂¡ olunsa √all
olur ve sirâc üzerine va∂¡ olunsa müşte¡il olup şu¡lesi mu@lim olmaz belki rûşen olur. Ve ba¡∂ı kerre mâmî&â dedikleri §amπ ile πaşş olunur ve o
maπşûş a§ferü’l-levn olur ve suya va∂¡ olunsa suyu boyar ve «uşûnetli olur
ve râyi√ası ∂a¡îfe olur ve levni §âfî olur. Ve her hangi afyûnda bu ¡alâmetler
mevcûde olsa o afyûn «âli§ olmaz belki mâmî&â ile maπşûş olmuş olur. Ve
ba¡∂ı kerre dahi berrî marulun lebeni ya¡nî ru†ûbeti ile πaşş olunur ve onun
¡alâmeti budur ki o vechle ki maπşûş olan afyûnun râyi√ası ∂a¡îfe olur. Ve
ba¡∂ı kerre dahi §amπ-ı ¡Arabî ile πaşş olunur ve onun levni cidden §âfî ve
berrâ… olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Afyûn derece-i râbi¡ada bârid-i yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu«addirdir ve her veca¡ı müsekkin olur gerek
afyûn şürb olunsun ve gerek †ılâ olunsun. Mi…dâr-ı şerbeti büyük mercimek
…adar.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Issı olan veremleri men¡ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Afyûn …ur√aları tecfîf edip kurutur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Pişmiş yumurtanın sarısı ile «al† olunup ni…rise
†ılâ olur ve veca¡ını teskîn eder «u§û§an o †ılâ leben ile ola, o zamân ağrıyı
ziyâde teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Afyûn i√timâl olunsa münevvim olur gerek ise fetîle
ile i√timâl olunsun ve gerek ise fetîlesiz i√timâl olunsun her √âlde i√timâli
uyku getirir. Ve kulağında elemi [olan] kimse afyûnu mürr ve za¡ferân ile
gül yağı içinde idâfe ve √all edip kulağına damlatsa elemi sâkin olur. Ve
müzmin olan baş ağrılarını afyûn teskîn edip müsterî√ eder. Ve afyûn fehmi ve ≠ihni ib†âl eder.
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Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Remedi ve gözünde veremi olan kimse hatunların sütü
ile isti¡mâl eylese ağrısını teskîn eder. Ve e†ıbbâdan …udemânın ek&eri afyûnu gözde isti¡mâl eylemezler, ba§ara ma∂arratı olmak √asebiyle.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Afyûn su¡âl-i mül√ifi teskîn eder, müberri√ olan su¡âli teskîni ke&îrü’l-vu…û¡ olur ya¡nî il√âf [ve] ibrâm ile ve ke≠âlik
şiddet ile olan öksürüğe nef¡i olup teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Afyûn √arr ve ru†ûbetten müster«iye olan mi¡deyi dibâπat edip ek&er-i a√vâlde …ab∂ ve cem¡ eder. Ve afyûn yalnız ya¡nî cünd-i
bîdestersiz şürb olunsa ha∂mı ib†âl eder veyâ«ûd cidden ha∂mı no…§ân eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Afyûn ishâli √abs eder, sa√cdan ve em¡â …ur√alarından nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Afyûn …attâldir, icmâdı ile …atl eder. Ve onun tiryâki
cünd-i bîdester ya¡nî kunduz «âyesi dedikleri devâdır.
Fi’l-Ebdâli: Afyûnun bedeli üç ∂ı¡fı bezrü’l-benc ile bir ∂ı¡fı ya¡nî bir
mi&li bezrü’l-luffâ√ olur ya¡nî yebrû√un to«umu olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Sekizincisi Ütrücc
Ya¡nî Ağaç Kavunudur: ا ج
Fi’l-Mâhiyyeti: Ütrüccün74 mâhiyyeti ma¡rûfedir. Ve kabuğundan itti«â≠ olunan dühnü …avîdir. Ve çiçeğinden i«râc olunan dühn her bâbda
ya¡nî her fi¡lde ziyâde ∂a¡îf olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ¢ışr-ı ütrücc ya¡nî ağaç kavununun kabuğu derece-i ûlâda
√ârr ve derece-i &âniyede yâbis olur. Ve ütrüccün eti derece-i ûlâda √ârr-ı
ra†bdır. Ve ba¡∂ı …avm der ki la√m-ı ütrücc derece-i ûlâda bârid-i ra†bdır ve
berdi ru†ûbetinden ek&erdir. Ve ütrüccün ekşisi derece-i &âli&ede bârid ve
yâbistir ve çekirdeği derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âli&ede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ütrüccün la√mı müneffi«tir, şişirir ve yaprağı
nef«i teskîn eder. Çiçeği yaprağından ziyâde la†îf olur. Ve ekşisi …âbı∂dır
74

Ütrücc İskenderiyye ve Mı§r ve ¡Irâ…’ta ke&îrü’l-vücûd olur lâkin İskenderiyye’de ve a¡mâlinde ba¡∂ı mevâ∂i¡de büyük olur √attâ bir ütrücc otuz rı†la bâliπ
olur. Ve ütrücc ancak bostânî olur, berrî ve cibâlî olmaz. Ve kebîrine sûsî derler.
Ve ütrüccden bir §ınf olur ki e§âbi¡ gibi müterâkibe olup mu«telif ve müteπa§§ın
olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

ve §afrâyı kâsirdir. Ve çekirdeği ve kabuğu mu√allildir. Ve kabuğu &iyâb
içine konulsa &iyâbı tesevvüsten ve güve kesmekten √ıf@ eder. Ve ütrüccün
râyi√ası havâ-i fâsideyi ı§lâ√ eder ve vebâyı dahi ı§lâ√ eder.
Fi’z-Zîneti: ◊ummâ∂ı ya¡nî ütrüccün ekşisi levni cilâlandırı ve kelefi
izâle eder. Ve kabuğu i√râ… olunup √urâ…ası ile †ılâ eylemek bara§a ¡ilâc-ı
ceyyid olur. Ve √ummâ∂ının †abî√i ağız kokusunu güzel eder ve müsemmindir, semirtir. Ve kabuğu ağız kokusunu ta†yîb eder eger kabuk ağız içinde imsâk olunur ise.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊ummâ∂ı ile demregiye †ılâ olunsa nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dühnü sinirlerin istir«âsına nâfi¡dir. Ve dühnü kabuğundan i«râc olunur. Ve fâlice dahi nâfi¡ olur. Ve ekşisi sinirlere redî ve
mu∂ırr olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: La…veden nef¡i olur. Ve ütrüccün ma†bû«u ağız kokusunu ta†yîb eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ütrüccün √ummâ∂ı ile ikti√âl olunur ve gözde olan
sarılığı ve yere…ânı izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Ekşisi «afa…ân-ı √ârrı teskîn eder ve mürebbâsı √al…a ya¡nî boğaza ve riyeye ya¡nî akciğere ceyyid ve nâfi¡ olur
lâkin §adra √ummâ∂ının ∂ararı olur. Ve ütrüccün lübbü sirke ile †ab« olunup o ma†bû«tan yarım üskürücce sa…y olunsa sülük dedikleri kurdu yutan
kimsenin yuttuğu kurdu …atl edip i«râc eder. Bir üskürücce altı istâr ve
rubu¡ istârdır ve her istâr altı dirhem ve iki dânı…tır.75
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ütrüccün la√mı mi¡deye redîdir ve müneffi«tir ve
ha∂mı ba†î™dir. Ve lâyı… olur ki la√mı ekl olunsa mürrî76 ile ekl oluna.
Ve ke≠âlik ¡asel ile mürebbâ olan la√mını ekl eylemek selâmetli olur ve
ha∂mı ziyâde …abûl eder lâkin ik&âr olunmaz, zîrâ mürebbâ dahi olsa çok
yemek mu∂ırr olur. Lâkin ütrüccün vara…ı mi¡deyi ve a√şâyı mu…avvîdir
ve ba¡dehu fi…â√ı mu…avvîdir ve kabuğu e†¡ime †ab« olunur iken o †a¡âmın
içine ebâzîr77 gibi va∂¡ olunsa ha∂ma i¡âneti olur ve kabuğunun kendisi
75
76
77

“Dânı…” südüs dirhemdir.
“Mürrî” “mümirrî”den mu«affeftir, †a¡âmı ha∂m ettirici demektir, şa¡îrden sâir
a«lâ† ile terkîb olunur.
‰ab«ı ı§lâ√ eden eşyâya tevâbil derler ve †a¡âmı ı§lâ√ ve ta†yîb edenlere ebâzîr
derler.
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§alâbeti √asebiyle ha∂m olmaz ve †abî«i …ay™ı teskîn eder. Ve √ummâ∂ının rubbu mi¡deyi dibâπat eder. Ve √ummâ∂ının suyu yere…âna nâfi¡dir
ve §afrâvî olan …ay™ı teskîn eder ve †a¡âama iştihâ getirir. Ve vâcib olur ki
ütrücc yalnız ekl oluna, ütrüccden evvel ve ütrüccden sonra †a¡âm-ı â«er
ekl olunmaya.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ütrüccün la√mı kûlınc i√dâ& eder. Ve ütrüccün ekşisi
ba†nı √abs eder ve §afrâvî olan ishâle nâfi¡ olur. Ve çekirdeği bevâsîre nâfi¡
olur ve yine çekirdeğinde …uvve-i müshile vardır. Ve ekşisinin ¡u§âresi nisvânda olan cimâ¡a şiddet-i şehveti teskîn eder.
Fi’s-Sümûmi: Ütrüccün iki dirhem mi…dârı çekirdeği şarâb ve †ılâ ya¡nî
†ab« olunmuş «amr ile ve mâ-ı √ârr ile cemî¡an semmlere mu…âvim olur ve
«u§û§an semm-i ¡a…rebe ziyâde nâfi¡ olur gerek içsin ve gerek ¡a…reb soktuğu ma√alle †ılâ eylesin, o iki √âlde dahi nâfi¡ olur. Ve ütrüccün kabuğu
dahi semme mu…âvemette çekirdeğine …arîb olur. Ve ütrüccün kabuğunun
¡u§âresi efâ¡înin nehşine ya¡nî ılan sokan kimselere şürb olunsa nef¡i olur ve
kabuğu ile ∂ımâd dahi olunsa nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâların Otuz Dokuzuncusu İs…an…ûr Dedikleri
◊ayvândır: ر
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Se…an…ûr78 mâî vereldir, Nîl-i Mı§r’dan §ayd olunur. Ve
ba¡∂ılar dediler ki se…an…ûr timsâ√ neslindendir, zîrâ timsâ√ neslini suyun
«âricine bıraksa ve o nesl suyun taşrasında büyüse se…an…ûr olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Se…an…ûrun ecvedi ve ef∂ali fa§l-ı rebî¡de ve heyecânı va…tinde §ayd olunandır ve a¡∂âsının ecvedi göbeği olur. [148a]
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerde olan bâride ¡illetlere se…an…ûrun nef¡i
olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Se…ûn…ûrun mil√i bâhı müheyyicdir, pes mil√inde
bâhı ta√rîk oldukta etinin ta√rîki ziyâde olduğunu ondan fehm eyle ve lu√û78

“İs…an…ûr” verele müşâbihtir. Ba¡∂ılar verel-i mâî derler, nevâ√î-i ~a¡îd’de
Nîl’de ve rimâlinde bulunur ve Hind’de ve ba√r-i ¢ulzüm’de bulunur. Erkeğinin
iki ≠ekeri ve dişisinin iki ferci olur ve erkeğinde «orûs «u§yesi gibi iki bey∂a
olur ve dişisinin yumurtası yirmi …adar oldukta kuma defn eder, bilâ-√i∂ânetin
kumda yumurtadan veledi çıkar ve büyüklüğü kedi …adar ve kediden küçük olur
ve derisi mülâyim olur, ammâ verelin derisi «uşûnetli olur.
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mu beyninde göbeğinin la√mının bâhı ta√rîki kat-ender-kat olduğunu dahi
anla. Ke≠âlik böbreklerine …arîb olan la√mları ve şa√mı dahi mübâlaπa ile
bâhı ta√rîk eder.
Elifiyye Olan Devâların Kırkıncısı İccâ§ Ya¡nî Erik
Dedikleri Mîvedir: ا אص
Hemzenin kesri ve cîmin teşdîdi ile lüπat-i da«îledir ya¡nî ¡Arabiyyü’l-a§l
değildir, zîrâ ¡Arabî lüπatte kelime-i vâ√idede cîm ile §âd cem¡ olmaz yâ«ûd
denir ki iccâ§ ¡Arabîden bir lüπayyedir ya¡nî ehl-i Şâm’a ma«§û§ bir lüπatcik olur, nitekim mişmiş ve kümme&râ lüπatleri ehl-i Şâm’a ma«§û§ olduğu
gibi. Ve ¡avâmmın nûn ziyâde edip incâ§ dedikleri câiz değildir.
Fi’l-Mâhiyyeti: İccâ§ın79 mâhiyyeti cümlenin ma¡lûmudur.
Fi’l-İ«tiyârı: İccâ§-ı Bülüstî iccâ§-ı esvedden a…vâdır. Ba¡∂ı
nüs«ada “Bülüstî” bedeline bilâ-lâm “Büstî” vâ…i¡ olmuştur, @âhir budur ki …alem-i nâsi«in ta√rîfidir; Bülüst İskenderiyye …urâlarından bir
…aryenin ismidir, Lübbü’l-Lübâb’da Suyû†î ta√rîr eylemiştir. İccâ§-ı a§fer
iccâ§-ı a√merden a…vâdır. İccâ§-ı kebîr-i ebya∂ &a…îl olur ve ishâli …alîl
olur. Ve iccâ§-ı Ermenî cümlesinden a√lâ olur. Ve Ermen, Rûm’dan bir
†âifedir, onların bilâdından ve Ermeniyye’den meclûb olur. Ve iccâ§ın
şedîdü’l-ishâl olanı iccâ§-ı Ermenî olur ve ziyâde ecvedi kebîr olup eti
ziyâde olanlardır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin evvelinde bârid ve derece-i &âniyenin
â«irinde ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ~amπı müla††ıf ve ziyâde mu…a††ı¡ ve muπarrîdir.
Ve Dîs…ûrîdûs katında iccâ§-ı Dımaş…îde ¡a…l ve …ab∂ vardır, ammâ Câlînûs-ı
fâ∂ıl Dımaşkînin …âbı∂-ı ¡â…ıl olduğunu inkâr eder. Ve iccâ§ın niyyi ve «âmı
79

Fî-Envâ¡ı’l-İccâ§: Bir nev¡i âlûçe, küçük ve sarı olur, cümlesinin ebredi ve el†afıdır. Nev¡-i â«eri şâhlûcdur, ebya∂ olup küçük olur. Ve nev¡-i dîgeri âlû-kiştedir,
§aπîr olur, bürûdet ve √umû∂atı şedîde olur, ta†fi™ede ve ter…î…te temr-i Hindî
ma…âmına …âim olur. Nev¡-i dîger ¡uyûnu’l-ba…ardır, esved olur ve esvedin eslemi ¢ûmesî’dir. ¢ûmes, Bis†âm ile Simnân arasıdır. Nev¡-i dîger merkeşîdir,
Cîlân’da Azerbaycân’da olur, a§πar ve müdevverdir, @ann olunur ki merkeş «âm
dedikleridir, πâyet le≠î≠, √alâvetli ve √umû∂at-ı yesîresi olur lâkin nâdirdir, az
bulunur. Ve ¡ar∂ı yirmi dört dereceden no…§ân olan yerde erik olmaz.
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ve erişmemişi …âbı∂dır ve πıdâiyyeti …alîledir. Ve iccâ§ …able’†-†a¡âm ekl olunur ve üzerine mâ-ı ¡asel ve nebî≠ mi&lli mer†ûb nesneler içilir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: İccâ§ın §amπı …ur√alarda et bitirir ve onuldur
ve «all ile isti¡mâl olunsa …ûbâyı ya¡nî demregileri …al¡ eder «u§û§an ¡asel
ile veyâ«ûd sükker ile isti¡mâl oluna ve «u§û§an §ıbyânın demregisi ola.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: İccâ§ın vara…ı suyu ma∂ma∂a olunsa levzeteyne ve
lehâta nâzil olan ru†ûbâtı nüzûlden men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: İccâ§ın §amπı ile ikti√âl olunsa ba§arı ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: İccâ§-ı müzz ya¡nî ta¡mı tatlı ile ekşi arasında olan iccâ§ iltihâb-ı …albi teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: İccâ§ın müzzü ve may«oşunun §afrâyı …am¡ı eşedd
olur. Ve tatlısı mi¡deyi ir«â eder ter†îb ve tebrîdi √asebiyle. Ve bi’l-cümle
iccâ§ mi¡deye mülâyim olmaz.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İccâ§ın √ulvünün §afrâyı ishâli eşedd ve ra†bının ya¡nî
tâzesinin ishâli kurusunun ishâlinden eşedd olur. Ve iccâ§ın ishâli lüzûceti
√asebiyle olur. Ve iccâ§-ı Dımaş…î ba¡∂ı e†ıbbâ katında ba†nı ¡a…l eder. Ve
yabanî erik cidden nu∂c bulmayıp kemâl üzere erişmese onda bi’l-icmâ¡
…ab∂ olur. Câlînûs dedi ki Dîs…ûrîdûs der ki Dımaş…î erikte …ab∂ vardır.
Dîs…ûrîdûs’un bu …avli «a†âdır belki Dımaş…î müshildir. Ve iccâ§ın §amπı
√a§ât-ı me&âneyi teftît edip paralar. Ve iccâ§ın suyu †am&ı idrâr eder ve her
ne mi…dâr erik §aπîr olur ise ishâli o mi…dâr e…all olur.
Elifiyye Olan Devâların Kırk Birincisi İsfîdâc
Dedikleri Devâdır: اج
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: İsfîdâc80 re§â§ın veyâ«ûd ânükün ya¡nî kalayın ve kurşunun remâdı ve külü olur. Ve ânük şiddet ile i√râ… olunsa esrünc olur ve ona
ziyâde i√râ… √asebiyle ziyâde le†âfet gelir. Ve isfîdâcât ba¡∂ı kerre sirke ile
ve ba¡∂ı kerre emlâ√ ile itti«â≠ olunur ve vücûh-ı şettâ ve †uru…-ı mu«telife
ile itti«â≠ olunur ve bu şânın ¡ulemâsının kütüblerinde o †uru…lar mufa§§aleten mu√arrerdir.
80

“İsfîdâc” “sefîd”den mu¡arrebdir, sefîd Fârsîdir, ebya∂ ma¡nâsınadır. İsfîdâcdan
murâd isfîdâc-ı re§â§tır. Ba¡∂ı kerre cibsîn dedikleri ecsâd-ı √aceriyyeye dahi
isfîdâc derler. I§fahân’da bir nev¡ †în vardır, onunla §ıbyân kitâbet ederler, ona
dahi isfîdâc derler.
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Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede bârid-i yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Sirke ile ma¡mûl olan isfîdâcda le†âfet eşedd
olur ve bâ†ına ziyâde πâi§ ve nâfi≠ olur ve bâ…îlerin tel†îfi şedîd olmaz. Ve
isfîdâc muπarrîdir «u§û§an esrüncde taπriye ziyâde olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı bâride-i §ulbiyyeyi telyîn eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: İsfîdâc merâhime id«âl olunur ve …urû√un içine fetîle ile doldurulur ve …urû√ta la√m-ı §âli√ inbât edip et bitirir ve la√m-ı
fâsidi ekl edip ifnâ eder «u§û§an esrünc la√m-ı fâsidi ziyâde ekl eder ve
la√m inbâtı dahi esrüncün ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözde @uhûr eden be&relere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ma…¡ade yarıklarının ve şu…û…unun isfîdâc edviyesindendir.
Fi’s-Sümûmi: İsfîdâc sümûmdandır ve sümûmdan idiğinin şer√i sümûm
ba√&inde ≠ikr olundu.
Elifiyye Olan Devâların Kırk İkincisi Âbnûs
Dedikleri Şecerdir: آ س
Fi’l-Mâhiyyeti: Âbnûsun mâhiyyeti ma¡rûftur ya¡nî bir nev¡ şecerin
ma¡rûf olan «aşebi olur. Levni esved ve mecessesi §ulb ve kesr olunsa şe@âyâsı olmaz. Ve menâbiti ◊abeşe ve Hind’de olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Âbnûsun ecvedinin ¡alâmeti budur: Esved olup müstevî
ola ve onda «u†û† olmaya ya¡nî damarlı olmaya ve melmesi kazınmış boynuz melmesi gibi ola ve müsta√§af81 ola ve me≠â…atta le≠¡ ola ya¡nî ağzı
dalaya ve micmerede i√râ… olunsa râyi√a-i †ayyibe münteşire ola.
Bu ≠ikr olunan bir nüs«anın tercümesidir, ammâ nüs«a-i sul†âniyyenin tercümesi budur ki Dîs…ûrîdûs der ki âbnûsun ecvedi diyâr-ı
◊abeşe’den meclûb olandır ve ◊abeşî âbnûsun dahi ecvedi levni yalnız
siyâh olup â«er levn karışmayandır. Ve onun †aba…âtı ve katmeri olmayıp melâsette √akk olunmuş boynuz gibi ve zebîl-i ma«rû† ya¡nî kazınmış dağarcık gibi ola Ve kaçan kesr olunsa küsâresi ya¡nî kırıkları
ağır ola ve le≠¡i ola ya¡nî o küsârelerin me≠â…ında le≠¡ ola. Ve Dîs…
81

“Müsta√§af” «uşûnetli ma¡nâsınadır.

149

150

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ûrîdûs’un πayrileri derler ki ecvedi müstevî olandır ve «u†û†u olmaz ve
melmesi …arn-ı ma«rû†un melmesine müşâbih olur ve müsta√§af olur ve
me≠â…ında le≠¡ olur ve cemre üzerine va∂¡ olunsa ¡ı†rdan fâyi√a olan
bir râyi√a-i †ayyibe gibi râyi√a müstenşire olur. Ve †ab¡ ile olan nüs«a
her ne …adar min-ciheti’l-¡ibâret iki nüs«aya mu«âlif ise me™âlinde o
nüs«alardan «âric bir nesne yoktur velâkin o nüs«ada …arn-ı ma«rû†
gibi …arn-ı ma√…û… dahi vardır. “¢arn-ı ma√…û…”un ma¡nâsı o …arnlar
ki ondan √o……alar dizilmiştir demek olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Âbnûs derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir. Ve bir …avm ≠âhib
oldular ki âbnûsun †ab¡ı her ne …adar √ârr ise lâkin demin √arâretini söndürür.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Su içinde âbnûs √akk olunsa ta√allül edip
ma√lûl olan eczâsı suya çıkar, nitekim a√cârın çoğu su içinde √akk olunsa
ta√allül eyler. Ve âbnûsun o ma√lûl olan eczâları müla††ıf ve cellâ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göze ¡ârı∂a olan πışâveyi ve beyâ∂ı âbnûs câlî olur. Ve
âbnûsun √ukâkesinden şiyâf itti«â≠ olunur. Ve âbnûstan misenne ya¡nî bileği itti«â≠ [148b] olunup edviye-i ¡aynı …a†¡ ve √akk edecek √adîde müte¡alli…a âletler onda ta√dîd olunur onun için ki âbnûsun edviye-i ¡ayna muvâfa…ati ek&erdir ve âletler âbnûstan mütte«a≠ olan misenneden istifâde ettiği
keyfiyyeti edviye-i ¡ayna ifâde etmekle o edviyeyi ta…viye eder. Ve âbnûs
destere ile neşr olunup nüşâresi bir †aba… üzerinde ya¡nî büyük tuğla üzerinde i√râ… olunup ve √urâ…ası πasl olunsa gözde olan …urû√-ı müzmineye
nef¡i olur ve remed-i yâbise ve cerebü’l-¡ayna ve seyelân-ı müzmine dahi
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊ûzistân diyârının e†ıbbâları derler ki âbnûs külâda
olan √a§âtı teftît edip parçalar. Ve ba¡∂ılar derler ki ba†nda olan nef«i âbnûs
dağıtır ve ta√lîl eder.
Elifiyye Olan Devâların Kırk Üçüncüsü Â≠ânu’l-Fâr
Dedikleri Devâdır: آذان ا אر
Fi’l-Mâhiyyeti: Câlînûs der ki â≠ânu’l-fâr bir √aşîşedir ki onun …uvveti
√aşîşetü’z-zücâc …uvvetine …arîb olur. Ve â≠ânu’l-fâr ismi iki nev¡ √aşîşeye
ı†lâ… olunur:
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Evvelkisi Câlînûs’un …arîben ≠ikr eylediği √aşîşedir, o √aşîşeden ebegümeci râyi√ası @âhir olur ve onda §alâbet olmaz.
Ve ikincisi Dîs…ûrîdûs ≠ikr eylediği √aşîşedir. Dîs…ûrîdûs zu¡m eder ki
o √aşîşe leblâba benzer lâkin yaprağı leblâbın yaprağından §aπîr olur ve
bir √aşîşedir ki yer yüzünde münbası† olur, …u∂bânı ince olur, bostânîdir
ve †ayyibdir lâkin râyi√ası ve †a¡mı …avî değildir, çiçeği lâzverd levnindedir, küzbere çiçeğine müşâbihtir ve kırlaguç ondan ra¡y eder ve √âdde olur
«u§û§an su …urbunda bitmeyenlerin √iddeti ziyâde olur.
Ve Mesî√ der ki â≠ânu’l-fârın menfa¡ati efsentîn menfa¡ati gibidir. Pes
Mesî√’in bu kelâmı iki fâ∂ılın ya¡nî Câlînûs’un ve Dîs…ûrîdûs’un ≠ikr eylediğine muvâfı… olmaz, onların ≠ikr eylediği √aşîşelerin menfa¡ati efsentîn
menfa¡atine muvâfı… değildir.
Fi’†-‰ab¡ı: Ma¡rûf olan budur ki Câlînûs katında derece-i ûlâda bâride-i
ra†bdır ve ammâ Dîs…ûrîdûs’un ≠ikr eylediği √aşîşe edviye-i √ârreden olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊aşîşe-i ûlâda …ab∂ vardır ve √aşîşe-i &âniye
müceffife ve mu√ammiredir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Dîs…ûrîdûs’un ≠ikr eylediği √aşîşe şevk ve süllâyı i«râc edip cirâ√ati bitiştirir ve …ur√aları ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Â≠ânu’l-fâr sa…y olunsa §ar¡a nâfi¡ olur ve se¡û† ile
isti¡mâl olunsa la…veye nâfi¡dir eger şiddet ile se¡û† olunur ise. Ve se¡û†u
dimâπı ten…ıye eder.
Elifiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü Erneb-i Berrî ve
Erneb-i Ba√rî Dedikleri ◊ayvândır Ya¡nî Karada ve Denizde Olan
Tavşanlardır: ي
 ار،ي
ار
Fi’l-Mâhiyyeti: Ammâ erneb-i ba√rî bir √ayvândır ki ◊ammâdî’de82
§ayd olunur, §adefîdir, levni kırmızıya mâildir ve eczâları arasında üşnân
yaprağı gibi şey™ler vardır.
82

“◊ammâd” bir ceddin ismidir. Bu ma…âmda mütebâdir olan budur ki ◊ammâdî
…avminin sâkin oldukları diyârda §ayd olunur demek olur. Ve ba¡∂ı müfredâtta cîm ile yazılmıştır, ona göre zamân-ı berdde §ayd olunur demek olur lâkin
¢ânûn nüs«alarında √â-i mühmele iledir. Ve yevm-i √arr murâd olunmak i√timâli vardır.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Berrî tavşanın infe«ası ya¡nî kursağı infe«a
bâbında ≠ikr olunan ef¡âli cemî¡an işler ve el†af ve a√sen olur, o ef¡âli ziyâde işler.
Fi’z-Zîneti: Tavşanın kanı kelefi ten…ıye eder. Ve başını i√râ… edip
remâdı isti¡mâl olunsa dâ-i &a¡lebe nâfi¡ olur «u§û§an erneb-i ba√rînin başı
remâdında nef¡ ziyâde olur. Ve ernebin ba†nı ya¡nî içinde mevcûd olan
…â≠ûrâtı ile ma¡an işkenbesi ve bağarsıkları ve a√şâ-i sâiresi a«≠ olunup bir
mi…lâ içinde ya¡nî saç gibi bir nesne üstünde kavurma †arî…iyle i√râ… olunsa onun √urâ…ası devâ-i ceyyid olur ve başta tüy bitirir eger o √urâ…a sa√…
olunup dühn-i verd ile isti¡mâl olunur ise. Dîs…ûrîdûs der ki ammâ deryâ
tavşanı yalnız veyâ«ûd …urray§ ile isti¡mâl olunsa o √urâ…a tüyü √al… eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dimâπı şeyy olunsa emrâ∂ ¡a…ibinde √âdi& olan
ra¡şeye nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ~ıbyânın ¡amûdu ya¡nî dişleri bitecek ma√alli tavşan
dimâπı ile oğulsa sür¡at ile dişlerini bi’l-«â§§a bitirir ve bitirmesi bilâ-veca¡
ve sühûletli olur. Ve ke≠âlik tavşan dimâπı semn ile veyâ«ûd kaymak ile
veyâ«ûd ¡asel ile √all olunsa yine bu fi¡li işler. Ve tavşanın infe«ası sirke ile
şürb olunsa §ar¡a nef¡-i beyyini olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: »ay∂dan †u√ra dâ«ile olan hatunlar tavşanın infe«asını üç gün şürb eylese gebe kalmaktan men¡ eder ve ru†ûbet-i sâileden
ra√imi ten…ıye eder. Ve erneb-i berrînin demi ma…lüvven isti¡mâl olunsa
sa√cdan men¡ eder ve bağarsıkta olan veremleri ve ishâl-i müzmini men¡
eder.
Fi’s-Sümûmi: Erneb-i berrînin infe«ası sirke ile isti¡mâl olunsa cemî¡an
sümûma fâd-zehr olur. Ve ernebin demi …aly olunsa Ermîniyye sihâmının
semminden nâfi¡ olur.
Elifiyye Olan Devâların Kırk Beşincisi Ebû celsâdır: א

ا

Nüs«a-i sul†âniyyede cîm ile yazılmıştır ve ba¡∂ı nüs«ada en«ûsiyâ א
 اve ebû «alsâ א
 اyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ebû «alsânın mâhiyyeti «ass-ı «ımârdır ya¡nî eşek marulu dedikleri devâdır ve ona sincâr ve sin…âr dahi tesmiye olunur. O nebt
zeπabânî, dikenli ve «uşûnetli ve esved olur, köküne bitişik vara…ları çok
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olur ve kökü parmak kalınlığında olur ve levni cidden a√mer olur, eyyâm-ı
§ayfta ona mess olunsa mess eden ¡u∂vu boyar. Ve bir §ınfı dahi vardır ki
vara…ı a§πar olur ve levni a§fer olur. Ve sâir §ınfları çoktur. Ve ba¡∂ı nüs«ada me≠kûrdur ki a§nâfı dörttür: ebû celsâ ve ebîsâviyûs - ا אو س, ûcâlsûs
- او א س, eksûfânîn -  اכ אdir.
Fi’l-İ«tiyârı: Ve cümlesinin a…vâsı §ınf-ı evveldir, nüs«a-i sul†âniyyede
böyle yazılmıştır. Ve bâ…îlerde yazılan budur ki cümlesinin a…vâsı iki evvelki §ınftır.
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs der ki ebû celsânın ba¡∂ısı √ârr ve yâbis olur ve â«erleri «ilâfı üzere olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bu devâdan ebû «alsâ tesmiye olunan ma¡a’l…ab∂ müla††ıf olur, onun için o §ınf ¡afı§ ve mürr olur ve bâ…î a§nâfında …
ab∂ ziyâde @âhir olur. Ve a§nâf-ı erba¡adan iki â«ir §ınflar iki evvelki §ınflardan ziyâde √arâfetli ve √arâretleri a…vâ olur. Ve kökü yaprağından a…vâ
olur.
Fi’z-Zîneti: Bu devâ sirke ile beha…a †ılâ olunsa nef¡i olur belki külliyyen berâ™et i√dâ& eder ve cildi ta…şîr eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊umret dedikleri veremi da…î…-i keşk ile ebû
«alsânın kökü men¡ eder. Ke≠âlik a§nâfından lûmâyis - § אınfının kökü
dahi √umrete nâfi¡ olur. Ve bir nüs«ada lûmâyis -  אbedeline lûciyâs אس
ve birinde dahi ebû celsûs - س
 اvâ…i¡ olmuştur. Ve «anâzîrin
üzerine bu devâ şa√m ile va∂¡ olunsa «anâzîri ta√lîl eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bu devâ şem¡ ile cemî¡an …ur√alar üzerlerine
va∂¡ olunur ve «u§û§an nâr üzerine va∂¡ olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ebû celsânın a§lı ve kökü mi¡deyi dibâπat eder ve
†abî«i mâ-ı …arâ†în ile yere…ândan ve veca¡-ı †ı√âlden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ebû celsânın mâ-ı …arâ†în veyâ«ûd mâ-ı …ır†ım ile veca¡-ı külâ ve veca¡-ı √a§ât-ı külâya nef¡i olur. Ebû celsânın kökünü gebe hatunlar i√timâl eyleseler cenîni is…â† ederler. Ve yaprağı şarâb ile kavrulup
isti¡mâl olunsa ba†nı ¡a…l eder lâkin ebû celsâ a«lâ†-ı mirreyi ta√lîl eder. Ve
sarı yapraklısının kökü zûfâ ile veyâ«ûd «ardal [149a] ile ba†nda olan kurtları …atl edip i«râc eder ve ke≠âlik mu†la…an sincâr gerek a§feri ve gerek
πayrisi bu fi¡li işler lâkin a§ferin fi¡li …avî olur.
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Fi’l-◊ummayâtı: Bu nebâtın a§lının †abî«i mâ-ı …arâ†în ile √ummayât-ı
müzmineye nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Yaprağı sarı olup mîvesi kırmızı olanın mîvesi ma∂π olup
hâmme üzere o mem∂ûπ tükürülse hâmmeyi …atl eder. “Hâme” mîmin
ta«fîfi ile baykuş nev¡inden bir †âirdir.83 Ammâ iki â«er §ınflar ılanın soktuğu kimseye içirilse veyâ«ûd †ılâ olunsa veyâ«ûd ta¡lî… olunsa nef¡i olur. Ve
ba¡∂ı nüs«ada “ta¡lî…” bedeline “ta…rîb” vâ…i¡ olmuştur.
Elifiyye Olan Edviyelerin Kırk Altıncısı Elmâs
Dedikleri Cevherdir: ا אس
Fi’l-Mâhiyyeti: Elmâsın mâdde-i a§liyyesi “mâs”tır, elif-lâm ta¡rîf içindir. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Lâyı… olan elmâs bâbu’l-mîmde îrâd olunmak idi lâkin lâm cüz™ gibi
isti¡mâl olunup mâs ile şöhreti olmamakla biz dahi meşhûra ittibâ¡an elif
bâbında îrâd eyledik.
Fi’†-‰ab¡ı: Bir …avm der ki elmâs bârid-i yâbistir ve â«erleri der ki
…uvvet ile √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Elmâsta cilâ-i şedîd olur. Dîs…ûrîdûs der ki elmâs mu√rı…-ı mu¡affindir.
Fi’z-Zîneti: Dişleri elmâz ziyâde cilâlandırır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bir …avm der ki elmâs ağız içinde imsâk olunsa dişleri
paralar. Ve e†ıbbâ dediler ki elmâsın bu fi¡li «â§ıyyeti √asebiyle olur. Ve
bir …avm dediler ki elmâsın bu fi¡li onun içindir ki elmâs bulunan ma√aller
efâ¡î ma√alleri olur, lâ-ma√âle elmâs efâ¡îden semmiyyet istifâde edip bu
fi¡li …uvvet-i müstefâde ile işler ve o …avmin bu kelâmı mücâzefesi ke&îr
olan kimselerin kelâmıdır, bilâ-sened bu kelâmı söylediler ve bilmediler
ki ef¡ânın semmi «ârice †ar√ olunduktan sonra o semmin fi¡li bâ†ıl olur
«u§û§an ki müddet-i ke&îre mürûr eyleye.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bir …avm der ki elmâstan bir √abbe Rûmî sakız ile
zerrâ…anın †arafına yapıştırılıp me&ânesinde √a§ât olanların i√lîline id«âl
olunsa √a§âtı teftît eder ve bu fi¡l istib¡âd olunan eşyâlardandır.
Fi’s-Sümûmi: Elmâs semm-i …âtildir.
83

[Mütercim haşerat anlamına gelen “hâmme” ile “hâme”yi karıştırmış görünüyor!]
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Elifiyye Olan Devâların Kırk Yedincisi Ermâktır: ار אك
Fi’l-Mâhiyyeti: Ermâk Yemeniyye bir «aşebedir ki onun ¡ı†riyyeti olur
ve levninde …ırfeye benzer. “¢ırfe”den mütebâdir olan dâr-ı §înî …ırfesi
olur. Ve ba¡∂ılar egerçi
وا ار ا
ا
diye ta¡mîm eder lâkib
Şey«’in kelâmından mütebâdir olan dâr-ı §înî …ırfesidir.84
Fi’z-Zîneti: Ağız kokusunu ta†yîb eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârreye ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢urû√un yayılmasını men¡ edip ve yâbisini idmâl eder, zîrâ ermâk bilâ-le≠¡ müceffif olur ve a¡∂âyı ta¡affünden men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπı ta…viye eder; ¡umûru ya¡nî dişler arasında olan
etleri bağlar ve ağızda olan emrâ∂a muvâfı… olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ermâktan ekl olunsa remede nâfi¡ olur. Bu kelâmdan
mütebâdir budur ki ermâktan †aba… ve kâse itti«â≠ olunup içinde olan †a¡âm
ekl olunsa demek olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¢albi ve a√şânın küllîsini ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ermâk †abî¡atı küllen …ab∂ eder.
Elifiyye Olan Devâların Kırk Sekizincisi Leba«
Dedikleri Devâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dediler ki leba« sidr dedikleri ağaçtır, elba« dedikleri
değildir. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Ben derim ki bu ma√allde me≠kûr olan leba« değildir. Eger leba« olduğu müte√a……a… olur ise e†ıbbânın bâbu’l-lâmda olan devâyı bâbu’l-elifte
îrâdları muvâfı…-ı ni@âm değildir ya¡nî lâyı… olan budur ki bu ma…âmda
me≠kûr olan elba« ola.85
84

85

Fi’l-a§l …ırfe nar kabuğuna derler ve nar kabuğu ile dibâπat olunan deriden ma§nû¡
olan dağarcığa dahi derler. Ve tevâbil ile †ab« ve terbiye olunup o dağarcığın
içinde lu√ûm √ıf@ olunur ve sonra mu†ayyeb olan …uşûr …ırfe (kesr-i …âf ile)
tesmiye olundu. Ve §â√ib-i ¢ânûn “fi’l-levn” diye …ayd etmekle ma¡rûfu olan
dâr-ı §înî …ırfesi murâd olunur.
“Leba«” lâmdan sonra bâ-i muva√√ade ve â«iri «â-i mu¡ceme iledir. ¢âmûs’ta
der ki lebe«a muharreketen bir şecere-i ¡a@îmedir ki mîvesi «urmâ gibi √ulv olur
lâkin kerîh olur ve o ağacı minşâr ile neşr edip iki nîme edenlerin burnu kanar ve
biçilen iki ta«tasını ∂amm eyleseler yine mülte√ime olup şey™-i vâ√id olur. Ve
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Elba« bir nebtin köküdür, havuç gibi olur. Ba¡∂ı nüs«ada yazıldığı üzere
sidr ağacı ve ba¡∂ı â«erde yazıldığı üzere min-πayri ta¡yîn şecere-i kebîre
olmak münâsib değildir. Şecere-i kebîre murâd olunduğuna ≠âhib olanlar
derler ki o şecere diyâr-ı â«erde idi, Mı§r’a sonradan na…l olunmakla †a¡m-ı
a§lîsi taπyîr olundu. Dîs…ûrîdûs der ki leba« bir şeceredir ki ona fürsi tesmiye olunur, onun mîvesi me™kûl olur ve o şecerede rüteylâ86 dedikleri
semmiyyetli √ayvân çok bulunur «u§û§an arâ∂î-i Mı§riyye’den ~a¡îd nâ√iyesinde olan şecere-i leba«ta ziyâde çok olur. Ve bir …avm @ann eylediler
ki diyâr-ı Fârs’ta bu şeceri ekl eden kimseler helâk olurlardı lâkin diyâr-ı
Mı§r’a na…l olunduktan sonra o şecerenin †ab¡ına ve †a¡mına taπayyür gelip
semmiyyeti zâile oldu ve ekl edenlere ı∂râr eylemedi.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: O ağacın yaprağı kan cereyân eden ma√alle
≠erûr kılınsa veyâ«ûd yaprak ¡alâ-√âlihi kan seyelân eden ¡u∂v üzerine va∂¡
olunsa demi keser, nezf etmez olur.
Elifiyye Olan Devâların Kırk Dokuzuncusu İnsân Olur: ا אن
Fi’l-Mâhiyyeti: İşbu lev√a-i mâhiyyet ancak nüs«a-i sul†âniyyede
mes†ûrdur ve ¡ibâreti budur: ك א رادة
א
ان א
Ya¡nî insân
o cismdir ki onun nu†… ve idrâki olur ve ölmek şânındandır lâkin henüz ölmemiştir ve irâdesi ile √areket eder. Ke-enne Şey« kemâl-i taf§îl
edip insânın ta¡rîfinde √ayvân-ı nâ†ı… kifâyet eder lâkin …uyûdât-ı zâide îrâd eyledi. Ve i√timâli vardır ki Şey«’in bu taf§îlden murâdı ¡ilm-i

86

enbiyâ-i ¡i@âmdan biri √aferden şikâyet eyledi, va√y olundu ki lebe«adan ekl eyleye. Denildi ki bu ağaç Fârs’ta semm idi ve Mı§r’a na…l olunmakla semmiyyeti
zâile oldu. İntehâ kelâmu’l-¢âmûs. Bundan @âhir oldu ki Şey«’in sidrden murâdı
mîvesi neb… olan sidr değildir belki şecere-i ¡a@îme ma¡nâsınadır, zîrâ tedevvu√
eden her şecereye sidr ı†lâ… ederler lâkin bu ma…âmda bu vechle olan leba« olsa
bâbu’l-lâmda ≠ikr olunmak lâzım olur idi. Ve evveli hemze ba¡dehu lâm ve ba¡dehu nûn ve â«iri cîm olan elbenc olsa elbenc bir nebâtın kökü olur, şecere ile
tefsîr §a√î√ olmaz. Ve bundan müla««a§ budur ki e†ıbbâ ¡örfünde bu mâddede
lâm-ı ta¡rîf cüz™ olmuştur, binâen ¡aleyh bâbu’l-elifte ≠ikr olundu.
“Rüteylâ” örümcekten bir nev¡dir, ayakları kısa ve √areketi serî¡a olur, semmiyyetlidir, onu ekl eden kimse ağzında iken ve yutmadan helâk olur. Rüteylânın
soktuğu kimse âniye-i ≠ehebe bir gün tamâmen na@ar eylese §ı√√at bulur ve altını
sa√… edip soktuğu ma√alle ekse §ı√√at bulur.

Tahbîzü’l-Mathûn

a«lâ…ta ≠ikr olunan insân-ı kâmilin ta¡rîfine işâret ola, zîrâ Râπıb-ı I§fahânî Neş™eteyn adlı kitâbında der ki
כ א
ا א ا א
ا אن ا
א
א رادة
İntehâ. Ve bu nev¡ insân mevâlîd-i &elâ&enin eşrefidir ya¡nî §ûret-i nev¡iyyesi bi’≠-≠ât ma√fû@a olan ecsâm-ı mürekkebe üç
…ısmdır, evvelkisi nebâtât ve ikincisi ma¡âdin ve üçüncüsü √ayvândır ve
bu üç a…sâma mevâlîd-i &elâ&e derler. ¢ısm-ı &âli&in içinde nev¡-i insân
cemî¡an mevâlîd-i bâ…ıyeden ef∂aldir.
Fi’z-Zîneti: Denilir ki insânın menîsi beha…a cilâ olur. Ke≠âlik §ıbyânın
bevlinden bakır kap içinde mil√i a«≠ olunsa beha…a ve kelefe cilâ olur ve
zibli ya¡nî necâseti ve∂a√a nâfi¡ olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: İnsânın bevlinin ¡akeri ya¡nî dürdü √umreti teskîn eder denilir. Ve ke≠âlik insânın zibl-i √ârrı dahi √umret dedikleri veremi teskîn eder. Ve insânın tüyünün külü bü&ûru giderir. Ve o bevl semn ile
«al† olunsa sâ¡iye olan veremleri men¡ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: İnsânın bevli müte…arri√a olan …ur√aları men¡
eder, câlîdir ve ke≠âlik √ikkeyi dahi men¡ eder ve …urû√-ı «abî&eyi sa¡ydan
ve yayılmadan men¡ eder ve demregileri dahi giderir «u§û§an insân menîsi
demregiye ziyâde nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Denildi ki √ay∂ kanı ni…rise nâfi¡ olur, veca¡ını
…a†¡ eder. Ve ke≠âlik insân menîsi ve sütü afyûn ile şem¡ ve zeyt ile ni…risi
teskîn eder. İki nüs«ada “afyûn” bedeline” ebyûn” vâ…i¡ olmuştur.
Eger o nüs«alar §a√î√a ise “afyûn”da “ebyûn” dahi lüπat olmak gerektir. Ebyûn ismi ile ma¡rûf devâ yoktur belki ma¡rûf [149b] olan budur
ki “ebyûn” Cezîre’de bir deyrin adıdır, Deyru Ebbûn87 ve Deyru Ebyûn
demekle ma¡rûftur. Ve ◊a∂ret-i Nû√ ¡aleyhi’s-selâmın …abr-i şerîfleri o
deyrin …urbunda olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Kulağı ve dişi ağrıyan kimse şa¡r-ı insânın √urâ…asını
kulağına ve dişine ta…†îr eylese veca¡ını teskîn eder diye iddi¡â olundu. Ve
oruç olan insânın tükürüğü kulağına kurt giren kimsenin kulağından kurdu
çıkarır. Ve insân kemiğinin yanmışı §ar¡a şifâ olur. Ve insân kulağının vesa«ı şa…î…aya nâfi¡ olur.
87

“Ebbûn” tennûr vezni üzeredir ve müdπamun fîh olan vâvı yâya …alb edip ebyûn
demek dahi câizdir, tema††î ve tela@@î gibi.
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Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: İnsânın bevli ¡asel ile nu√âs içinde †ab« olunsa beyâ∂ını cilâlandırır ve †arfeden nâfi¡ olur. Ve şa¡rının √urâ…ası mertek88 ile ya¡nî
mürdâsenc ile ma¡an ¡aynda olan cerebe ve √ikkeye nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki §ıbyânın bevli şürb olunsa ¡usr-i
nefesten ve nefes-i inti§âbdan nef¡i olur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki ا ل ئ ا ج
İntehâ. Ya¡nî bevl-i §ıbyânı şürb kötü ve …abî√ ¡ilâcdır, zîrâ bevlin ¡aynı necâset-i muπalla@a ile necistir, edviye-i †âhire mevcûd iken necâseti isti¡mâl
eylemek ve «u§û§an ekl ve şürb ile isti¡mâl eylemek bi’l-icmâ¡ câiz olmaz
«u§û§an ki א م כ
אئכ
√ وadî&-i şerîfinin89 @âhiri üzere murdârda
şifâ olmaz. Ve hatunların sütü sill mara∂ından cidden nâfi¡dir. Ve leben-i
mer™e erneb-i ba√rî semmine ¡ilâcdır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡dede olan le≠¡e insân sütünün nef¡i olup le≠¡i teskîn
eder. İnsân bevlinden bir üskürücce sikencebîn ile yere…ânı olan kimseye bevl idiğini bildirmeden içirilse yere…âna nef¡i olur ve «u§û§an bal ile
no«ûd-âb ile içirilse o va…t nef¡i ziyâde olur. Ve insân ziblinin dahi yere…âna
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İnsânın sütü bevli idrâr eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki
dem-i √ay∂ bir nesneye karıştırılmadan «âli§ ve ma«∂ iken i√timâl olunsa
ya¡nî o dem-i ma√∂dan ferzice itti«â≠ olunsa √abeli men¡ eder ya¡nî o hatun
gebe kalmaz. Ve insân sütü ra√imde olan …ur√aları ve cirâ√atleri ne†ûlen ve
√amûlen men¡ eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki insânın sidiği ishâli …a†¡ eder ve
ra√imi ten…ıye edip pâkler kirâren ve mirâren †ab« olunup üç rı†l mi…dârı
isti¡mâl olunsa.
88
89

«Mertek hüve’l-murdâsenc. ¢âle’ş-Şey«: Hüve’l-ânükü’l-mu√ra…. ◊âcî Paşa.
Bu √adî& ile İmâm Mu√ammed istidlâl edip la√mı me™kûl olan √ayvânın bevli
†âhirdir dedi, zîrâ Resûl-i ekrem §allallâhu ¡aleyhi ve sellem √a∂retleri müstes…îlere deve sidiğini içmek ile emr eyledi. Ebû Yûsuf der ki kaçan bir murdâr
mu¡âlecede müte¡ayyin olsa √urmeti mürtefi¡a olur, pes o nesne †âhir olduğu
√âlde mu¡âlece olunur ba¡de’l-bür™ yine √urmeti ¡avdet eder, √adî&in te™vîli budur.
Ve deve ve sâir eti yenen √ayvânın bevli mu¡âlece va…tinin πayride murdârdır,
mu¡âlecede †âhirdir. Ebû ◊anîfe der ki Ebû Yûsuf’un kelâmı §avâb olurdu eger
mu¡âlecenin te™&îri müte√a……a… olsa lâkin her ne …adar mu¡âlecât var ise te™&îri
meşkûktur ve …a†¡î olan murdârın √urmeti şekk ile zâil olmaz. Ve deve sidiği ile
müstes…îlere mu¡âlece câiz olmaz. Ve Resûl-i ekrem deve sidiği ile mu¡âlece
eylediği o mu¡âlece o kimselerin √a……ında te™&îri olacağını va√y ile ya…în eyledi,
e†ıbbâda o ya…în muta§avver olmaz.

Tahbîzü’l-Mathûn

Fi’l-◊ummayâtı: Zibl-i yâbis bal ile veyâ«ûd şarâb ile √ummayât-ı dâirede isti¡mâl olunsa o √ummânın edvârını men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: İnsân sütü erneb-i ba√rînin tiryâ…ı olur. Ve insânın dişi
sa√… olunup ılan soktuğu ma√alle ekilse veyâ«ûd dişin √urâ…ası ekilse nef¡i
olur. Ve insân ¡a∂∂ edip ısırdığı ma√alle insânın zibli ekilse nâfi¡ olur. ◊ayyât ve ¡a…âribi insânın ¡ale’r-rî… tükürdüğü …atl ve ihlâk eder. Ve aç karnına
insân â«eri ¡a∂∂ edip ısırsa o ¡u∂v-ı ma¡∂û∂ müte…arri√ olur.
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredelerin Ellincisi
İbrîsîmdir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: İbrîsîm a∂¡af-ı √ayvânın ya¡nî ipek kurdunun fa∂lası
olur, müferri√ât-ı …albiyyedendir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √âr ve yine derece-i ûlâda yâbis olur.
Fi’l-İ«tiyârı: İbrîsîmin «âmı ef∂aldir lâlin mâdâm ki boyanmış olmaya;
pişmeyeni dahi isti¡mâl nâfi¡ olur. Mi…râ§ ile …a†¡ olanlar, mu√ra…ından evlâ
olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İbrîsîmde tel†îf ve neşf ve tefrî√ vardır,
bi’l-cümle bu ef¡âl ibrîsîmin «avâ§§ındandır. İbrîsîm bâbında †ab¡ ile olan
nüs«ada bu lev√alar dahi me≠kûrdur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: İbrîsîm §alâbet-i rediyyeye merâreti ve dibâπatı √asebiyle nâfi¡ olur ve dibâπatı dahi tel†îf ve tenşîfi √asebiyledir ve bu fi¡lleri
bilâ-le≠¡ işler. Ve yübûseti mu¡tedile olur. Ve bu fi¡lleri bir nev¡e mu«ta§§
olmaz, cemî¡an ibrîsîm envâ¡ı o fi¡lleri işler.
Fî-A¡∂âı’l-Ba§arı: İbrîsîmden ku√l itti«â≠ olunsa 81nef¡i olup dem¡ayı
men¡ eder ve gözde olan …ur√ayı neşf eder, zîrâ o ku√l gözü tesmîn edip
semritir. Ve ibrîsîmin mizâcı mu¡tedil olmak √asebiyle gözde olan yübûseti
ta¡dîl eder. Ve ibrîsîm ervâ√ı ta…viye eden edviyeden olur ve mi¡deyi dahi
ta…viye eder, o ta…viye √asebiyle mi¡de †a¡âmda ziyâde ta§arruf eder. Ve
ibrîsîmin bu fi¡lleri işlemek için vezn-i mu…adderi yoktur.
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Elifiyye Olan Devâların Elli Birincisi Ekitmekit Dedikleridir:

اכ כ

Fi’l-Mâhiyyeti: Ekitmekit90 bir devâ-i Hindî’dir ki fâvâniyânın fi¡lini
işler. ~â√ib-i ¢ânûn’un bu kelâmından mütebâdir olur ki ekitmekit nebât
cinsindendir, zîrâ fâvâniyâ cins-i nebâttan olur. Ve meşhûr olan budur ki
ekitmekit bir taştır, ona √acer-i ¡u…âb ve √acer-i vilâdet tesmiye olunur;
a§nâf-ı erba¡ası vardır, ef ¡âli mufa§§alan müfredâtta beyân olunmuştur.
◊attâ İbn Kütbî der ki ا واء وכ ا ا اذي כ א
ا אج ا
و א
א כא
 اİntehâ. Lâkin ba¡∂ı a√cârda nebât ve u§ûl-i nebât ef ¡âli olmakta be™s yoktur Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Re™sin ekitmekit ile bu«âr §u¡ûd edecek ma√alli †ılâ
olunur ve o †ılâ §ar¡ı men¡ eder.
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli İkincisi Isfânâ« Olur: ا א אخ
Fi’l-Mâhiyyeti: Isfânâ« bu…ûl-i ma¡rûfedendir.
Fi’†-‰ab¡ı: Yazıldığı üzere ısfânâ«ın †abî¡atı derece-i ûlânın â«irinde bârid-i ra†bdır.
Fi’l-»avâ§§ı ve’l-Ef ¡âli: Isfânâ« müleyyindir ve πıdâsı serma…ın91 πıdâsından ecveddir. ~â√ib-i ¢ânûn der ki ben derim ki ısfânâ«ta …uvvet-i
câliye vardır ve πassâledir, §afrâyı …am¡ eder ve mera…asında ya¡nî suyunda
√iddet olmakla ba¡∂ı kerre ısfânâ«tan mera…ası √asebiyle mi¡de nefret eder,
o va…tte lâzım olur ki ısfânâ« ta§fiye olunup süzüle ve suyu ve mera…ası
i«râc ve ta§fiye olunduktan sonra ekl oluna. Bu ma…âmda yanımızda olan
nüs«alardan nüs«a-i sul†âniyyeden mâ-¡adâsının i«tilâli vardır, “mera…a”
laf@ı “vara…a” yazılmıştır, ma¡nâ-yı §a√î√i yoktur, pes â«er kütübden ta§√î√
olunmuştur.
90

91

“Ekitmekit” bir taştır ki ta√rîk olunsa cevfinde olan â«er taş dahi √areket eder, o
â«er taşa lübb derler. Ve her √ayvânın dişilerinin doğurmakta ¡usreti olsa o taşı
altına koysalar sühûlet ile √amlini va∂¡ eder. Bunun «â§§ası nüsûrdan a«≠ olunmuştur, kaçan nesrin dişisi yumurtlamakta ¡usreti olsa erkeği o taşı getirip dişinin
ta√tına va∂¡ eder ve sühûlet ile yumurtlar. Ve bu √acerde fâvâniyâ fi¡li vardır.
Fâvâniyâ ¡ûdu’§-§alîbe derler. Ve ba¡∂ılar ¡ûdu’§-§alîb olduğunu inkâr edip başka
bir nebâtın a§lıdır derler.
“Serma…” …a†af dedikleri ba…la-i mâiyyedir, bârid-i ra†bdır.
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Fî-A¡∂âı’l-Mefâ§ılı: Demevî olan veca¡-ı @ahra ya¡nî arkada olan ağrılara nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ~adrda olan veca¡-ı √ârrdan nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Isfânâ« ba†nı müleyyindir.
Elifiyye Olan Devâların Elli Üçüncüsü Elenfel
Dedikler Devâdır ki Ona Nefl Dahi Derler:
ا
Ba¡∂ı müfredâtta bâbu’n-nûnda yazdılar.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir devâ-i ¡Arabîdir ki …atta müşâbih olur ya¡nî fı§fı§aya
müşâbih bir nebt vardır ki ona …att derler ve elenfel o …atta müşâbih olur.
Ve ba¡∂ı nüs«ada “¡Arabî” bedeline “ba√rî” vâ…i¡ olmuştur, @âhir budur
ki …alemin ta√rîfidir, ba√r ile nebâtın münâsebeti yoktur. Pes bu elenfel
rebî¡de biter, √ande…û…âya müşâbih olur, dalları çok olur ve to«umu havuç
to«umu gibi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arâretlidir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰ı√âle cedden nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder.
Elifiyye Olan Devâların Elli Dördüncüsü İsfâ…î
Dedikleri Devâdır: ا א
Ta«fîf edip sifâ…î -  אderler ve sifâ…în -  אdahi derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: ªann olunur ki sifâ…î ri¡yü’l-ibil dedikleri nebttir. Ve
ri¡yü’l-ibil tesmiye olunduğunun vechi budur ki ibil o nebtten ra¡y eylese
semmiyyetli √ayvânın ∂arbı ona ∂arar vermez ve eger ra¡yından evvel ∂arb
eylese ibil †avâf edip o nebti bulur ve ra¡y edip «alâ§ olur ve bulamaz ise
helâk olur. Ve o nebtin çiçeğinden semmiyyetli hevâmmın soktuğu kimse
sa…y olunur. Ba¡∂ılar πala† edip [150a] lisân-ı iyyele ile ya¡nî geyik diline
ri¡yü’l-ibil derler, lisânu’l-iyyel ise diş otu dedikleridir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İsfâ…î külâya cidden ten…ıye eder.
Fi’s-Sümûmi: Kelb-i kelibin ısırdığı ¡a∂∂asından nef¡i olur ve bu ¡a∂∂aya nef¡-i şedîdi olduğunu Bûlus müşâhede eylemiştir.
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Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Beşincisi Âlûsen
Dedikleri Devâdır:
آ
İşbu ism taf§îl olunduğu üzere iki hemze ve beynehümâda elif ile ve lâmın ∂ammı ve lâmdan sonra sînin fet√i ve ba¡dehu nûn iledir:
 اآVe ba¡∂ı
kerre lâmdan sonra vâv ziyâde olunur
اآ, ¢ânûn nüs«alarında olduğu
gibi âlûsen  ااdahi denilir ki ¢ânûn’da hemze-i sânîye-i mümâle ta«fîfen terk olunup alûsen  اyazılmıştır.
Ve bu devâya √aşîşetü’s-süla√fât dahi derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Âlûsen bir √aşîşedir ki türse ya¡nî kalkana müşâbih olur,
onun için o devâya türsî dahi derler.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İ¡tidâl üzere müceffiftir ve cilâsı dahi vardır.
Fi’z-Zîneti: Kelefe nef¡i olur. Ve bu devâdan emrâ∂-ı cildiyyenin küllîsi
i¡tidâl üzere müte√allil olur.
Fi’s-Sümûmi: Câlînûs der ki bu devâ kelb-i kelibin ¡a∂∂asından bi’l«â§§a nâfi¡ olur. Bir cemâ¡ati kuduz daladı, bu devâ ile cemî¡an necât buldular, onun için adına âlûsen dediler. Lüπat-i Yûnân’da âlûsen demek kelb-i
kelibin ¡a∂∂asına nâfi¡ demektir.
Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Altıncısı A†râ†î…ûs
Dedikleri Devâdır: ا ا س
Bu devâ â«er müfredâtta a§†ara†î…ûs - س
 اve sîn ile as†ara†î…
ûs - س
 اdahi yazılır. Ma¡nâsı şebîhün bi’l-kevkeb ve ba¡∂ılarında
bûniyûn - ن
dahi tesmiye olunur, ma¡nâsı √âlib demektir, √âlibin emrâ∂ına nâfi¡ olmakla o ism ile tesmiye olunur. Ve Türkîde ayı kulağı derler
diye işâret olunmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ √âlibî dedikleri devâdır ki beyne’l-e†ıbbâ
ma¡rûftur.
Fi’†-‰ab¡ı: Ednâ tebrîdi vardır, …ab∂ı yoktur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: O devânın …uvveti …uvve-i mu√allile olur ve
tebrîd ile ma¡an ta√lîl eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊âlibin evrâmında nâfi¡ olur eger o devâ ile evrâma ∂ımâd olunur ise veyâ«ûd o veremin §â√ibine o devâ ta¡lî… olunur ise.
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Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Yedincisi Erid…ayânî
Dedikleri Devâdır: ارد א
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ keber gibi şecerdir, cidden √âdde olur ve …atl
eder, πılâf içinde &emeresi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Râhib nâm †abîb-i ¡aşşâb der ki erid…ayânî †abî¡atta ¡ineb-i
&a¡lebden ve kâkünecden a…vâdır ya¡nî ¡inebü’&-&a¡leb ve kâkünec derece-i
&âniyede bârid ve yâbistir, erid…ayânî onlardan dahi …avîdir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bâ†ında olan şişlere nâfi¡dir Râhib’in …avli
üzere. Ve bir şerbeti iki û…ıyye olur. Ve «âricde olan √ârr şişlere †ılâ olunur
ise nâfi¡ olur, verem kanda olur ise olsun o devânın nef¡-i ¡acîbi vardır.
Fi’s-Sümûmi: Arı soktuğu ma√alle o devâ [ile †ılâ olunsa] †ılâ olunduğu
fibi sağaltır.
Elifiyye Olan Devâların Elli Sekizincisi A…ferâsifûn Dedikleri
Devâdır: ا ا ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Devâ-i Fârsîdir. Nüs«a-i sul†âniyyede lev√a-i mâhiyyet
bu mi…dârdır. Ba¡∂ı nüs«alarda وا م
 و אل اdiye ziyâdesi vardır.92
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ıf@a ve ≠ihne ve unutulan nesneleri te≠ekküre nef¡i
olur.
Elifiyye Olan Devâların Elli Dokuzuncusu Ebû †aylûn Dedikleri
Devâdır: ن
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir nebâttır ki …ar¡a ya¡nî kabağa müşâbih olur.
◊ûzistân e†ıbbâsı der ki bu devâ evbû†aylûn - ن
 اوdemekle meşhûrdur,
herkes bilir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Deyilir ki bu devânın cirâ√ât-ı †ariyyeye ya¡nî
tâze yaralara ziyâde nef¡i olur, o cirâ√atin üzerine konduğu gibi ayrılmış
ma√alleri biri birine bitiştirir ve et bitirir.

92

İbn Kütbî der ki “mezî√a” te…avvun dedikleridir, buna √azm dahi derler, ¡a…lı
ziyâde eder ve fera√ verir ve zekâyı artırır. Ba¡∂ılar dediler ki “mezî√a” dürüst
dedikleridir, bundan @âhir oldu ki “≠eb√a” ta√rîftir, §a√î√î “mezî√a”dır.
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Elifiyye Olan Devâların Altmışıncısı Asyûs
Dedikleri Devâdır: س

ا

Asyûs ism-i Yûnânîdir, ma¡nâsı rı«v demektir. Ba¡∂ı sevâ√il-i bi√ârda
§ıπâr ve kibâr a√câr bulunur, o a√câr sâir a√câr gibi §ulb olmaz, rı«v ve
«afîf olur ve ba√rin †alli ya¡nî çisintileri o a√câr üzerine vâ…i¡ olup eczâ-i
ar∂iyyeden o a√câr üzerine bir cism tevellüd eder ve √arâret-i şemsten
kuruyup o tevellüd eden cism nüşâdura müşâbih bir şey™ olur, pes o √acere
ve üzerinde tevellüd eden nesneye cemî¡an asyûs derler ve yalnız üzerinde
olan şey™-i mütevellide zehr-i asyûs derler. Ve §â√ib-i ¢ânûn bu ma¡nâya
işâret edip der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Asyûs bir nev¡ taştır ki onun üzerinde zehr-i asyûs tesmiye olunan mil√ tevellüd eder ve @ann olunur ki o mil√in tekevvünü deryânın nedâvetinden ve yaşlığından ve deryâdan √âdi& olan çisintiden olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Asyûsun ve zehrinin …uvveti budur ki teftî√
edip et bitirir ve yesîren ta¡affün eder ve müte¡affin olan la√mı min-πayri
le≠¡in te≠vîb edip eritir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Asyûs §amπ-ı bu†m veyâ«ûd zift ile ∂ımâd
olunsa cirâ√âtı ta√lîl eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¡Usretli ve eski ve ¡a@îm ve derin …ur√aların
her birisine cemî¡an nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Asyûs arpa unu ile ni…ris üzerine va∂¡ olunsa nef¡i
olur. Mefâ§ılında âfeti olanların eli ve ayağı asyûsun †abî«ine id«âl olunsa
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Asyûs bal ile la¡… olunsa riye …ur√alarına
nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Asyûs kils ile ve sirke ile †ı√âl üzere †ılâ olunsa †ı√âl
emrâ∂ına nef¡i olur.
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Elifiyye Olan Edviye-i Müfredenin Altmış Birincisi A†yût
Dedikleri Devâdır: ت

ا

Ek&er-i nüs«ada â«iri dahi †â iledir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu lev√a ek&er-i nüsa«ta yoktur ve bulunduğu nüs«ada
bu lev√te yazılan budur: ا ف

 ادوYa¡nî a†yût93 bir devâdır ki onun mâ-

hiyyeti benim ma¡lûmum olmamıştır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bu devânın cilâsı vardır.
Fi’z-Zîneti: Beha…ı …uvvet ile câlî olur.
Elifiyye Olan Devâların Altmış İkincisi A…sûn
Dedikleri Devâdır: ن

ا

Hemzeden sonra …âf ile ve sîn, vâvdan sonra nûn iledir, †ab¡ ile olan
nüs«a bu vechledir ve bu nüs«a İbn Kütbî nüs«asına muvâfı…tır ve â«er
nüs«alarda â«irinde nûn bedeline râ yazılmıştır; câizdir ki ikisi dahi lüπat
ola.94
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ Kirmânî ve Fârsî bir devâdır.95
Fi’†-‰ab¡ı: ¢oles nâm †abîb der ki bu devâ √ârr olur ve la†îf olur ya¡nî o
devânın sâ…ının kabuğu soyulup ekl olunur ve kökünün ma∂πında √arâret
@âhir olur. Ve kökünden veyâ«ûd vara…ından üç dirhem mi…dârı a«≠ olunup şarâb ile şürb olunsa küzâzı ve ra…abenin «alfe meylini izâle eder ve
teşennücün yübsî olandan mâ-¡adâsına nef¡i olur.
93
94

95

İbn Kütbî der ki a†yû† bundu…-ı Hindîdir ki ona rete dahi derler ve fûfel @ann
edenler «a†â eylediler.
Nüs«a-i sul†âniyyede …âf ile ve İbn Kütbî’nin tertîbinden dahi fehm olunan
…âf olmaktır lâkin ek&er-i nüs«alarda fâ ile yazılmıştır. Ve ¢ânûn’un Kirmânî
ve Fârsî dediği o †araflarda şöhreti ziyâde olduğundandır ve onun için İbn Kütbî
اכ ا ا
 وdiye vücûdu â«er mevâ∂i¡de dahi olduğuna iş¡âr eyledi.
Ve ¢ânûn’un Kirmânî ve Fârsî dediği o †araflarda şöhreti ziyâde olduğundandır
ve onun için İbn Kütbî اכ ا ا
 وdiye vücûdu â«er mevâ∂i¡de dahi olduğuna iş¡âr eyledi.
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Elifiyye Olan Devâların Altmış Üçüncüsü Anâπalis
Dedikleri Devâdır:
اא
Ba¡∂ı ¢ânûn nüs«alarında ve sâir müfredâtta iki elifin arasında nûn ile
ve elif-i &ânîden sonra πayn-ı mu¡ceme iledir ve ba¡∂ı â«erde ta√tında bir
no…†a ile men…û†e bâ ve ¡ayn-ı mühmele iledir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki bu devâ iki §ınftır, evvelkisinin çiçeği sarı
olur, ikincisinin çiçeği âsmâncûnîye meyli olur. ¢âmûs’ta ¡ayn-ı mühmele
fa§lında der ki “¡alesiyy” bir nebâttır ki sûsen gibi çiçeği olur. İntehâ.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bu devânın iki §ınfından her biri cirâ√âtı ı§lâ√
edip teverrümden men¡ eder ve süllâ96 ve süllâ mi&lli nesneleri ce≠b edip
i«râc eder ve …urû√u intişârdan men¡ [150b] eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bu devânın iki §ınfından hangisi ile πarπara olunur ise
yâ«ûd isti¡â† olunur ise balπam-ı ke&îr indirir ve i«râc eder ve balπam re™sin hangi cânibinden indi ise o cânibde olup ağrıyan dişin ağrısını fi’l-√âl
teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâ şarâb ile şürb olunsa böbrek ağrılarına nef¡i
olur. Bir …avm zu¡m eder ki bu nebâtın ba¡∂ısının zehri erza… olur ve o
zür…ate mâil olanı nütû™ eden mi¡deyi idπâm eder ya¡nî nütû™unu izâle edip
şekl-i †abî¡îsi üzere eder ve zehri a√mer olan nütû™u evvelki mertebeden
ziyâde eder.
Fi’s-Sümûmi: Kaçan şarâb ile bu devâ şürb olunsa bir …avm katında
ef¡înin nehşinden ya¡nî ılan sokan kimseye nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâların Altmış Dördüncüsü Ebra…
Dedikleri Devâdır: ا ق
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki bu devâ bir nev¡ devâ-i Fârsîdir.97
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bu devâ ¡a…la ve √ıf@a devâ-i ceyyiddir.
96

97

Ve fi’§-~ı√â√: و
إن
ا ا
ا
כ ن
ا
ةا
را
وإ
א
 اil«. Bu “selâ”ya Türkîde eş derler, insânda dahi olur. Bu
ma…âmda murâd bedende ve la√m içinde olup i«râcı lâzım olan e≠â ve …a≠âdır
gerek ise «âricden girsin diken ve sâir diken mi&lli nesne olsun ve gerek ise o
ma√allde tekevvün eylesin.
“Ebra…” ¢ânûn’da ≠ikr olunduğu vech üzere ¢âmûs’ta dahi me≠kûrdur. İbn Kütbî bu mâddeyi ta√rîr eylemedi.
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Elifiyye Olan Devâların Altmış Beşincisi Ûsbîd
Dedikleri Devâdır:
او
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki bu devâ nîlûferden bir nev¡dir ya¡nî Hindî
nîlûferdir.98
Fi’†-‰ab¡ı: İbn Mâserceveyh der ki bu devâ √ârr-ı yâbistir ve πayriler
der ki ¡aks üzere olur. Ve ehl-i Hind der ki cidden √ârrdır. Ve bu iki «ilâf
nüs«a-i sul†âniyyeden πayride me≠kûr değildir.
Elifiyye Olan Devâların Altmış Altıncısı Erendberend
Dedikleri Devâdır:
ار
Fi’l-Mâhiyyeti: Şa…… olmuş soğan gibi bir devâdır.99
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîre o devânın nef¡i olur.
Elifiyye Olan Devâların Altmış Yedincisi Efyûs
Dedikleri Devâdır: ا س
Ba¡∂ı nüs«alarda evâ…îyûs -  اوا سyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Efyûsu’l-√ada…î100 bir devâdır ki √ada…a müşâbih olur.
“◊ada…” bâ≠incâna derler. Ba¡∂ılar katında “√ada…” bâ≠incân-ı berrîye
derler.
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs der ki derece-i &âniyede bârid ve derece-i ûlâda müceffif olur. Efyûsun &emeresi derece-i ûlânın evvelinde √âdde ve …âbı∂dır
ve derece-i &âniyede müceffifedir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ~ıbyânın ¡ânesinde tüy bitmekten mâni¡ olur, o
ma√alle †ılâ olunsa bir müddet tüy bitmez.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bu nebtin mîvesinin yere…âna nef¡i vardır.

98

“Ûsbîd” İbn Kütbî der ki kökü bâriddir, yebrû√un fi¡lini işler ve kendi √ârr-ı
yâbistir, riyâ√-ı πalî@ayı ta√lîl eder, ru†ûbât ve ebrideyi giderir. Mi…dâr-ı isti¡mâli
bir dirheme varınca …adardır.
99 “Erendberend” devâ-i Fârsîdir, Sicistân’dan celb olunur.
100 “Efyûs” bunun kökü
 אdedikleri turpa benzer, armut gibi †ûlânî olur, Türkîce
burçalık derler, Etrâk beyninde meşhûrdur; yaban turpu dahi derler diye işâret
olunmuştur.
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Elifiyye Olan Devâların Altmış Sekizincisi Enderûnîlûn
Dedikleri Devâdır: ا رو ن
Ba¡∂ı nüs«alarda enderûfîlûs -  ا رو سyazılmıştır.101
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ fe™s dedikleri devâdır., fe™sin iki √addi ve †arafı
olduğu gibi bu devânın dahi iki ağzı ve √iddetli ve ince iki †arafı vardır.
“Fe™s”in ma¡nâ-yı a§lîsi baltadır.
Fi’†-‰ab¡ı: Bu devâ √ârrdır ve merâret ve ¡ufû§atı vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: A√şâda olan süddeleri teftî√ eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mefâ§ılda olan ağrılara nâfi¡dir.
Elifiyye Olan Devâların Altmış Dokuzuncusu E§âbi¡-i Hürmüs
Dedikleri Devâdır:
ا א
Fi’l-Mâhiyyeti: Sûrincânın fi…â√ına ya¡nî çiçeğine derler, o çiçeğin adı
şenbelî≠ olur.102 Pes bu e§âbi¡-i hürmüste sûrincânın …uvveti vardır.
Elifiyye Olan Devâların Yetmişincisi A†mâ†
Dedikleri Devâdır: ا אط
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki a†mâ† devâ-i Hindîdir, bûzîdân
…uvvetindedir. Ve vâcib olur ki bu devâda te™emmül oluna, a†mû† - ا ط
müşâbih olmakla a†mâ† -  ا אطve a†mû† -  ا طşey™-i vâ√id kılınmaya, zîrâ
onlar başka başka devâlardır. ¡Acîbdir ki İbn Kütbî ¢ânûn’un bu kelâmı var
iken a†mâ† ve a†mû† ve a†yû† şey™-i vâ√id olmak üzere ta√rîr edip bundu…-ı
Hindî ile tefsîr eyledi.103 Ve bundu…-ı Hindî √ârr-ı yâbistir ve bu devâ ise
√ârr-ı ra†bdır diye ta§rî√ olundu, bu vechle dahi o tefsîr ¢ânûn’a mu«âlif
oldu. Bûzîdân müsta¡cile dedikleridir, Hind’den meclûb bir kökün adıdır.
101 “Enderûnîlûn” bi-¡aynihi bu devâyı İbn Kütbî enderû§ârûn -  ا رو אرونismiyle
ta√rîr eder.
102 “E§âbi¡-i hürmüs” işbu e§âbi¡-i hürmüse şenbelî≠ derler, sûrincânın zehridir,
ma†ar-ı «arîf ibtidâ vu…û¡undan bir hafta sonra @uhûr eder, râyi√a-i ¡a†ıre vü
zekiyyesi olur, derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
103 İ√timâli vardır ki bundu…-ı Hindî’nin a§nâfı vardır, o ismlerden her biri bir §ınfın
ismi ola. Ve bundu…-ı Hindî’nin bir §ınfının üzerinde siyâh «u†û† olur §alîb şeklinde, her kim ağacından o bundu…u koparsa sâ¡ati ile ma§rû¡ olur, üzerinden il…â
olmadıkça ifâ…at bulmaz, eger il…â olunmaz ise helâk olur.
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Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârr-ı ra†bdır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Cidden bâhı ziyâde eder.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Birincisi A†mâ
Dedikleri Devâdır: ا א
‰â’dan sonra mîm ve â«iri elif olmak üzere nüs«a-i sul†âniyyede mu√arrerdir ve â«er nüs«alarda mîm yazılmamıştır lâkin bir nüs«ada â«irinde iki
elif yazılıp elif-i memdûde olduğuna işâret olunmuştur, her √âlde kelime-i
Yûnâniyyedir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki a†mâ104 şecere-i πarebdir ya¡nî kavak dedikleri şecere-i ¡a@îmedir, biz a†mâda tekellümü πareb mâddesine te™«îr ederiz.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş İkincisi Erüzz
Dedikleri Ya¡nî Pirinçtir: ارز
Fi’l-Mâhiyyeti: Erüzz105 ma¡rûf olan me™kûl bir nev¡ √abbdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Erüzzün †ab¡ı √ârr-ı yâbistir ve yübsü √arâretinden a@herdir.
Ve bir …avm dediler ki erüzz √ın†adan e√arrdır. Nüs«a-i sul†âniyyede yazıldı ki ben o …avmin erüzz √ın†adan √arâretli olur dediklerini ta§dî… eylemem
ya¡nî √arâretine ≠âhib olanlar her ne …adar ek&er ise ba¡∂ılar dahi bürûdetine ≠âhib olmuşlardır ve ba¡∂ı â«er kimseler √arr ve berdde i¡tidâline
≠âhib olmuşlardır, §avâb onlar iledir ve yübsü ittifâ…îdir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Erüzz πıdâ-i ceyyid ü §âli√ ile taπdiye eder lâkin πıdâsı bulunduğu …adar yübse mâil olur. Kaçan süt ile ve bâdem yağı
ile erüzz †ab« olunsa πıdâsı ek&er ve ecved olur ve tecfîfi ve …ab∂ı zâil olur
«u§û§an pirinç bir gece mâ-ı nu«âle içinde na…¡ olunsa ve ıslatılsa. Ve erüzzde tebrîd olur, [lâkin] bu†™ üzere tebrîd eder, bedeni geç sovutur ve cilâsı dahi
104 “A†mâ” kavak ağacıdır, ¡Arabca adına πareb derler, πareb mâddesinde taf§îl olunur.
105 “Erüzz” pirinçtir, zâ-i mu¡cemenin teşdîdi ve hemze-i meftû√a veyâ«ûd hemze-i ma∂mûme ile ve hemzenin fet√i ve rânın sükûnu veyâ«ûd rânın ∂ammı ve
zâ-i mu¡cemenin ta√fîfi ile veyâ«ûd bilâ-hemze râ-i mühmelenin ∂ammı ve zâ-i
mu¡cemenin teşdîdi ile veyâ«ûd hemze-i meftû√a ve râ-i mühmele ve nûn ve zâ-i
mu¡ceme-i mu«affefe ile: erüzz, ürüzz, ürz, ürüz, rüzz, rünz.
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olur. Ba¡∂ı nüs«a ta§√î√ olunup
א دو
 وkılınmıştır, o nüs«anın tercümesi budur ki erüzz müberrid olur ve in√idâr ve ha∂mı ba†î™ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Su ile pirinç †ab« olunsa πâyet ile †ab¡ı ¡a…l ve …ab∂
eder; süt ile †ab« olunsa menîyi ziyâde eder ve ¡a…l ve …ab∂ eylemez lâkin
sütte †ab« olan pirinç tedbîr olunsa «u§û§an mâ-ı nu«âlede bir gece ıslatılan pirinç tedbîr olunsa ya¡nî pirinç kabuğundan ayrılmadan kabuğu içinde
kavrulsa ve sütün suyu izâle olunsa o süt ile †ab« olunan erüzz-i ma…lüvvün
†abî¡atı ¡a…lı zâil olmaz.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Üçüncüsü I†riye
Dedikleridir:
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: I†riye106 lüπat-ı Fârisiyyedir, rîşte dedikleri ma†bû«âttan bir nev¡ ma†bû«tur, ¡acînden itti«â≠ olunur, la√m ile veyâ«ûd bilâ-la√m
suda †ab« olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: I†riye √ârredir ve ru†ûbeti ifrâ† üzere [olur.]
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Şekk yoktur ki ı†riyenin inhi∂âmı ba†î™ olur ve
mi¡deden in√idârı dahi ba†î™ olur, zîrâ ı†riye bir fa†îrdir ki onun «amîri olmaz ya¡nî o ¡acînin mâyesi olmaz ve mâyesiz ¡acîn inhidâr ve ha∂mda ba†î™
olur. Ve ı†riyenin bilâ-la√m †ab« olanı ba¡∂ılar katında ziyâde «afîf olur ve
ümîd olan budur ki ı†riyenin √âli o kimselerin dedikleri gibi değildir. Kaçan
ı†riyeye büber ve bâdem yağı katılsa ı†riyenin √âli …alîleten §âli√a olur ve
ı†riye ha∂m olunsa πıdâsı cidden ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Riyeye §âli√a olur ve öksürükten ve kan
tükürmekten nef¡i olur ve «u§û§an semiz ot ile †ab« olunsa nef¡i ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: I†riye †ab¡ı telyîn eder.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Dördüncüsü A…der
Dedikleri Devâdır: ا ر
‰ab¡ ile olan nüs«ada nûn ile ender -  ا رyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Devâ-i Kirmânî’dir, «â§§ıyeti √ıf@ı ve zekâyı artırır.
106 “I†riye”: ¡Acîn süyûr gibi kesilip †ab« olunur, ona lüπat-i Fârsîde rîşte derler ve
eger müna……ar ve değirmi …a†¡ olunur ise ona tutmaç derler.
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Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Beşincisi U«ayles
Dedikleridir:
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: [151a] Câlînûs der ki u«aylesin …ab∂ı senderî†îs107  رdedikleri devânın …ab∂ından ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: U«ayles kanın inficârını ve …urû√-ı em¡âyı ve nisâya
¡ârı∂ olan nezfi …a†¡ eder.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Altıncısı Ûfârî…ûn
Dedikleri Devâdır: او אر ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir …avm katında Rûmî bir nev¡ devâdır. ‰ab¡ ile olan
nüs«ada dâdî-i Rûmî vâ…i¡ olmuştur ya¡nî dâdî iki …ısmdır, Rûmî olan
…ısmına heyûfârî…ûn - אر ن
derler ve ûfârî…ûn dahi derler.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâ i√timâl olunsa bevli ve †am&ı idrâr eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Denildi ki devâm üzere kırk gün mütevâliyen bu
devâ şürb olunsa ¡ır…-ı nesâyı sağaltır.
Fi’l-◊ummayâtı: Bir …avm zu¡m eder ki ûfârî…ûnun bezri ya¡nî to«umu
şürb olunsa √ummâ-ı rib¡i def¡ eder.
Elifiyye Olan Devâların Yetmiş Yedincisi E&îmidyûn
Dedikleri Devâdır: ن
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: “Lestü a¡rifühu” ya¡nî §â√ib-i ¢ânûn der ki ben bu devânın mâhiyyetini bilmedim.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bu devâ tebrîd-i şedîd ile tebrîd eder ve ru†ûbet-i mâiyyesi olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Memeleri memelerin …â¡idesi üzere √ıf@ eder ya¡nî
§adra mutta§ıl olan kökü üzere √ıf@ edip in√idâra mâni¡ olur, ¢oles nâm
†abîbin zu¡mu üzere bu menfa¡ati vardır.
Bu ma…âmda fa§lu’l-elif «atm oldu. Egerçi evvel-i fa§lda bi’l-cümle o
fa§lın edviyesi yetmiş sekiz olmak üzere işâret eylemiş idi lâkin ba¡∂ı nü107 Senderî†is bir nev¡ nebât-ı rebî¡îdir, vara…ı ferâsiyûna ve bellû†un vara…-ı §ıπârına
benzer, †a¡mında …ubû∂at vardır, taşlıkta biter, bezr-i esvedi olur, †abî¡atı bâride
ve …âbı∂adır, ru†ûbeti @âhiredir.
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sa«ta erneb-i berrî ve erneb-i ba√rî devâ-i vâ√id sayılmakla yetmiş yedi
olmak üzere ta¡dâd olundu.

Fa§l-ı ¿anî Evveli Bâ İle Olan Edviye-i Müfredede Kelâm-ı
Müşebba¡dır ve Bu Fa§lda Biz Elli Sekiz Devâ Îrâd Eyleriz
Evvelkisi Bân Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Bân √ubûbâttan bir nev¡ √abbedir ki onun yumuşak lübbü ve içi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Bânın †abî¡atı derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede
yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bân müna……îdir ve onun cilâsı vardır ve
«u§û§an o √abbın lübb-i leyyini a«lâ†-ı πalî@ayı …a†¡ eder. Ve sirke veyâ«ûd
su ile †ab« olunsa a√şâda olan süddeleri teftî√ eder ve &ecîrinde ya¡nî o
√abbın &üflünde ve küspesinde merâret ve …ab∂ çok olur ve o merâret ve
…ab∂ √asebiyle o küspede …uvvet-i kâviye olur. Ve kabuğunda …ab∂ ek&er
olur. Ve dühnü dahi …ab∂dan «âlî olmaz. Ve bi’l-cümle eczâsı cilâdan ve
ta…†î¡den «âlî olmaz.
Fi’z-Zîneti: ◊abb-ı bân bereş ve nemeş ve kelefe ve â&âr-ı …urû√a nâfi¡dir. Bânın dühnü dahi ≠ikr olunan emrâ∂-ı zînete nâfi¡dir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı §ulbenin ya¡nî katı olan şişlerin küllîsine nâfi¡dir eger bân merâhime id«âl olunsa ve siğillere dahi nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-Kurû√ı: Bân sirke ile cildi ta…aşşurdan men¡ eder ve
cerebden ta…arru√ edenlere nâfi¡ olur ve bü&ûr-ı lebeniyyeye ve sa¡feye dahi
nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirleri ıssı eder ve teşennücü yumuşatır ve sinirlerin katılığın giderir ve «u§û§an dühnü bu fi¡lleri ziyâde işler.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ¢ab∂ı √asebiyle ru¡âfı …a†¡ eder. Ve dühnü kulak ağrısına ve kulak gürültüsüne nâfi¡ olur «u§û§an ördek yağı ile ziyâde nâfi¡ olur.
Ve bân kökünün †abî«i ile ma∂ma∂a olunsa diş ağrısına nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidin ve †ı√âlin §alâbetlerine nâfi¡ olur eger iki dirhem mi…dârı bân «all-i memzûc ile şürb olunsa. Ve ba¡∂ı kerre bân «ubz ile
veyâ«ûd şeylem da…î…i ve mâ-ı …arâ†ın ve kirsenne da…î…i ve beyan kökü-
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nün da…î…i ile cem¡ olunup †ı√âle ∂ımâd olunur. Ve bân mi¡deye redî olur,
muπa&&îdir. Ve bânın ¡u§âresinden ¡asel ile bir mi&…âl şürb olunsa …uvvet
ile …ay™ ettirir ve ishâl eder. Ve &emeresi dahi ¡u§âresi gibi bu fi¡lleri işler.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊abb-ı bândan bir mi&…âl ¡asel ile şürb olunsa balπam-ı
«âmı ishâl eder ve dühnü dahi bu fi¡li işler eger o dühn ile bir fetîle yağlanıp
i√timâl olunsa.
Fi’l-Ebdâli: Bânın bedeli bir mi&li ve bir mi&linin nı§fı selî«a kabuğu ve
bir mi&linin ¡öşrü ya¡nî on bölükte bir bölüğü besbâsedir.108
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin İkincisi Bâbûnec Ya¡nî
Babadyadır:
א
Fi’l-Mâhiyyeti: Bâbûnec bir nev¡ √aşîşedir ki onun elvânı ve a§nâfı
olur, kiminin çiçeği sarı ve kiminin ak ve kiminin firfirî olur. Ve bu √aşîşe
meşhûrdur, va…tinde cem¡ olunur, vara…ı ve zehri a…râ§ kılınıp √ıf@ olunur,
va…t-i √âcette isti¡mâl olunur ve kökü dahi kurutulur, √ıf@ olunur. Câlînûs
dedi ki babadyanın …uvveti le†âfette verdin …uvvetine …arîb olur ve √ârrdır
ve √arâreti zeyt √arâreti gibi mülâyimdir ve «uşûnetli mevâ∂i¡de biter ve
yol üzerlerinde nâbit olur ve va…t-i rebî¡de cem¡ olup √ıf@ olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müfetti√ ve müla††ıftır, mütekâ&if olan mevâddı tel†îf eder ve ir«âsı ve ta√lîli vardır ve ce≠bi …alîldir ve belki a§lâ ce≠bi
yoktur ve edviye beyninden bilâ-ce≠b ta√lîl eylemek babadyaya ma«§û§tur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârrenin √arâretini ir«âsı ve ta√lîli
√asebiyle teskîn eder ve cidden §ulb olmayan §alâbeti dahi telyîn eder ve
ke&âfetli olan a√şânın evrâmı için şürb olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Temeddüdü ir«â eder ya¡nî gerginliği gevşek eder
ve ¡a§abî olan cemî¡an ¡u∂vları ta…viye eder, i¡yâdan nef¡i olan edviyenin
küllîsinden i¡yâya nef¡i ziyâde olur onun için ki babadyanın √arâreti insânın
√arâretine müşâbih olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Babadya dimâπı mu…avvîdir ve §udâ¡-ı bâride nâfi¡dir ve baştan mevâddı istifrâπa dahi nef¡i vardır, zîrâ babadyanın bilâ-ce≠b
108 [Yazmada “besbâbe”ydi, Ragıp Paşa esas alındı.]
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ta√lîl eylemek «avâ§§ındandır ve …ulâ¡a ya¡nî ağızda olan kabarlara dahi
§âli√ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Babadya ile ∂ımâd olunsa gözde olan πarb münfecir olur
ve ke≠âlik remede ve tekeddüre ve bü&ûra ve √ikkeye ve veca¡a ve cerebe
bi’l-cümle gözde olan bu âfetlere babadya nâfi¡ olur eger ∂ımâd olunur ise.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Nef&i ¡usretli olanın nef&ini sühûletli eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Yere…ânı izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder ve √a§âtı i«râc eder «u§û§an çiçeği
firfirî olan babadya bu fi¡lleri ziyâde işler. Ve babadya ile me&âneye kimâd
olunur ve evcâ¡-ı √ârre ve evcâ¡-ı bâridesine nâfi¡ olur. Ve babadya suyu
şürb olunsa veyâ«ûd o su içinde oturulsa †am&ı [151b] idrâr eder ve cenîni
ve meşimeyi i«râc eder ve îlâvus dedikleri sancıya nef¡i olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Dâire olan √ummayâtta babadya yağının nef¡i olur, o
dühn ile ma√mûm temrî« olunur ise. Ve √ummayât-ı ¡atî…anın â«irinde şürb
olunur. Ve √ummâsı şedîdetü’l-√iddet olmayan bağarsık şişlerinin √âdd
olanlarına dahi nef¡i olur eger mevâddının nu∂cu müsta√kem oldu ise. Ve
ba¡∂ı kerre √ummâ-ı veremiyyeye mu†la…an nâfi¡ olur ya¡nî √ummâyı mûcib olan verem gerek bağarsıkta ve gerek πayr-i ma√allde olsun bi’l-cümle
nâfi¡ olur eger √ummâ √âdde olmayıp ve mevâddı dahi na∂îce olur ise.
Fi’l-Ebdâli: Ta…viye-i dimâπda ve §udâ¡dan menfa¡atte babadyanın bedeli birincâseftir ki ona …aysûm dahi derler.
Bâiyye Olan Devâların Üçüncüsü Bâ≠âverd Dedikleri Devâdır
Türkîde Boğa Dikeni Demekle Ma¡rûftur: אذاورد
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ şevketü’l-bey∂â dedikleri devâdır ki √aseke
dedikleri nebte müşâbeheti vardır lâkin bu devânın beyâ∂lığı eşeddir ve
dikeni uzundur ve yaprakları √amâmâ yaprağına müşâbihtir, bu devânın
beyâ∂lığı eşeddir ve yaprağı incedir ve ba¡∂ıların sâ…ı iki ≠irâ¡a bâliπ olur
ve çiçeği firfirîdir ve to«umu …ır†ım to«umu gibidir lâkin değirmiliği …ır†ım
to«umunun değirmiliğinden ziyâdedir.
Fi’†-‰ab¡ı: Bu devânın kökünde tebrîd ve tecfîf vardır ve bu fi¡ller ile bir
mi…dâr ta√lîli dahi vardır ve to«umu √ârr ve la†îftir. Ve ba¡∂ılar derler ki bu
devânın bi’l-cümle eczâsı cemî¡an cidden √ârrdır.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bu devâda …uvve-i müfetti√a ve …uvve-i
mu√allile vardır ve «u§û§an bu …uvvetler bezrinde ziyâdedir ve nezfi dahi …
ab∂ eder ve …ab∂ı mu¡tedil olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Balπamiyye olan şişlerden nef¡i olur …ab∂ ve
ta√lîli olmak √asebiyle. Ve bu devâ ile şişlere ∂ımâd olunur ve «u§û§an
bezri ile ∂ımâdın nef¡i ziyâde olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Teşennücden nef¡i olur ta√lîli olup i¡tidâl üzere
…ab∂ı dahi olduğundan için. Ve ¡a∂allerinin √arekâtında fesâd olan §ıbyâna
bu devânın to«umu içirilse menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dişi ağrıyan kimse bu devânın selâ…ası ile ma∂ma∂a
eylese ağrısı sâkin olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Kan tükürmeden nef¡i olur «u§û§an bezrinin o ¡illette
nef¡i ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡de ∂a¡fından nef¡i olur ve süddeleri, teftî√ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Müzmin olan ishâlden nef¡i olur, lâ-siyyemâ mebde™i
mi¡de olan ishâle nef¡i ziyâde olur ve «u§û§an kökünün nef¡i ziyâde olur ve
idrârı dahi olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Balπamiyye olup zamânı uzun olan √ummâlara nâfi¡
olur. Ve mi¡de ∂a¡fından √âdi& olan √ummâlara ve ke≠âlik ¡atî…a ve …adîme
olan √ummâlara nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Bu devâ ma∂π olunup ¡a…reb soktuğu ma√alle va∂¡ olunur
ve semmi ce≠b edip çıkarır. Ve bu devânın bezri √aşerâtın ve hevâmmın
soktuğu kimseye içirilir.
Fi’l-Ebdâli: ◊ummayât menâfi¡inde bedeli şâhterec olur.
Bâiyye Olan Devâların Dördüncüsü Belesân
Dedikleri Devâdır: אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki belesân şecere-i Mı§riyyedir, Mı§r’da
¡Aynü’ş-şems nâm mev∂i¡de nâbit olur, â«er ma√allerde olmaz; yaprağı
ve râyi√ası se≠âb yaprağına ve râyi√asına benzer velâkin belesân yaprağı
ke&îren beyâ∂a mâil olur ve ağacının boyu √u∂a∂ın boyu …adar olur ve
belesânın dühnü √abbından ef∂al olur. Ve dühnünün †arî…-i a«≠ı budur:
Şi¡râ dedikleri necmin †ulû¡undan sonra √adîdden ma§nû¡ mişra† ile o şece-
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re şar† olunur, tereşşu√ eden ru†ûbeti bir …ı†¡a panbuk ile cem¡ olunur ve o
dühn mecmû¡-ı senede er†âlı tecâvüz eylemez ya¡nî er†âl-ı …alîle olur. Ve bu
kelâmdan mütebâdir olan rı†ldan az olur demektir, zîrâ er†âl cem¡-i …ıllettir, ¡aşerenin mâ-ta√tında isti¡mâl olunur lâkin müfredât-ı sâirede yazıldığı
üzere o ağaçlardan senede √â§ıl olan dühn elli rı†la bâliπ olur.
‰ab¡ ile olan nüs«ada me≠kûrdur ki Dîs…ûrîdûs der ki bu şecere ancak bilâd-ı Yehûdda ve onun πavrında Filis†în’de olur, «uşûnet ve †ûl ve
ri……atte mu«telif olur. İntehâ.
Ve belesân mâddesinde †ab¡ ile olan nüs«alarda nüs«a-i sul†âniyyeye
muπâyir kelimât mes†ûrdur lâkin biz bu mâddede nüs«a-i sul†âniyyeyi tercüme ile iktifâ eyleyelim, zîrâ o nüs«a mu¡temed olduğundan mâ-¡adâ şecere-i belesân mün…arı∂a olmuştur. O bâbda ≠ikr olunan mesâil …udemânın
kütüblerine mütâbi¡aten olur ve onun √a……ında ziyâde kelâm ¡abe&e iştiπâl
olur. Ve Yeni Dünya’da bir ağaçtan bir nev¡ dühn a«≠ olunur ki o dühnde
dühn-i belesân menfa¡ati vardıt, dühn-i belesâna her fi¡lde bedel olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ve dühn-i belesân dühn-i §anevber ve dühn-i ma§†akî ile
πaşş olunur ve ke≠âlik √ınnâ dühnü içinde mü≠âb olmuş şem¡ ile πaşş olunur. Ve dühn-i belesân o maπşûş dühn ile bu vechle imti√ân olunup far…
olunur ki süt üzerine dühn-i belesân damlatılır, eger dühn damlatıldığı gibi
sütü icmâd edip dondurur ise o dühn «âli§ belesân idiği ma¡lûm olur ve
suya damlatılsa su ile o dühn mu«teli† olur ve suyu koyu eder. Ve dühn-i
belesânı teşerrüb eden panbuk suya πams olunsa panbuğun yağı suya çıkıp
panbuk dühnden ¡ârî olur ve dühn-i belesânın râyi√ası ≠ekiyye ve keskin
olur. Bu vechler ile «âli§ olan dühn «âli§ olmayanlardan far… olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Belesânın ¡ûdu ya¡nî ağacı derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Ve √abb-ı belesânın √arâreti ¡ûd-ı belesânın √arâretinden …alîlen ziyâdedir ve dühnünün sü«ûneti √abbının sü«ûnetinden dahi ek&erdir. Pes dühn-i
belesânın √arâreti derece-i &âli&enin evvelinde olur, @ann olunduğu üzere
&âli&enin evvelini tecâvüz eylemez.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Südedi teftî√ eder ve a√şânın πıl@atinden nef¡i
olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢urû√u ten…ıye ve ta†hîr eder «u§û§an îresâ ile isti¡mâl olunsa ten…ıye ziyâde olur ve ta…aşşur eden ¡i@âmın …ışrlarını i«râc eder.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bu devâ şürb olunsa ¡ır…-ı nesâya nâfi¡ olur ve
†abî«i teşennüc için şürb olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Başın …ur√alarını ve başın kendini ten…ıye eder ve
§ar¡a ve düvâra nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Belesânın kendi ve dühnü gözde olan πışâveyi câlî olur
ve ba§arı √iddetli eder ve göz nezlelerinin edviyesine id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Belesânın ¡ûdu ve √abbı yan ağrılarına
nâfi¡ olur ve πıl@atli revbden ve ∂î…-ı nefesten ve veca¡-ı riyeden nef¡i olur
ve √abbının bârid olan ≠âtü’r-riyeden nef¡i olur ve öksürüğe dahi nâfi¡dir, ke≠âlik dühnü dahi nâfi¡dir ve merâ…… üzere olan a√şâya ve a¡∂âya
bi’l-cümle nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ∞a¡f-ı ha∂ma nâfi¡dir. Ve belesânın †abî«i sû™-i ha∂ma
nâfi¡dir, mi¡deyi ten…ıye eder ve kebidi ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İdrâr eder ve maπ§tan ya¡nî sancıdan nâfi¡ olur ve
ra√imin ru†ûbetinden ba«ûr ile nâfi¡ olur ve ra√imin berdinden dahi nâfi¡dir, cenîni ve meşîmeyi dahi i«râc eder. Ve belesân teb«îr olunsa cemî¡an
ra√imde olan ağrılara nâfi¡ olur ve ra√imde olan süddeleri †abî«i teftî√ eder.
Şem¡ ve dühn-i verd ile belesândan …ayrû†î itti«â≠ olunsa ra√imin bürûdetine nef¡i olur. Ve belesân ¡usr-i bevle dahi nâfi¡ olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Nâfi∂i dühn-i belesân izâle eder.
Fi’s-Sümûmi: Sümûma mu…âvim olur, ılan sokanlara menfa¡ati olur. Ve
dühnünün [152a] şevkerândan nef¡i olur eger süt ile o dühn şürb olunur ise.
Ve hevâmm ve √aşerâttan dahi nef¡i olur ve «â§§aten ¡a…reb sokanlara nef¡i
ziyâde olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Benefşecdir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Benefşec ma¡rûf bir nebttir, kökünün fi¡li kendinin ef¡âline …arîbdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid-i ra†bdır. Ve bir …avm dediler ki derece-i ûlâda √ârrdır ve şekk yoktur ki yaprağı bâriddir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ba¡∂ılar dediler ki benefşec dem-i mu¡tedil
tevlîd eder.
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Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârreye arpa sevî…ı ile ∂ımâd olunsa
vara…ı teskîn [eder] ke≠âlik yaprağı ile ∂ımâd olunsa yine evrâm-ı √ârreyi
teskîn eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Benefşenin dühnü cerebe †ılâ-i ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Benefşeyi kokumak ve şemm eylemek §udâ¡-ı demevîye nâfi¡ olur ve †ılâsı dahi o §udâ¡a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊arâretli göz ağrısından nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ◊arâretli olan öksürüğe nâfi¡dir ve göğüsü yumuşatır
«u§û§an sükker ile olan mürebbâsı bu fi¡li ziyâde işler. Ve benefşe şarâbı
≠âtü’l-cenbe ve ≠âtü’r-riyeye nâfi¡dir ve bu bâbda benefşe şarâbı cüllâbdan
ef∂aldir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡de iltihâbından nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Benefşe şarâbı veca¡-ı külâya nâfi¡dir ve idrâr eder.
Ve benefşe kurusu §afrâyı ishâl eder. Ve yine şarâbı rıf… ile †abî¡atı telyîn
eder ve ma…¡adenin nütû™undan nef¡i olur.
Bâiyye Olan Devâların Altıncısı Behmendir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ «aşebî ya¡nî ağaç gibi …ı†¡alardır ki fi’l-√a…î…a o
…ı†¡alar köklerdir, kuru ve müteşennic ya¡nî büzülmüş ve bükülmüş olur. O
dahi iki nev¡dir, bir nev¡i ebya∂ olur ve nev¡-i â«eri a√mer olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, semritir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Cidden …albi ta…viye eder ve «afa…ândan nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Menîyi ziyâde eder ve ziyâdeliği âşikâre olur.
Fi’l-Ebdâli: Behmenin bir mi&li tûderî ve yarım mi&li lisânu’l-¡a§âfîr
behmene bedel olur.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yedincisi Birincâsef Dedikleri
Devâdır:
א
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir nev¡ nebâttır ki efsentîne müşâbihtir lâkin
birincâsefin levni ziyâde yeşil olur ve ru†ûbet-i dıb…iyyesi olur ya¡nî o ru†ûbet le§û…tur, iki nesneyi biri birine yapıştırır. Ve bir §ınfının dalları kısa ve
yaprakları kebîr ve ¡a@îm olur ve o nebt için beyâ∂ ve sarı yapraklar olur,
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fa§l-ı rebî¡ ve fa§l-ı §ayfta @âhir olur. Câlînûs dedi ki bu iki §ınflar iki türlü
√aşîşelerdir ki †abî¡atları biri birine müte…ârib olur, ikisi dahi bu ism ile
tesmiye olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid-i ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cidden müla††ıf ve müfetti√tir, onunla ∂ımâd
olunsa fu∂ûlün a¡∂âya ta√allübünü men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bu devâ ile başa ∂ımâd olunsa veyâ«ûd ma†bû«u ile
baş πasl olunsa §udâ¡-ı bâride nef¡i olur. Ve meslû…unda ziyâde emn vardır,
burunda olan süddeleri açar ve ≠ükâma nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Külyede olan √a§âtı paralar ve teftît eder. Ve †abî«inde cülûs †am&ı idrâr eder ve ra√imin …ur√alarından nef¡i olur ve cenîn ve
meşîmeyi i«râc eder ve in∂ımâm-ı ra√ime nâfi¡ olup ra√imi teftî√ eder ve
§alâbet-i ra√imden dahi nef¡i olur şürb veyâ«ûd †ılâ olunur ise. Ve bu devânın mi…dâr-ı meşrûbu beş dirheme varınca …adar olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Belâdur
Dedikleri Devâdır: در
Fi’l-Mâhiyyeti: Belâdur109 bir &emeredir ki «urmâ çekirdeğine müşâbih
olur ve o &emerenin lübbü [cevzin lübbü] gibi √ulv olur, onda ma∂arrat olmaz. Ve o &emerenin kabuğu müte«al«il olur ve &u…beleri olur ve ta«al√ülünde ya¡nî eczâlarının fürcelerinde lüzûcetli ve kokulu ¡aseli olur ve ba¡∂ı
nâs o &emereyi dişleri ile …a∂m edip çiyner, ona a§lâ ∂arar olmaz «u§û§an
cevz ile …a∂m olunsa ma∂arratı olmamak ziyâde olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i râbi¡ada √ârr ve yâbis olur. ‰ab¡ olan nüs«ada derece-i râbi¡anın â«irinde √ârr-ı yâbistir diye ≠ikr olunmuştur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¡Asel-i belâdur mu…arrih ve müverrimdir, demi
ve a«lâ†-ı sâireyi i√râ… eder.
Fi’z-Zîneti: Siğilleri …a†¡ eder ve bara§ı izâle eder ve veşmeyi izâle eder.
“Veşme” kola ve sâir a¡∂âya vurdukları iğdedir ki dilâverler o ma√alle ibre
ile ∂arb edip nîlec ile telvîn ederler ve o zür…at sühûlet ile zâile olmaz. Ve
belâdur onu …al¡ edip izâle eder ve balπamî olan dâ-i &a¡lebi dahi sağaltır.
109 “Belâdur” ism-i Hindîdir ve beyne’l-e†ıbbâ ma¡rûftur.
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Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bâ†ında olan evrâm-ı √ârreyi ta√rîk ve tehyîc
eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerde olan bürûdetten ve sinirlerin istir«âsından ve fâlicden ve la…veden nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Belâdurdan ma§nû¡ olup en…ardiyâ tesmiye olunan
ma¡cûnu unutkan olup geçmiş nesneleri te≠ekkür edemeyip fesâd-ı ≠ikri
olan kimseler tenâvül eyleseler nef¡i olur velâkin vesvâsı ve mâlî«ûlyâyı
ta√rîk eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Belâdur i√râ… olunup du«ânı isti¡mâl olunsa bâsûru
tecfîf eder.
Fi’s-Sümûmi: Belâdıur a«lâ†ı i√râ… eder ve …âtildir, onun tiryâ…ı me«î∂-i
lebendir ya¡nî ekşi yoğurt ayranıdır. Ve dühn-i cevz belâdurun …uvvetini
kesr eder.
Fi’l-Ebdâli: Belâdurun mi…dâr ve vezninin beş katı bundu… ve rubu¡
vezni dühn-i belesân ve &ülü& vezni nef†-i ebya∂ bi’l-cümle ¡illetlerde ve
mara∂larda belâdura bedel olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Bûra…
Dedikleri Devâdır: رق
Fi’l-Mâhiyyeti: Bûra…ın …uvveti mil√in …uvveti cinsinden olur ve mil√in
…uvvetinden a…vâ olur lâkin bûra…ın …ab∂ı olmaz. Ve ba¡∂ı kerre bûra… cemerât-ı mültehibe üzere mev∂û¡a olan saksı üzerinde i√râ… olunur ve şeyy
olup kavrulunca …adar tes«în olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Bûra…ın ecvedi Ermenî olup «afîf ve §afâyi√î ve heşş ya¡nî
dağılması serî¡ olup sünger gibi olup ve ebya∂ olanlardır veyâ«ûd levni
verdî veyâ«ûd firfirî olup le≠≠â¡ olanlardır. Ve bûra…ın İfrî…î olan nev¡inin
sâir bevârı…a …ıyâsı sâir bûra…ların mil√e …ıyâsı üzere olur ya¡nî …uvvetlerinin cinsi vâ√id olur lâkin İfrî…î sâirlerinden …uvvette ziyâde olur. Ve bûra…
ancak sebeb-i ¡a@îm için ekl olunur. Ve bûra…ın zebedi bûra…ın kendiden
el†af olur ve zebed-i bûra… bûra…ın …uvvetidir ya¡nî bûra…ın …uvvetini √âmil
olan eczâ-i la†îfesidir. Ve zebed-i bûra…ın ziyâde «âli§i ve ecvedi tefettütü
ve dağılması serî¡ olup zücâcî olanlarıdır ya¡nî bûra…ın a§nâfı ke&îresi vardır, mil√ gibi «al…î olur, ma¡denî ve √acerî olur ve cemedî olur ve ma§nû¡u
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dahi olur. Ve zebed-i zücâcî dediğinden murâd bürâde-i zücâcdan ma§nû¡
olanlardır.110
Fi’†-‰ab¡ı: Bûra… derece-i &âniyedenin â«irinde √ârr-ı yâbistir ve ba¡∂ı
kerre yübûseti &âli&eye varır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢uvvet ile cilâ eder ve πasl dahi eder «u§û§an
bûra…-ı İfrî…î bu fi¡lleri ziyâde eder ve ta…şîr ve ten…ıye dahi eder ve πalî@
«ıl†ları …a†¡ edip paralar. Ve bûra…ıyâtta ma¡a-cilâin ceyyid …ab∂-ı yesîr olur
mil√iyyeti √asebiyle, ancûk bûra…-ı İfrî…î’de a§lâ …ab∂ olmaz belki cilâsı
olur ve cilâsı ke&îr olur, ammâ mil√te …ab∂ olur ve cilâsı …alîl olur.
Fi’z-Zîneti: Tüylerin üzerine saçılsa tüyleri ince eder. Ve bûra… ile
∂ımâd olunsa demi bedene ce≠b eder ve levni √asen eder ve hüzâlden nef¡i
olur lâkin çok ekl olunsa ba¡∂ı kerre [152b] levni sevâda mâil eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊ikkeye menfa¡ati olur §adîdi ta√lîli √asebiyle
«u§û§an sirke ile bûra…-ı İfrî…î’nin √ikkeye nef¡i ziyâde olur ve cerebe dahi
nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bûra…tan …ayrû†î itti«â≠ olunsa o …ayrû†înin fâlice
nef¡i olur ve «u§û§an o fâlic zamân-ı tezeyyüdü tecâvüz edip zamânının
te™e««ürü ola ve «u§û§an o fâlic-i müte™e««ir zamân-ı in√ı†â†a bâliπ olmuş
ola. Ve iltivâ-i ¡a§aba dahi nef¡i olur. Ve İbn Kütbî’nin kelâmı ¢ânûn’un bu
kelâmını şer√ gibi olur, o kelâm budur: ا ال
ا و אت אدا
و
ا א ئ
و
ا אط ا
ا
ا
ا א ا ي ض א
و
 ا اء اİntehâ.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bûra…ın √azâza nef¡i olur. “◊azâz” √â-i mühmele ve
iki zâ-i mu¡ceme arasında elif ile o nu«âle mi&âlinde olan nesnedir ki baştan dökülür ve başta …ur√a yok iken o nesneler tevellüd edip tenâ&ür eder,
ona ibriyye dahi derler. Ve bûra…ın rıπvesi bal ile kulağa damlatılır ise
kuşağı ten…ıye eder ve kulağı açıp §amemden ve sağırlıktan nef¡i olur. Ve
«amr ile yâ«ûd şarâb-ı zûfâ ile damlatılır ise devîden ya¡nî kulak gürültüsünden nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bûra… mi¡deye redî olur, müfsid-i mi¡dedir. Ve bûra…-ı
İfrî…î …ay™ı tehyîc eder. Ve İfrî…înin kusturması olmasa mi¡denin a«lâ†ını
110 Zebed-i bûra… ile bûra…-ı zebedînin far…ı ve bûra…-ı zebedî ile zehre-i asyûsun
far…ı İbn Kütbî müfredâtında me≠kûrdur.

181

182

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

ziyâde ta…†î¡ ederdi ya¡nî kusturması ta…†î¡inden sür¡atli olmakla ta…†î¡ edecek mi…dâr a«lâ†ı mi¡de imsâk eylemez ve binâen ¡aleyh ta…†î¡i …alîl olur.
Ve bûra…tan incir ile ∂ımâd olunur ise istis…ânın şişlerini ı∂mâr eder ya¡nî
izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bûra… i√timâl olunsa ba†nı ı†lâ… eder. Ve bûra… şarâb
ile ve kemmûn ile ekl olunsa veyâ«ûd se≠âb ve şib& ya¡nî durak otu †abî«i
ile ekl olunsa maπ§ı ya¡nî sancıyı teskîn eder. Bu ≠ikr olunan devâlar mi&lli
ile bûra…ı isti¡mâl mil√i isti¡mâlden ≠ikr olunan menfa¡atte ek&er olup mil√e
fâi… olur. Ve a√şâda olan dûdu …âtil olan edviye ile bûra… şürb ile isti¡mâl
olunsa o kurtları i«râc eder. Ke≠âlik ba†n ve sürre bûra… ile mes√ olunup o
kimse âteş karşısında oturtulsa o kurtları …atl eder ve bu mi&lli «avâ§§ ile
bûra… mil√ten fâi… ve a¡lâ olur.
Fi’s-Sümûmi: Bûra…ın küllîsi ve «u§û§an bûra…-ı İfrî…î fu†rdan olan
«unâ…a cidden nâfi¡ olur ya¡nî semmiyyetli ve redî mantar ekl eden kimseye ∂î…-ı nefes ve i«tinâ… ¡ârı∂ olsa İfrî…î bûra… ona ziyâde nâfi¡ olur gerek
o bûra… mu√ra… olsun ve gerek ise πayr-i mu√ra… olsun iki √âlinde dahi
nâfi¡dir ve bûra…ın zebedi dahi ke≠âlik nâfi¡ olur. Ve bûra… eşek veyâhûn
«ınzîr yağları ile kelb-i kelibin ¡a∂∂ası üzere va∂¡ olunur. Ve ke≠âlik bûra…
su ile şürb olunur, ≠erârî√ şürb eden kimseden ≠erârî√in ya¡nî kuduz böceğinin semmiyyetini def¡ eder ve ≠erârî√ envâ¡ından bûr…arî†an ر
dedikleri böceğinin ma∂arratını def¡ eder. Sümûmdan ma¡dûd olan dem-i
&evrin ma∂arratını bûra… encudân ile şürb olunsa def¡ eder.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Onuncusu Ba§al
Ya¡nî Soğandır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Soğanın mâhiyyeti ma¡rûfedir, onda √arâfet-i mu…a††ı¡a
ile merâret ve …ab∂ vardır. Ve me™kûl olan soğan uzun olur ve uzun olup
me™kûl olan e«aff olur. Ve kırmızı olan beyâ∂dan √arâfetli olur ve kurusu yaşından √arâfetli olur ve †ab« olmamışı meşvîden ve ma†bû«tan √arâfetli olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârrdır ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi dahi vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müla††ıf ve mu…a††ı¡dır «u§û§an me™kûl olanda
bu fi¡ller ziyâde olur. Ve soğanda cilâ ile ma¡an …ab∂ vardır ve …avî teftî√i
vardır ve nef«i vardır ve demi «ârice ce≠b eder ve cildi kızartır. Ve ma†bû«
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olmayan soğandan πıdâ-i mu¡teber √â§ıl olmaz. Ve ≠îrbâc dedikleri †a¡âm-ı
ma¡rûf soğan ile ma§nû¡ olsa nef«i soğansız olandan e…all olur. Ve her ne
…adar soğan †ab« olunsa yine √â§ıl olan «ıl†ı πalî@ olur. Ve me™kûl olan
soğanın ∂arar-ı miyâhtan nef¡i olur. Ve soğanın suyu isti¡mâl olunup &üflü
remy ve il…â olunsa ba¡∂ı kerre onda koku kalmaz, râyi√ası zâile olur.
Fi’z-Zîneti: Soğanın tenâvülü vechi kızartır. Ve soğanın to«umu beha…ı
giderir. Ve dâü’&-&a¡lebin e†râfı soğan ile oğulup temrî« olunsa cidden nef¡i
olur. Ve soğanın tuz ile &ü™lûle ya¡nî siğile nef¡i olup siğili …al¡ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Soğanın suyunun …urû√-ı vesi√aya nef¡i olur
ve †ârr-ı mestten ayakta √âdi& olan sa√ca tavuk yağı ile soğanın nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Soğan suyu ile isti¡â† edip burnuna o suyu id«âl eylese
başı ten…ıye eder. Ve başında &i…al olup ve kulağında †anîn veyâ«ûd …ay√
veyâ«ûd kulağında su olan kimsenin kulağına soğan suyu ta…†îr olunsa nef¡i
olur. Ve soğan baş ağrısı getirir ve çok ekl eden kimseye sübât getirir ve
soğandan «ıl†-ı πalî@ tekevvün etmekle ¡a…lı no…§ân eder ve ağız suyunu
çoğaltır.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Me™kûl olan soğanın suyu göze nüzûl eden mâddeden
nef¡i olur ve ba§arı cilâlandırır. Ve göze ak düşse soğan tohumu ile ikti√âlin
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Soğan suyu bal ile «unâ…ı men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Soğanın ha∂mı ¡usretli olur ve onun bir nev¡i …ay™ı
ta√rîk eder. Ve soğanın me™kûl olan §ınfı merâreti √asebiyle mi¡de-i ∂a¡îfeyi ta…viye edip iştihâ getirir. Ve †ab« ve şeyy tekrâr olunsa tekrâr √asebiyle
πıdâiyyeti ziyâde olur ve mu¡a††ış olur ve yere…âna nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîrin ağızlarını açar. Ve envâ¡-ı ba§al bi’l-cümle
bâhı ta√rîk eder. Ve mâ-ı ba§al †am&ı idrâr eder ve †abî¡atı telyîn eder.
Fi’s-Sümûmi: Kuduz kelbin ¡a∂∂asından nâfi¡ olur eger soğan suyu tuz
ile ve se≠âb ile ma√all-i ma¡∂û∂a ne†ûl …ılınsa. Ve ba§al-ı me™kûl rî√-i semûmun ya¡nî sâmm yeli dedikleri yelin ∂ararını def¡ eder. Ve ba¡∂ılar dediler
ki ba§al-ı me™kûl rî√-i semûmun mi¡dede ru†ûbetli «ıl†-ı ke&îr tevlîd eder ve
o ru†ûbet-i ke&îre semûmun ¡âdiyesini ve ∂ararını def¡ eder. Ve ma∂arrat-ı
semûmu def¡de ba§al-ı me™kûlün nef¡i bâliπ ve ek&er olur.
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Bâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Ba…la-i Yemâniyye
Dedikleridir: א
Ya¡nî o ba…ladır ki ona ba…la-i ¡Arabiyye dahi derler, Türkîde iştir ve
sirken derler diye işâret olunmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki ba…la-i Yemâniyyede devâiyyet yoktur, …a†af ya¡nî serma…-ı Fârsî gibi mâiyyedir ve †a¡mı yoktur ve mâiyyette
sâir bu…ûlden ek&erdir ve ter†îbi «asstan ve …ar¡dan ya¡nî kabaktan ziyâdedir ve πıdâiyyeti …alîldir ve nüfû≠u serî¡ değildir bûra…iyyeti olmamak
√asebiyle.
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs dedi ki derece-i &âniyede bârid-i ra†bdır.
Fi’l-Evrâmı: Ba…la-i Yemâniyye ile evrâm-ı √ârreye ∂ımâd olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Ba…la-i Yemâniyye kökü ile …urû√-ı şehdiyye111
ye ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bu ba…lın ¡u§âresi gül yağı ile «al† olunsa i√râ…-ı şemsten √âdi& olan §udâ¡a nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ~udâ¡a nef¡i olup teskîn eder ve «u§û§an
ba…la-i [153a] Yemâniyyenin †abî«i bâdem yağı ile ve tatlı enâr suyu ile
isti¡mâl oluna ve ke≠âlik √arâretli ¡a†aşı dahi def¡ eder.
Bâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Bülbûs
Dedikleri Devâdır: س
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ ba§aldır ki me™kûl olur, §aπîrdir, nercis ba§alına
benzer ve yaprakları sarımsak yaprağına benzer ve çiçeği benefşe çiçeğine
benzer. Ve bülbûsun bir nev¡i vardır ki …ay™ı ta√rîk eder. Bir …avm dediler
ki bülbûs dedikleri zîr dedikleri ba§aldır. Ve …avm-i â«er dediler ki bülbûs
ba§al-ı zîr değildir belki †al«-biyâz112 dedikleri cinsin bir nev¡idir, benzer ki
ona ebâ¡alis  ا אdedikleri bülbûs ola, pes ebâ¡alisin ma¡ânîsi bu mev∂i¡e
na…l olunsun.

111 “¢urû√-ı şehdiyye” başta olan bir nev¡ …ur√adır ki ondan beyâ∂a mâil sarı ve
πalî@ §adîd seyelân eder.
112 “‰al«-biyâz” “tel«-i piyâz”dan mu¡arreb olur, acı soğan ma¡nâsına olmak fehm
olunur.
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Fi’†-‰ab¡ı: Bülbûsun †ab¡ı ba§alın †ab¡ına …arîbdir, ümîd budur ki derece-i ûlâda yâbis olur ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müneffi«tir ve mu¡arrı…tır, ter getirir ve √anek
ve lisânı «uşûnetli eder.
Fi’z-Zîneti: »â§§aten kelefe şemste †ılâ olunur ve nef¡i @âhir olur ve
…ur√alardan ba¡de’l-bür™ bâ…î kalan e&erlere nef¡i olur ve lisân ve √aneki «uşûnetli eyler. Ve siğillere yumurta sarısı ile †ılâ olunur ve yumuşak
…ur√alara sikencebîn ile †ılâ olunur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “…urû√-ı leyyine”
bedeline “…urû√-ı lebeniyye”113 vâ…i¡ olmuştur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bülbûs, §îr dedikleri balığın başı ile şeyy olunup çenede olan …ur√a üzerine ekilse o …ur√ayı …al¡ ve izâle eder. ¢ânûn’un
bu kelâmını İbn Kütbî şer√ ve taf§îl edip der ki kaçan bülbûs ıssı kül içinde
†ab« ve şeyy olunup ehl-i Mı§r’ın §îr dedikleri dedikleri bir nev¡ küçük balıkların başlarına ba¡de’l-i√râ… o meşvî bülbûs karıştırılıp çenede ¡ârı∂a
olan …ur√a üzerine ≠erûr kılınsa nef ¡i olur. Ve çenede ¡ârı∂a olan …ur√adan murâd bir …ur√adır ki o …ur√a küçük ve §afrâviyye be&relerden mürekkebdir, müddet-i mek&i ziyâde olur ve biri birlerine ulaşır ve ona lüπat-i
Yûnânî üzere sûfâ - א
derler ve ek&er-i √âlde …able’l-inbât ¡ârı∂a olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bülbûs sirke ile ∂ımâd itti«â≠ olunsa ¡a∂alin vasa†ında olan vehne §âli√ olur ve ni…rise ve evcâ¡-ı mefâ§ıla dahi ∂ımâd §âli√
olur ve yalnız bülbûs ile mültevî olup bükülen ve dolaşan sinirlere dahi
∂ımâd olunur. Ve tırnaklarda olan yarıklara ve kulak yarıklarına ve o mi&lli
eşdâ«a ve yarıklara bülbûsun sevî… ile ∂ımâdı nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bülbûsun başta olan √azâza ve …ur√aya nef¡i olur. Ve
başı yarılıp lâkin baş kemiği parçalanıp dağılmasa yumurta sarısı ile bülbûs
«al† olunup o şicâca ve baş yarığına †ılâ olunur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yumurta sarısı ile bülbûsun †arfeye nef¡i olur ve o †ılâya sirke dahi karıştırılırsa gözde olan πarb ¡illetine nef¡i olup devâ-i ceyyid
olur ve göz pınarında olan şişlere dahi devâ-i ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bülbûsun tatlı olup levni kırmızı olanları mi¡deye
muvâfı… ve ceyyid olur. Ve mi¡de ağrılarına ¡asel ile o nev¡ bülbûs ∂ımâd
olunur. Ve bülbûsun mürr ve acı olanları ziyâde ceyyiddir, †a¡âmı ha∂m
113 Ya¡nî o …ur√alar ki süt gibi içinde ru†ûbet «urûc eder.
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eder ve πıdâiyyeti ziyâde olur lâkin πıdâ-i ma√mûd olmaz «u§û§an bülbûs-ı mürr πayr-i meşvî olur ise onun πıdâsı cidden πayr-i ma√mûd olur ve
binâen ¡aleyh istimrâsı ve ha∂mı olmaz ve nef«i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bülbûs bâhı ta√rîk eder.
Bâiyye Olan Devâların On Üçüncüsü Bezr-i ¢a†ûnâ Ya¡nî
Karnıyarık Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır: א
ر
Fi’l-Mâhiyyeti: Karnıyarık iki türlüdür, bir türlüsüne şitevî der[ler] ve
â«er türlüsüne §ayfî derler, her hangisi olursa her birisinin şerbet-i vâ√idesi
iki dirhem olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ziyâde ceyyidi mükteniz ve sıkı olup ru†ûbet ile mümtelî
ve suya bırakılsa rüsûb edip dibine çökendir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede bârid-i ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Karnıyarık kurutulup gül yağı ile lett olunsa ve
karıştırılsa …ab∂ eder ve sirke ile ∂ımâd olunsa cidden evcâ¡ı teskîn eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Sirke ile ∂arb ve «al† olunup isti¡mâl olunsa
ıssı şişlere ve nemleye ve √umrete ve «u§û§an kulak ardında olanlara ve
balπamî olan şişlere nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerin iltivâsına ve teşennüce ve ni…rîse ve
√ârre olan evcâ¡-ı mefâ§ıla sirke ile ve gül yağı ile karnıyarık ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Başına karnıyarık ile ∂ımâd eden kimsenin √arâretli
baş ağrısına nef¡i olur
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Göğüsü ziyâde yumuşatır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Karnıyarığın lu¡âbı gül yağı ile veyâ«ûd tatlı bâdem
yağı ile §afrâ √asebiyle olan ¡a†aş-ı şedîde ya¡nî ziyâde susuzlupa nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ma…lüvv olup ya¡nî kavrulup gül yağı ile mültevit
olan karnıyarık †ab¡ı ¡a…l eder ve sa√ca nâfi¡ olur «u§û§an §ıbyânın sa√cına
ziyâde nâfi¡ olur. Ve lu¡âbı ile tela¡¡ub edenlerin sa√cına dahi nâfi¡ olur. Ve
lu¡âbının kendisi dühn-i benefşec ile ma¡an †abî¡atı ı†lâ… eder.
Fi’l-◊ummayâtı: Bezr-i …a†ûnâ şürb olunsa √ârre olan √ummayâtın iltihâbını teskîn eder.
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Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Dördüncüsü Bûyânis
Dedikleri Devâdır: א
¢ânûn nüs«alarında ta√tında iki no…†a ile bûyânis -  אvâ…i¡ olmuştur. İbn Kütbî nüs«asında …âf ile ebû…ânis -  ا אvâ…i¡ olmuştur. Câizdir
ki …âfı yâ ile istibdâl edip ta¡rîb olmuş ola. Diyâr-ı Mı§riyye ve Şâm’da bu
devâya πâsûl-i Rûmî tesmiye olunur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâdan ek&er-i √âlde isti¡mâl olunan a§lı ve köküdür ve bunun §amπı olur ve ¡u§âresi dahi olur. Ve §amπı ¡u§âresinden ziyâde …avî olur. Ve ba¡∂ı kerre mürrî ile ve mi…dâr-ı …alîl şarâb ile «al† olunup
«u&ûret ve πıl@at olunca …adar ∂arb olunur ve πıl@atte i¡tidâli √asebiyle o
¡u§âre ecved ve enfa¡ olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve yine derece-i &âli&ede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allildir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Fâsid kemikleri ta…şîr eder tecfîf-i şed[îd]i
√asebiyle ve …ur√aları dahi ten…ıye ve ta†hîr eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlere cidden muvâfı… olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ~adrda olan fu∂ûl-i πalî@adan nef¡i olur. Şürben ve
∂ımâden riyeye ve riyede olan …ur√alara nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰ı√âl katılığına mes√û…an ve πayr-i mes√û… mâ-ı √ârr
ile †ılâ olunsa menfa¡ati olur.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Beşincisi Büsr ve
Bela√ Dedikleridir:
،
“Büsr” «urmânın «âmıdır. Mu√ammed el-Vanî Terceme-i ~ı√â√’ta der
ki «urmânın evveli “†al¡”dır, ondan sonra “«alâl”dir «â-i mu¡cemenin fet√i
ve lâmın ta«fîfi ile, ondan sonra “bela√”, ondan sonra “büsr”dür, ondan
sonra “ru†ab”dır, ondan sonra “temr”dir.114
Fi’l-Mâhiyyeti: Büsr ve bela√ın mâhiyyetleri meşhûre ve ma¡rûfedir. Ve
bunların eşcârları büldân-ı √ârre ve ıssı olan diyârda olur.
114 Ba¡∂ı şürû√ta yazıldığı üzere «urmâ çiçek iken †al¡ olur, çiçek dökülüp «urmânın
¡a…di @âhir olmasa «alâl olur ve ¡a…di @uhûr eylese bela√ olur ve büyüyüp ve ekle
§âli√ olup lâkin «âm ve πayr-i na∂îc olsa ona büsr derler ve nu∂c √â§ıl oldukta
ru†ab derler ve kuruyup …adîd oldukta temr derler.
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Fi’†-‰ab¡ı: Büsr ve bela√ın †abî¡atları derece-i &âniyede bârid ve yâbistir.
Ve büsr …asebden ziyâde …âbı∂dır. “¢aseb” bir nev¡ kuru «urmâya derler.115
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Büsr ve bela√ için nef« vardır «u§û§an üzerine
su içilse nef√i ziyâde olur. Ve büsr √elvâ olmağa bed™ eylese √alâveti zamânının ibtidâsında …ar…arası ek&er olur. Ve büsr ile bela√ a√şâda südde i√dâ&
eder. Ve büsrün †abî«i lehîbi teskîn eder velâkin √arâret-i πarîziyye ma√fû@
olur, ona «aleli olmaz. Ve büsr ve bela√ı tenâvülde ik&âr eylemek a«lâ†-ı
[153b] πalî@a tevlîd eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Büsr Büsr §udâ¡ getirir. Ve büsrün tenâvülü ik&âr olunsa müskir olur. Büsr ve bela√tan her biri li&eye ve ¡umûra ceyyid olur ya¡nî
dişlerin dibinde ve aralıklarında olan etlere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Büsr ve bela√ göğüse ve akciğere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bu ikisi mi¡deyi dibâπat ederler velâkin kebidde südde
i√dâ& ederler. Ve bu ikisinin ha∂mı ba†î™ olur ve heşş olanın ha∂mı e…all
olur. Ve bu ikisinin ha∂mı ve πıdâsı …alîl olur. Ve her birinden ma§nû¡ olan
√asv ve bulamaçın bu†™-ı ha∂mı az olur, ke’l-evvel ba†î™ olmaz.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Büsr ve bela√tan her biri ba†nı ¡a…l eder «u§û§an ki
sirke ile veyâ«ûd şarâb-ı ¡afı§ ile mezc olunup karıştırılsa ¡a…lı ziyâde olur.
Ve bela√ bevli ik&âr eder. Ve bela√ ¡afı§ ile şürb olunsa ra√imin seyelânını
ve bevâsirin nezfini men¡ eder.
Fi’l-◊ummayâtı: Büsr ve bela√ın ke&ret-i isti¡mâli nâfi∂ ve …uşa¡rîret
i√dâ& eder.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Altıncısı Bünk
Dedikleri Devâdır: כ
Fi’l-Mâhiyyeti: Bünk116 bir şey™dir ki Hind’den ve Yemen’den getirilir.
Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki bünk ümmü πaylân u§ûlündendir, kaçan o u§ûl
yonulsa bünkü tesâ…u† eder velâkin bu …avl &âbit değildir.
115 Ve ba¡∂ı ma√allerde “…aseb”i erde™-i temr diye tefsîr ederler. Vankulu lüπatinde
“…aseb” o kuru temrdir ki ağıza id«âl olunsa ağızda dağıla der. İntehâ. Bundan
@âhir olan, …aseb fî-zamâninâ balçık dedikleri ola.
116 “Bünk” biraz kabuktur ki tût ağacının kabuğuna benzer, Hind’den gelir ve Yemen’de ¡Avsec nâm bir nâ√iyeden gelir. Ba¡∂ılar dediler ki Yemen’de ümmü
πaylân şecerinin kabuğudur, ¡ı†riyyeti vardır, †uyûb-ı mürekkebeye id«âl olunur.
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Fi’l-İ«tiyârı: Bünkün ziyâde ceyyidi ve ef∂ali sarı ve «afîf olup râyi√ası
¡a≠b olandır. Ve levni ebya∂ ve ağır olanları redî olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir. Ve ba¡∂ılar der ki
derece-i ûlâda bâriddir.
Fi’l-»avâ§§ı: A¡∂âyı cidden ta…viye eder.
Fi’z-Zîneti: Cildi ten…ıye eder ve cildin ta√tında olan ru†ûbeti neşf eder
ve bedenin râyi√asını ta†yîb eder ve nûrenin kokusunu ya¡nî ¡âneye yakılan
kilsin117 râyi√a-i kerîhesini giderir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bünk mi¡deye ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ±ihni ve ¡a…lı müşevveş eder.
Bâiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Bi††î«tir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir ki Türkîce kavun ve karpuz derler.118
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin evvelinde bârid ve derece-i &âniyenin
â«irinde ra†bdır. Kaçan bi††î«in bezri kurutulsa ru†ûbeti gider ve derece-i
ûlâda müceffif olur ve kökü dahi müceffiftir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bi††î«in na∂îci la†îf olur ve «âm ve niyyi ke&îf
olur. Ve «âm-ı πayr-i na∂îc olan bi††î« …ı&&â †abî¡atındadır. Ve bi††î« gerek
na∂îc olsun ve gerek πayr-i na∂îc olsun her √âlde müfetti√ olur. Ve hilyevn
-ن
in «ıl†ı sâirlerinden tevellüd eden «ıl†tan ef∂al olur.
Bu ¡abd-i mütercim der ki yanımda olan nüs«alarda hâ-i hevvez ile
hilyevn - ن
vâ…i¡ olmuştur lâkin “hilyevn” hâ ile bir nev¡ nebâttır ki
onun köküne Rûmî saparna derler. Bi††î« a§nâfından olanlar lüπat-i Fârsîde bâ ile belyûn -  نve mîm ile melyûn - ن
dur. “Belyûn” bâ ile
elsine-i nâsta şamama dedikleridir ki enâr kadar olur, lüπat-i Fârsîde
destenbûye derler. Ve “melyûn” şalak ve kelek dedikleridir. Fehm olunur
ki …alem-i nâsi« ta√rîf edip “melyûn”u veyâ«ûd “belyûn”u “helyûn-hilyevn” resm eylemiştir.
117 “Kils” yanmış kireçtir ki onunla √ammâmda zernî« ile ¡ânenin tüyleri izâle olunur.
118
|| و ا אن
ا
:
ا
א
אر
و ا
א
|| و ة
ه وا
||  وذŞer√-i Mûcez li’l-¢azvînî.
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Ve hilyevnin la√mı câlîdir ve «u§û§an bezri ziyâde câlîdir. Ve bi††î«
mu†la…an ya¡nî gerek na∂îc olsun ve gerek πayr-i na∂îc olsun câlîdir. Ve
bezrinin cilâsı ziyâde …avîdir ve mi¡dede hangi «ıl†ı vâ…ıf ve mevcûd bulur
ise bi††î« ona isti√âle eder. Ve bi††î«in balπama meyli §afrâya meylinden
ziyâde olur ve sevdâya meylinden mübâlaπa ile ziyâde olur. Ve hilyevn
serî¡an isti√âle eylemez.
Fi’z-Zîneti: Bi††î« cildi ten…ıye eder ve «u§û§an bezri ziyâde ten…ıye
eder ve ke≠âlik cevfi ve içi dahi ten…ıye eder ya¡nî √ayvânda olan a√şâ ve
em¡â gibi bi††î«in dahi cevfinde bezre mutta§ıla es…â†ı vardır, o es…âtı tenâvül dahi cildi ten…ıye eder. Ve bi††î«in kelefe ve beha…a ve √azâza nef¡i olur
«u§û§an bi††î«in cevfi ya¡nî içinde olan es…â†ı √ın†a dühnü ile yoğurulup
güneşte kurutulsa ≠ikr olunan emrâ∂a menfa¡ati ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Kavunun kabuğu alına konulsa nezleyi göze nüzûlden
men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kavun kusturucudur ve «u§û§an kökü ziyâde kusturucudur. Ve kökünden iki dirhem mi…dârı şarâb ile şürb olunsa …ay™ı ta√rîk
edip bilâ-¡unf kusturur. Ve bi††î« a§lâ ha∂m olmayıp ¡alâ-√âlihi mi¡dede
bâ…î kalsa hey∂a mara∂ını ta√rîk eder. Hilyevn için bu†™-ı inhi∂âm vardır
lâkin cevfi ile ma¡an ekl olunursa ha∂ma …arîb olur. Ve hilyevnin πıdâiyyeti ziyâde §âli√ ve «ıl†ı dahi evfa… olur. Ve vâcib olur ki bi††î« †a¡âm-ı
â«ire tâbi¡ kılına, zîrâ bi††î« †a¡âm-ı â«ire tâbi¡ kılınmasa …ay™ ve πa&eyâna
mü™eddî olur.119 Ve ma√rûru’l-mizâc olan kimseler kavun ekl eylese üzerine sikencebîn şürb eylesin ve mizâcı ra†b olanlar kavun üzerine zencebîl mürebbâsı veyâ«ûd kemmûnî ma¡cûn tenâvül eylesin veyâ«ûd şarâb-ı
¡atî…-i rey√ânî şürb eylesin.
119 E†ıbbâ iki fır…adır, bir fır…ası der ki fâkihe …able’†-†a¡âm tenâvül olunur ve â«er
fır…a der ki ba¡de’†-†a¡âm tenâvül olunur; Mu√ammed b. Zekeriyyâ fır…a-i a«îredendir ve ¢ânûn dahi fır…a-i &âniyeyi ≠ikr eder, ammâ Mu√ammed-i ¢azvînî
beynehümâyı tevfî… edip der ki fâkihe gerek evvel ve gerek sonra tenâvül olunmak câiz değildir belki iki †a¡âmın arasında tenâvül olunmak gerektir, me&elâ
bir nevbet †a¡âm tenâvül olunup birkaç sâ¡at mürûrundan sonra tefekküh olunur
ve ba¡de-müddetin †a¡âm-ı &ânî tenâvül olunur, mi¡de «âlî iken veyâ«ûd mümtelî
iken tefekküh olunmaz ve bu tevfî… üzere tefekkühü …able’†-†a¡âm rivâyeti ve
ba¡de’†-†a¡âm rivâyeti ve i«tilâf-ı e†ıbbâ itti√âd eder Allâhu a¡lem.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Na∂îc ve πayr-i na∂îc olan bi††î«in idrârı vardır, bevli
idrâr eder, külyede ve me&ânede olan §aπîre √a§âttan nef¡i olur «u§û§an
külyede olan √a§ât-ı §aπîreden nef¡i ziyâde olur. Ve hilyevnin idrârı e…all
olur ve hilyevn a√lâ olur ve in√idârı esra¡ olur «u§û§an hilyevnin rı«vında
ve yumuşağında bu fi¡ller ziyâde olur.
Fi’s-Sümûmi: Kavun mi¡dede fâsid olsa †abî¡at-ı semmiyyeye isti√âle
eder. Kaçan mi¡dede &ı…leti √ads olunup fesâdı fehm olunsa vâcib olur ki
…ay™ ile serî¡an i«râc oluna, evlâ olan budur ki mu…ayyi™âttan mümkin olanlar ile …ay™ oluna, bir def¡a …ay™ ile iktifâ olunmaya.
Bâiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Bey∂dir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bey∂ yumurtadır ve mâhiyyeti ma¡lûmdur.
Fi’l-İ«tiyârı: Yumurtaların ef∂ali tavuk yumurtasının †arî ve tâze olanlarıdır. Ve yumurtanın içinde olanların dahi ef∂ali mu««u ve sarısıdır. Ve
yumurtanın †ab«ının ef∂ali yumurtayı ¡a…d olmayacak …adar †ab« edip ve
â«er nesne karıştırmamaktır belki su içinde nîm-birişt olunca …adar †ab«
eylemektir. Ve tavuk yumurtasından sonra ef∂al olan o kuş yumurtasıdır ki
tavuk mecrâsına cârî olur, sülün ve bıldırcın ve keklik ve çil dedikleri kuşlar gibi, ammâ ördek ve ördek mi&lli olanların yumurtasının «ıl†ı redî olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Yumurtanın †ab¡ı i¡tidâle mâildir ve beyâ∂ının †ab¡ı bürûdete
mâildir ve sarısı √arârete mâildir ve sarısı ve beyâ∂ı bunlardan her birisi ru†ûbete mâildir «u§û§an beyâ∂ının ru†ûbete meyli sarısının meylinden
ziyâdedir. İvezz ve ne¡âmın yumurtaları ru†ûbet ve yübûset arasındadır.
“Ne¡âm” devekuşuna derler ve “ivezz” kaz ma¡nâsınadır. Mu√ammed
el-Vanî Tercüme-i ~ı√â√’ında der ki [ اَ ْ َِو َّز ُةel-ivezzet] hemzenin kesri ve
vâv’ın fethi ve zâ’nın teşdîdi ile, †uyûr kısmından olan kazdır. Ve ba¡∂ılar
ördektir dedi. İntehâ. Her √âlde e†ıbbâ kaz ma¡nâsına isti¡mâl ederler. Ve
“ba††” kaz ve ördek arasında müşterektir lâkin e†ıbbâ “ba††”ı ördek ma¡nâsına isti¡mâl ederler ve ¡ulûm-ı edebiyye ¡ulemâsı ¡aks üzere isti¡mâl eder.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Yumurtada …ab∂ vardır «u§û§an sarısı şeyy ve
†ab« olunsa …ab∂ı ziyâde olur. Ve yumurtanın beyâ∂ı le≠¡i olan ağrıları teskîn eder beyâ∂-ı bey∂de taπdiye olmak √asebiyle ve o beyâ∂ın ¡u∂va bitişip
bir müddet be…âsı olup süt gibi serî¡an zâil olmadığı √asebiyle. Ve ziyâde
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†ab« olup [154a] pişkinleri ve a¡…ad olanlarının √a∂mı ba†î™ olur velâkin
πıdâsı ek&er olur. Ve ef∂ali nîm-birişt olanlardır ve nîm-biriştin nüfû≠u serî¡
olur.
Fi’z-Zîneti: Şemste i…âmet ile müteπayyir olan levni yumurtanın beyâ∂ı
ile ne†ûl olunsa izâle eder ve levn-i †abî¡îsini i¡âde eder. Ve yumurtanın sarısı şeyy olunup bal ile sa√… ve √all olunsa kelefe ve â&âr-ı sevâda †ılâ olur.
Ve yumurta beyâ∂ı âteş yanığına ceyyid olur. Ve toy kuşu yumurtası ba¡∂ıların ≠âhib oldukları üzere «ı∂âb olur ve sevâda §âbiπ olur lâkin o §ıbπın
va…t-i mu¡ayyeni vardır, o va…ti ta¡arrüfün †arî…i budur ki §ûftan fetl olunan
bir «ay† yumurtaya id«âl olunup bir müddet terk olunur ve ba¡de-müddetin
o «ay†a na@ar olunur, eger o «ay†ın levni esvel oldu ise o yumurtada §ıbπa
§alâ√iyyet vardır. Ve la…la… yumurtası √ubârâ yumurtası gibi §ıbπ olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâma mâni¡ olan devâlara id«âl olunur,
ke≠âlik …urû√ ve evrâm için itti«â≠ olunan √u…nelere dahi id«âl olunur. Ve
√umret üzere zeyt ile †ılâ olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Yumurta ma…¡adede ve ¡ânede olan cirâ√ate
ve âteş yanığına nâfi¡dir ve bir …ı†¡a §ûf ile isti¡mâl olunur ve âteşin yaktığı
ma√all ta…arru√ eylemez, ke≠âlik ıssı suyun yaktığı ma√allde dahi bu vechle yumurta isti¡mâl olunsa ta…arru√tan mâni¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Yumurtanın akı ve sarısı sinirleri telyîn eder ve
mefâ§ıl ağrılarına cemî¡an nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπda olan πışâların nezf-i demi için ma§nû¡ olan
nezf-i demi …â†ı¡a edviyelere id«âl olunur ve zükâmdan nâfi¡ olur. Ve tavuk
yumurtasının sarısı kulakta @uhûr eden evrâm-ı √ârreye nâfi¡ olur. Ve denilir ki berrî olan kaplunbağa yumurtasının §ar¡a nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yumurtanın beyâ∂ı göz ağrısını teskîn eder. Ve yumurta sarısı za¡ferân ile ve dühn-i verd ile ∂arebân-ı ¡ayna nâfi¡ olur. Ve
yumurta sarısı arpa unu ile ∂ımâd olunsa göze müteveccih olan nezleyi
nüzûlden men¡ eder. Ke≠âlik yumurta sarısı günlük ile alına †ılâ olunsa
göze nezle nüzûlünü men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Yumurtanın nîm-birişti boğazda olan
«uşûnete ve öksürüğe ve şev§aya ve sille ve √arâretten olan bu√û√at-ı §avta
ve ∂îk-ı nefese ve kan tükürmeğe nâfi¡ olur ve «u§û§an yumurta sarısı √asv
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kılınıp müfteriten isti¡mâl olunsa ziyâde nâfi¡ olur. Ve berrî kaplunbağanın
yumurtası §ıbyânın öksürüğüne mücerrebdir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Yumurta olduğu √âl üzere †ab« olunsa o ma†bû« sirke
ile mi¡deye ve em¡âya mevâddı in§ıbâbdan men¡ eder ve merînin ve mi¡denin «uşûnetini izâle eder. Ve yumurtanın meşvîsi ve pişmişi du«âniyyete
mün…alib olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Olduğu √âl üzere yumurtanın ma†bû«u sirke ile ishâli
ve sa√cı men¡ eder. Ve sarısının külyelerde ve me&ânede olan …ur√alara nef¡i
olur ve «u§û§an çiğ yumurta ile te√assî120 olunsa bu …ur√alara nef¡i ziyâde
olur. Ve yumurta du«ânı olmayan ıssı kül içinde şeyy olunsa isti†lâ…-ı ba†ndan
nef¡i olur eger ba¡∂ı edviye-i …âbı∂a ile ve koruk suyu ile ma¡an ekl olunur ise.
Ve bağarsıkların ve me&ânenin «uşûnetinden dahi nef¡i olur. Ve bağarsıklarda olan …ur√alar ve ¡ufûnet için yumurtanın beyâ∂ı iklîlü’l-melik ile i√ti…ân
olunur. Ve ma…†adede ve ¡ânede olan …ur√alara dahi nef¡i olur. Ve bir fetîle
yumurtanın beyâ∂ına ve dühn-i verde πams ve id«âl olunup i√timâl olunsa
ma…¡ade veremine ve ∂arebânına nef¡i olur. Ve yumurtanın beyâ∂ı ile √ınnâ
dühnünden ferzice itti«â≠ olunsa ra√imde olan …ur√alara nef¡i olur ve ra√imi
telyîn eder. Ve olduğu √âl üzere çiğ yumurta ile te√assî olunsa nezf-i demden
ve bevl-i demden nef¡i olur. Ve cemî¡an yumurta ecnâsı ve «u§û§an serçe yumurtası bâhı ziyâde eder. Ve ba¡∂ılar der ki kaz yumurtası zeyt ile karıştırılıp
fâtiren ra√ime ta…†îr olunsa ta…†îri gününden dört gün sonra †am&ı idrâr eder.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin On Dokuzuncusu Bül
Dedikleri Devâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ehl-i Hind der ki bül121 …ı&&â-i Hindîdir, …ı&&â-i kebîre √acmde mümâ&il olur velâkin bül acıdır, merârette zencebîle benzer.
~â√ib-i ¢ânûn’un …ı&&â-i kebîrden murâdı «ıyârşenberdir ve «ıyârşenbere
dahi …ı&&â-i Hindî ı†lâ… olunur. Bül tesmiye olunan …ı&&â-i Hindî «ıyârşenber mi&lli olur lâkin zencebîl gibi merâretli olur.
120 ء
ب ا אء ئא
 א زKe≠â fi’l-¢âmûs ya¡nî yumurtayı azar azar içse demektir.
121 “Bül” …ı&&â-i Hindîdir, uzun πılâflardır, içinde √abbeleri olur ve √abbelerin düsûmetli lübbü olur, müsta¡mel olan lübbüdür.
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Fi’†-‰ab¡ı: Bül derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir. Ba¡∂ılar derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir dediler.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır, a√şâyı ta…viye eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerin §alâbetine ve ru†ûbetine ve fâlic ve la…ve
gibi emrâ∂-ı bâridesine nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi âteşlendir[ir] ve …ay™dan nâfi¡ olur ve cüvârişenât terkîbine dâ«il olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı †a…l eder ve riyâ√ı dağıtır.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Belîlec Dedikleri Devâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Belîlecin †ab¡ı emlec †ab¡ına …arîbdir. Ve belîlecin lübbü
√ulvdür, bundu…a …arîbdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı ve’l-Ef ¡âli: ¢uvvet-i mu†la…ası ve …uvve-i …âbı∂ası vardır.
¢ânûn’un bu kelâmından fehm olunur ki belîlec mürekkebü’l-…uvâdır, hem
…ab∂ eder ve hem is√âl eder. İbn Kütbî bu ma¡nâyı şer√ edip der ki و א
د ا ان
و
ا داء
אو אو
אو
ر
ةو
يا
כא
ا ان اذ ا وف ا
İntehâ.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi dibâπat ve cem¡ edip ta…viye eder ve mi¡de
istir«âsına ve ru†ûbâtına nâfi¡ olur ve mi¡deyi belîlecden ziyâde bir nesne
dibâπat eylemez.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Belîlec ba¡∂ı kerre ba†nı ¡a…l eder. Ve ba¡∂ılar katında belîlec ba†nı a§lâ ¡a…l ve …ab∂ eylemez, ancak belîlecde telyîn …uvveti
olup telyîn eder, @âhir olan ba¡∂ın kelâmıdır ve …ab∂ı olmamaktır. Ve belîlec
mi¡â-i müsta…îm ya¡nî dübüre mutta§ıl olan bağarsığa ve ma…†adeye nâfi¡dir.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Bâderencbûye Ya¡nî
Oğul Otu Demekle Ma¡rûf Olan Nebttir:
אدر
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu nebât meşhûr nebâttır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Balπamdan ve sevdâdan √âdi& olan ¡ilelin ve
emrâ∂ın cümlesine nâfi¡dir.
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Fi’z-Zîneti: Ağız kokusunu ta†yîb eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cereb-i sevdâvîye nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπda olan süddeleri açar ve ağızın râyi√a-i kerîhesini izâle eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Müferri√ ve …albi mu…avvîdir, √afa…ân-ı …albi izâle
eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂ma mu¡în olur ve ınçkırığı izâle eder.
Fi’l-Ebdâli: ¢albi tefrî√te bedeli bir vezni ibrîsîm ve &ülü&ânı ağaç kavununun kabuğu olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Bâ≠incândır: אذ אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Bâ≠incân ma¡rûftur.122
Fi’l-İ«tiyârı: Tâzesi eslemdir ve eskisi redîdir; †a¡mı ve †ab¡ı …alâ dedikleri devânın †ab¡ına ve †a¡mına muvâfı…tır. “¢alâ” üşnân-ı a«∂ardan ve
πayriden isti«râc olunan ru†ûbettir, o ru†ûbet √acer-i re√âya müşâbih olur,
taf§îli ma√allinde me≠kûrdur.
Fi’†-‰ab¡ı: İbn Mâserceveyh katında bâ≠incânın †abî¡atı bâriddir lâkin
§a√î√ olan bâ≠incânda olan …uvvet-i πâlibe derece-i &âniyede √ârr ve yâbis
olmaktır merâreti ve √arâfeti √asebiyle.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bâ≠incân [154b] sevdâyı tevlîd eder ve levni
ifsâd eder ve beşereyi karartır ve levni sarartır. Ve bâ≠incânın küçüklerinde la√miyyet olmaz, bi’l-cümle kabuktan ¡ibârettir. Onun ik&âr-ı tenâvülü
kelef i√dâ& eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bâ≠incân sere†ânı ve §alâbât ve cü≠âmı îcâb
eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Baş ağrısı ve süddeler ve ağızda be&reler i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidde ve †ı√âlde süddeye mü™eddî olur lâkin sirke
ile †ab« olunan bâ≠incândan südde √âdi& olmaz belki ba¡∂ı kerre kebidde
bulunan süddeyi teftî√ eder.

122
ا

||را
א
כ
|| ف ردي
ا כ
אو
ا ت

||

را || و

ا כا כ
وا ور

 כ ة:ا א
ردا
א وا ك א وره || א

ا

195

196

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâ≠incân bevâsîri tevlîd eder lâkin gölgede kurutulan
a…mâ¡ı123 ya¡nî çöpüne mutta§ıl olan ve düğme gibi katı olan ma√alli sa√…
olunup bâsûra o mes√û… ile †ılâ olunsa nef¡i olur. Bi-≠âtihi bâ≠incânda …uvve-i ¡â…ıle ve …uvve-i mu†lı…a yoktur lâkin dühnde ya¡nî zeyt ile †ab« olunsa
†abî¡atı ı†lâ… eder ve sirke ile †ab« olunsa †abî¡atı ¡a…l eder.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Yirmi Üçüncüsü Behrâmec
Dedikleri Devâdır: ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki behrâmec reyâ√în ecnâsındandır,
diyâr-ı Bel«’te olan söğüt ağacının çiçeğidir, ana renf124 dahi derler ve
Fârsî lüπatte behrâm derler, ta¡rîb olunup behrâmec dediler.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Behrâmec ile ne†ûl olunsa nef«i ta√lîl eder ve o
nef« hangi ¡u∂vda olursa olsun cemî¡an a¡∂ânın nef«alarını dağıtır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Behrâmecin fi…â√ı ve çiçeği başta olan πalî@ yelleri dağıtır ve vara…ı dahi şemm olunsa yine riyâ√ı ta√lîl eder. Ve behrâmec ba†nı
dahi ishâl eder. ‰ab¡ ile olan nüs«ada ishâli me≠kûr değildir.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Bûzîdândır: ز ان
Fi’l-Mâhiyyeti: Bûzîdân Hindî bir devâ-i «aşebîdir, onun …uvvetinde
behmen …uvvetine müşâbehet vardır.
Fi’l-İ«tiyârı: Bûzîdânın ceyyidi ve «âli§i ebya∂ ve πalî@ olup «u†û†u
ke&îre ve «uşûnetli olanlarıdır, ammâ ¡ûdu da…î… olup melâsetli ve beyâ∂lığı …alîl olanları redî ve πayr-i «âli§tir. Ve ba¡∂ı kerre lu¡be-i Berberiyye
ile bûzîdân πaşş olunur. Lu¡be-i Berberiyye sûrincâna müşâbih bir devâdır.
İbn Sînâ katında sûrincânın kendisine lu¡be-i Berberiyye derler.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müla††ıftır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı mefâ§ıla ve ni…rise nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder.
Fi’s-Sümûmi: Sümûmdan nâfi¡dir.
123 “A…mâ¡” iki ma¡nâya gelir: Biri böğründen sivilciler gibi «urûc eden nesnedir,
a…mâ¡-ı verdden murâd o tomurcuklardır ve ma¡nâ-yı â«eri çöpüne mutta§ıl olan
ma√all-i §ulb olur.
124 [Yazmada “ren…” daha belirgin!]
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Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Biring-i Kâbülîdir:

כ כא

Lüπat-i Fârsîdir, ta¡rîb edip birinc derler. Kâbül, Hind diyârında bir
nâ√iyenin ismidir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Biring √abb-ı Hindîdir veyâ«ûd Sindîdir. Ve biring iki
nev¡dir: Bir nev¡i §aπîr olur ve müfennen ve müra……aş olur ya¡nî siyâhlı
ve beyâ∂lı olup üzerinde siyâhtan no…†alar olur. Ve nev¡-i â«eri kebîr olur,
müra……aş olmaz, √umrete mâil olur. Ve §ıπârı ef∂al ve enfa¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mefâ§ıldan balπamı …al¡ eder ve bu fi¡li πâyete bâliπ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bağarsıklardan balπamı ve kurdu ve √abbu’l-…ar¡ı ishâl eder. Biringin bu fi¡li dahi πâyete cidden bâliπ olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Bû…î§âdır: א
Fi’l-Mâhiyyeti: ¢ânûn §â√ibi der ki bu devâyı ben bilmedim.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı bâriddir.
Fi’l-»avâ§§ı: Cilâsı ve …ab∂ı vardır ve mîvesinin πılâfında ve @arfında
ter†îb vardır.
Fi’z-Zîneti: Vechi ziyâde mücellâ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bu devâ sa√… olunup müte…arri√ olan cereb
üzerine va∂¡ olunur ve cirâ√âtı ilzâ… eder ya¡nî ayrılmış ma√alleri biri birine yapıştırır …ab∂ı ve cilâsı √asebiyle ve «u§û§an ağacının kabuğu bu fi¡li
ziyâde eder. Ve kesr olmuş kemik üzerine yaprağının ve kökünün †abî«i
saçılır ve ne†ûl olunur.
Fi’l-Âlâtı’n-Nef∂i: ¢ışre-i πalî@ası sovuk su ile veyâ«ûd şarâb ile bir
mi&…âl sa…y olunsa balπamı ishâl eder.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Behârdır: אر
Fi’l-Mâhiyyeti: Behâr o devâdır ki ona gâv-çeşm derler ya¡nî sığır gözü
derler, çiçeğinin yaprakları sarı olur ve ortası kırmızı olur, babadya çiçeğinden semânetli olur ya¡nî katları ve katmeri ziyâde olur. ‰ab¡ ile olan
nüs«alarda
ورد ا א
 اbedeline
 ورق ا אvâ…i¡ olmuştur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir.
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Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Behârı şemm edip kokumak başta olan riyâ√-ı πalî@aya
menfa¡at-i @âhire ile nef¡i olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Bû§îrdir:
Â«er müfredâtta bûş §îrâ - ا
 شyazılıp cû&erân - ان
diye tefsîr
olunmuştur ve lüπat-i Yûnânîde …alemûs - س
derler, ma¡nâsı ayı kulağı
demektir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bû§îr devâ-i ma¡rûftur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bû§îr mu√allildir «u§û§an zehri altın sarısı gibi
sarı ola. Ve bu devâ i¡tidâl üzere câlî olur.
Fi’z-Zîneti: Bû§îr-i berrînin ≠ehebî olan çiçeği tüyü kırmızı eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Yaprağının †abî«i evrâma nâfi¡ olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bû§îr ¡asel ile …ur√a ve cirâ√at üzere ∂ımâd
olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A∂alin şed«ına ve pârelenmesine †abî«inin nef¡i
olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Diş ağrısı için bû§îrin †abî«i ile ma∂ma∂a olunur.
Fi’l-Â¡∂âı’l-¡Aynı: Remed-i √ârra †abî«inin nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Su¡âl-i müzmine †abî«inin nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Yaprakları esved veyâ«ûd ebya∂ olanları müzmin
olan ishâle nâfi¡dir.
Bâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu Benc
Dedikleri Devâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bencin125 erde™i ve a«be&i esved olanlarıdır ondan sonra
a√mer olan erde™, a«be&tir lâkin ebya∂ı selâmetli olur. Ve bencin ancak isti¡mâl olunanları ebya∂ olanlardır, evlâ olan esved ve a√meri isti¡mâl olunmamaktır. Ve benc-i esvedin zehri urcuvânî olur ve benc-i a√merin zehri sarı
olur ve benc-i ebya∂ın zehri ebya∂ olur veyâ«ûd §ufrete mâil beyâ∂ olur. Ve
müsta¡mel olan bencde ya¡nî benc-i ebya∂da ru†ûbet-i dühniyye olur.
125 “Benc” kütüb-i fı…hiyyeden ¢uhistânî adlı kitâbda “bencün …ınnebün” ya¡nî
kendir olmak üzere ta§rî√ eder ve kendirin πayri ma¡rûf bir nebt olmak üzere
¢âmûs’ta mes†ûrdur.
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Fi’l-İ«tiyârı: Bencin ecvedi ebya∂ olandır, eger ebya∂ bulunmazsa a√meri isti¡mâl olunur. Ve esvedini isti¡mâlden dâimâ ictinâb lâzımdır lâkin
esvedin dallarının ¡u§âresi ba¡∂ı kerre afyûn bedeline isti¡mâl olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Benc-i esvedin †abî¡atı derece-i &âli&enin â«irinde bârid ve
yâbistir ve ebya∂ının †abî¡atı derece-i &âli&enin evvelinde bârid ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu«addirdir, nezfi …a†¡ eder ve ta«dîri √asebiyle evcâ¡-ı ∂arebâniyyeyi teskîn eder.
Fi’z-Zîneti: Tesmîn için ya¡nî arık olan kimseleri semridtci devâların terkîbine id«âl olunur, zîrâ benc demi icmâd edip ¡a…d eder ve demin
¡in¡i…âdı ile simen √âdi& olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm ve bü&ûrun ağrılarını teskîn eder ve
«u§yelerde olan §alâbeti √all eder ve √umrete nef¡i olur.
Fî-Emrâ∂ı’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Üç …îrâ† benc mâ-ı ¡asel ile şürb olunsa
veyâ«ûd †ılâ olunsa ni…ris ağrısını teskîn eder. Ba¡∂ılar dediler ki benc yaprağından üç yaprak veyâ«ûd dört yaprak †ılâ ile ya¡nî ma†bû«a olan √amr ile
şürb olunsa kemikte √âdi& olan âkileyi def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bencin her nev¡inin ¡u§âresi [155a] kulak ağrısını teskîn eder. Ve eger ¡u§âresi sirke ile ve dühn-i verd ile isti¡mâl olunsa diş
ağrısını teskîn eder, bezri dahi bu fi¡li işler ve bencin kökü dahi sirkede
†ab« olunsa bu fi¡li işler, ke≠âlik dühnü dahi bu ağrıları teskîn eder ve sâir
menâfi¡i dahi dühnünde mevcûd olur. Ve benc müsbit olur ya¡nî sübât getirir. Ve mi…dâr-ı mu¡teberi olan yaprağını ekl eden kimsenin ¡a…lında i«tilâ†
olur, ke≠âlik yaprağının †abî«i ile i√ti…ân olunsa i«tilâ†-ı ¡a…lı îcâb eder. Ve
dühnü kulağa ta…†îr olunsa kulak ağrısını teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bencin bezri veyâ«ûd yaprağının ¡u§âresi ile ¡ayn
üzere †ılâ olunsa §u¡ûbetli olan göz ağrısını teskîn eder. Ve bencin rubbu
veyâ«ûd yaprağı veyâ«ûd bezri ile göze †ılâ olunsa göze nevâzil nüzûlünü
men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Bezr-i bencden iki û&ûlüs ya¡nî altı …îrâ†
şürb olunsa ifrâ† üzere kan tükürene nef¡i olur. Ve hatunların meme ağrıları için yaprağı ile memelerine ∂ımâd olunur. Ve ba¡∂ı kerre öksürük için
terkîb olunan devâya id«âl olunur. Ve gebe kaldıktan sonra hatunların memelerine ¡ârı∂ olan şişlere †ılâ olunur ve o şişleri eritip izâle eder.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡U§âresi veca¡-ı ra√imden nâfi¡dir, ra√imden nezf-i
demi men¡ eder; evrâm-ı «u§yeye yaprağı ile ∂ımâd olunur.
Fi’s-Sümûmi: Benc sümûmdandır, ¡a…lı i«tilâ† üzere eder ve nisyân getirip te≠ekkürü ib†âl eder ve «unâ… ve cünûn i√dâ& eder.126
Bâiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu Ben…asedir:
Bir no…†a ile bâdan sonra nûn ve …âf ve sîn ile. Ve İbn Kütbî müfredâtında ve ¢âmûs’ta mevcûd olan bilâ-nûn “ba…s”tır, onlarda “ben…ase”
me≠kûr değildir, şimşâr diye tefsîr olunmuştur ve ba¡∂ı va§fları ¢ânûn’un
≠ikr eylediği va§fa muvâfı…tır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki bu devânın …uvveti ¡ades ya¡nî mercimek …uvvetine müşâbihtir ve ha∂mı mercimeği ha∂mdan ¡usretlidir.
Fi’†-‰ab¡ı: Mu¡tedildir, yübse mâildir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mercimek gibi …âbı∂dır ve sevdâyı tevlîd eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mefâ§ıla ceyyiddir; §ıbyânlarda …ayle ve fet… mara∂larına ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi Ba†† Ya¡nî Ördektir:
Fi’l-Mâhiyyeti: ‰uyûrdan bir nev¡ †ayrdır.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârrdır, ehlî olan kuşların cümlesinden ıssıdır. Ba¡∂ılar dediler ki ördek mizâcı bürûdet üzere olanları tes«în eder ve ma√rûru’l-mizâca
√ummâ îcâb eder.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ağrıları teskînde ördek yağının nef¡i ¡a@îm olur
ve bedenin derinliğinde ve ¡um…unda olan ağrıları ve le≠¡i teskîn eder. Kuş
yağlarının cümlesinden ördek yağı ef∂al olur. Ve la√mı kâsirü’r-riyâ√tır,
yelleri dağıtır. Ve …âni§asının ya¡nî kursağının πıdâiyyeti ziyâde olur.
Fi’z-Zîneti: Şa√mı levni ta§fiye eder ve la√mı arık olanları semritir, müsemmindir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ~avtı ta§fiye eder.
126 Ve «ayâlât-ı fâside gösterdiğinden ona eşrâr-ı esrâr tesmiye ederler, bu √âletleri
olduğu için müte™e««irîn √ürmetine iftâ eylediler.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡dede la√mı &a…îl ve ba†î™ olur «u§û§an kazın la√mı
mi¡deye ziyâde &a…îl olur ve bunların a¡∂â-ı sâiresine nisbet ile kanatları e«aff olur. Ve bu kuşların lu√ûmu ha∂m olunduktan sonra πıdâiyyeti
cemî¡an kuşların lu√ûmunun πıdâiyyetinden ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder ve menîyi ik&âr eder.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi Bersiyâvşân Ya¡nî
Baldırıkaradır: אو
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ «aşîşe-i da…î…adır ki onun nebâtının ma√alleri
√ıyâ∂ ya¡nî su biriktiği ma√aller ve su kenârları ve ırmaklar olur ve kuyu
içlerinde dahi nâbit olur. Ve bersiyâvşân127 küzbere-i ra†beye müşâbihtir
lâkin …u∂bânı ve dalları siyâha mâil kırmızı olur, sâkı ve zehri ve nevri
olmaz, …uvveti serî¡aten zâile olur.128
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs dedi ki †abî¡atı mu¡tediledir. Şey«-i Re™îs der ki ben
derim ki ba¡∂ı kerre †abî¡atı cidden yesîr olan √arâret ve yübûsete meyli
olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allil ve müfetti√ ve müla††ıftır, …ab∂ı dahi
vardır ve seyelânı men¡ eder. Ve «orûsların ve bıldırcınların ¡alefine bersiyâvşân katılsa nifârlarını ve teva√√uşlarını ziyâde eder.
Fi’z-Zîneti: Bersiyâvşânın remâdı «all ve zeyt ile dâü’&-&a¡lebe ve
dâü’l-√ayyeye nâfi¡dir. Bersiyâvşân mersin yağı ile ve şarâb ile isti¡mâl
olunsa şa¡rı uzatır ve intişârını men¡ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Dübeylâttan nâfi¡dir ve «anâzîri tebdîd edip
dağıtır.
Fi’l-»urâcı ve’l-Kurû√ı: Nâ§ûrdan ve …urû√-ı «abî&e ve …urû√-ı ra†beden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Külünün suyu √azâza nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Emrâ∂-ı ¡ayndan πarb mara∂ına nâfi¡dir.
127 Bersiyâvşân Fârsîdir. Vech-i tesmiye budur ki Efrâsyâb @ulmen Siyâvuş’u …atl
ettikte kanı döküldüğü ma√allde bu nebât bitti, onun için bersiyâvşân dediler.
“Ber” mîve ma¡nâsınadır. Bunun ¡Arabîde on sekiz ismi vardır, iki Yûnânî ve bir
Süryânî ismleri vardır, ma√allinde me≠kûrdur.
128 Bir sene mürûrunda külliyyen …uvveti zâile olur ve nı§f senede ∂a¡f ve vehn gelir
lâkin külliyyen zâil olmaz.
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Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Akciğeri cidden ten…ıye eder ve öksürüğe
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Fu∂ûlün ba†na ve mi¡deye seyelânından bersiyâvşân şarâb ile isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur ve veca¡-ı †ı√âle dahi nâfi¡ olur ve
yere…âna dahi nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder ve √a§âtı pâreler ve meşîmeyi i«râc
eder ve nifâsta olan hatunları ten…ıye eder ve nezfini …a†¡ eder ve ba†nı
ek&er-i e†ıbbâ katında ¡a…l eder ve İbn Mâseveyh katında ishâl eder.
Fi’s-Sümûmi: Bersiyâvşân şarâb ile ılan sokan ve kuduz dalayan ve sâir
√aşerât ve hevâmmın soktukları ve daladıkları kimselere nâfi¡dir.
Fi’l-Ebdâli: Rebve ve tevâtür-i nefese menfa¡atte bersiyâvşânın bedeli
bersiyâvşân vezni …adar benefşe ve nı§f vezni rubb-ı sûs olur. Ve ba¡∂ılar
dediler ki beyan kökü dahi bersiyavşânın ma…âmına …âim olur.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Otuz Üçüncüsü Bâdrûcdur: אدروج
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊avk dedikleri ma¡rûf devâdır.129 Ve dühnünün …uvveti
merzencûş dühnü …uvvetine mücânistir velâkin merzencûş dühnü …uvvetinden a∂¡aftır. Ve bâdrûcda …uvâ-yı müte∂âdde vardır ya¡nî …ab∂ ve ishâl
…uvvetleri vardır, ef¡âl ve «avâ§§ lev√asında ≠ikr olunur ve yübûset ve ru†ûbet …uvvetleri dahi vardır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlânın â«irinde derece-i &âniyeye mâil √arâreti vardır ve derece-i ûlânın evvelinde yâbistir ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi vardır, o
ru†ûbeti derece-i &âniyeye bâliπ olur lâkin ru†ûbeti cevherinde değildir belki fa∂liyyedir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bâdrûcda …ab∂ ve ishâl vardır, zîrâ bâdrûc
…âbı∂dır lâkin ishâle müsta¡idd olan «ıl†a mü§âdif olsa isti¡dâdı √asebiyle
ishâl eder ve ta√lîl ve in∂âc ve nef« …uvvetleri dahi vardır ve ta¡fîne sür¡ati
vardır ve «ıl†-ı redî™-i sevdâvî tevlîd eder ve sevdâyı tevlîd eden ebdâna
bâdrûcun bezri nâfi¡ olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Sirke ile dühn-i verd ile bâdrûc √ârr olan şişlere †ılâ olunsa nef¡i olur.
129 “Bâdrûc” ism-i Fârsîdir, ¡Arabîsi “√avk”tır, Türkîde “◊orâsânî tere” derler;
rey√ânîsi vardır √attâ ba¡∂ılar rey√ânu’l-mevtâ bâdrûcdur dediler.
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Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Burnu kanayanlara bâdrûcun ¡u§âresi …a†ûr olunsa nâfi¡
olur «u§û§an ki «amr ve kâfûr ile bâdrûcdan fetîle kılınsa ru¡âfa ziyâde nâfi¡
olur. Ve diş ağrısını bâdrûc izâle eder ve ba¡∂ı mizâcdan aksırığı def¡ ve
teskîn eder ve mizâc-ı â«erin ¡u†âsını ve aksırığını ta√rîk eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ¡Aynın ∂arebânından nâfi¡dir bâdrûc ile ¡ayna ∂ımâd olunur ise. [155b] Ve bâdrûcun ekli @ulmet-i ba§ar i√dâ& eder ru†ûbeti ta√lîl ve
teb«îr eylediği √asebiyle. Ve ¡u§âresi ile ikti√âl olunsa ba§arı ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¢albi cidden ta…viye eder ve §adr ve riyeyi kurutup
tecfîf eder ve suyundan bir sükerrece şürb olunsa sû™-i teneffüsten nâfi¡
olur. Ve kan tükürenlere suyu nâfi¡dir ve lebeni idrâr eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂mı ¡usretli olur ve ¡ufûneti sür¡atli olur ve mi¡deye
redî olur «u§û§an yaprağı ziyâde redî olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡A…lı vardır. Eger «ıl†-ı müsta¡idde mü§âdif olur ise ishâl eder ve idrâr eder ve ma…¡adeye mu∂ırr olur. Ve bezri ¡usr-i bevle nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Arının ve ¡a…rebin ve tinnîn-i ba√rînin sokmasına nâfi¡dir
ve menfa¡ati @âhiredir.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Dördüncüsü Bir†ânî…î Dedikleri
Devâdır:
א
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki bir†ânî…î130 bostân-efrûz dedikleri
devâdır. Ve ba¡∂ılar dahi dediler ki bir†ânî…înin yaprakları √ummâ∂-ı berrînin yaprağına benzer velâkin bir†ânî…înin yaprağı sevâda mâildir ve √üsn
ve revna…ı vardır. Ve ba¡∂ı &ânînin bu kelâmı ba¡∂ı evvelin kelâmını redd
eder, zîrâ bostân-efrûzun yaprağı …ı&&â yaprağı gibidir ve …ı&&â yaprağı
√ummâ∂-ı berrî yaprağına muπâyirdir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Yaprağı …âbı∂dır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cirâ√ât ve …urû√u idmâl eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bir†ânî…î ¡u§âresi ağızda olan ¡atî… …ur√alara ve …ulâ¡a
ziyâde ceyyid ve nâfi¡dir. Ve vâcib olur ki bir†ânî…îden rubb itti«â≠ olunup
…ulâ¡ için isti¡mâl oluna, zîrâ rubbun …ulâ¡a menfa¡ati πâyete bâliπ olur.
130 “Bir†ânî…î” lüπat-i Yûnânîdir, İfrencler bî†ûr†â - ر א
derler bir √aşîşedir ki rebî¡de nâbittir, yaprağı √ummâ∂-ı berrî yaprağına benzer, sâ…ı olur, çiçeği kırmızıya mâildir.
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Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Beşincisi Bîliyûn
Dedikleri Devâdır: ن
Nüs«a-i sul†âniyyede bâ-i muva√√adeden sonra iki yâ-i mü&ennât arasında lâm ile ve ba¡dehâ vâv ile nûn ile bîliyûn - ن
vâ…i¡ olmuştur lâkin
İbn Kütbî ve el-◊âcc »ı∂ır Paşa nüs«alarında bâ-i muva√√ade ba¡dehu
lâm ve mîm ile belmûn - ن
vâ…i¡ olmuştur. ¢ânûn’un †ab¡ ile olan nüs«alarında bâ-i muva√√ade bedeline fâ ve yâ-i &âniye bedeline mîm ile fîlmûn
-ن
vâ…i¡ olmuştur. Bâbu’l-bâiyyeye her ne …adar fâ™ ile ta§dîr olan
kelime muvâfı… değil ise bâ™ ile fâ beyninde istibdâl müte¡âreftir, her √âlde
ma¡nâları ¢ânûn’da me≠kûr olandır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devânın mâhiyyeti yetû¡âttan olan ferfa«ın yabanîsi
olur ve bezrinde yetû¡ât bezri gibi nâriyyet olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ifrâ† üzere ishâl [eder.]
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Otuz Altıncısı
Ba…latu’l-◊am…âdır: א
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir, Türkîce semiz ot derler.131
Fi’l-İ«tiyârı: Ba…latu’l-√am…ânın ¡u§âresi sâir eczâlarından enfa¡dır ve
fi¡li eblaπ ve ek&erdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede bârid ve derece-i &âniyenin â«irinde ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı vardır, nezfi ve seyelânât-ı müzmineyi
men¡ eder ve πıdâiyyeti …alîl olur, ke&ret-i vefret üzere taπdiye eylemez ve
§afrâyı cidden …am¡ edip söker.
Fi’z-Zîneti: Semiz ot ile bedende olan siğil √akk olunsa bi’l-«â§§a o
ma√kûk siğilleri …al¡ eder ve …al¡ı keyfiyyeti √asebiyle değildir belki «â§§ıyeti ile işler.
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Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Fesâdından «avf olunan evrâm-ı √ârreye ∂ımâd
olunur ve √umret tesmiye olunan vereme dahi ∂ımâd olunur. Ve şarâb ile
memzûc olan semiz ot ile baş πasl olunsa başta olan be&relere nâfi¡ olur ve
«uşûneti izâle edip li&âtı ya¡nî diş etlerini melâsetli eylediğinden diş ağrısına dahi nef¡i olur ve ∂arebânı olan √arâretli baş ağrısına nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Remedden nâfi¡dir, ek√âle dahi id«âl olunur, ammâ
çok olur ise göze πışâve getirir.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Semiz ot …uvve-i ¡ufû§atı √asebiyle kan tükürene
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Şürben ve ∂ımâden mi¡desinde iltihâb olanlara ve
ke≠âlik kebidi mültehibe olanlara nef¡i olur ve merâr …ay™ edenlere nef¡i
olur lâkin şehveti ∂a¡îfe eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bağarsıklarında sa√cı olanlara ve ishâl-i merârîsi
olanlara semiz ot ile i√ti…ân olunur, böbrek ve me&âne ağrılarına ve …ur√alarına nef¡i olur ve şehvet-i bâhı ek&er-i √âlde …a†¡ eder. Ve Mâserceveyh
zu¡m eder ki bâhı ziyâde eder; eger bu …avli §a√î√ olur ise √ârr ve yâbis olan
mizâclarda olur. Ve semiz ot dem-i √ay∂ın nezfini √abs eder ve ra√imin
√ur…atından nef¡i olur. Ve bevâsîr-i dâmiyeden semiz ot suyunun nef¡i olur.
Ve ¡u§âresi √abbu’l-…ar¡ı i«râc eder. Ve semiz ot şeyy olunup ekl olunsa
ishâli …a†¡ eder.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊iddetli √ummâlardan ve √ummâ-ı mu√rı…adan nâfi¡
olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Yedincisi Bundu…tur: ق
Türkîde fındık derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bundu…un mâhiyyeti ma¡rûfe[dir.] Ve ar∂iyyeti cevzin
ar∂iyyetinden ek&erdir ve cevzin πıdâiyyetinden bundu…un πıdâiyyeti dahi
ek&erdir, zîrâ bundu…un iktinâzı ya¡nî sı…lığı eşeddir ve dühniyyeti e…alldir
ve inhi∂âmı ba†î™dir. Bu va§flar lâ-ma√âle ke&ret-i πıdâiyyete delâlet eder.
Fi’†-‰ab¡ı: Bundu…un †ab¡ı √arârete ve yübûsete ziyâde mâildir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bundu…tan mirâr tevellüd eder, cevzde olan
…ab∂dan ziyâde …ab∂ı olur ve nef«i olur ve ba†n-ı esfelde ya¡nî …a¡r-ı mi¡dede riyâ√ı tevlîd eder.
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Fi’z-Zîneti: İ√râ… olunsa √urâ…ası tüylere «ı∂âb olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Baş ağrısı i√dâ& eder. Ve kavrulup azacık büber ile ekl
olunsa zükâmı in∂âc eder. Fâ∂ıl İbu…râ† dedi ki bundu… dimâπı ziyâde eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bir …avm zu¡m eylediler ki azra…u’l-¡ayn olan †ıflın
yâfû«una ve tepesine fındık ile †ılâ olunsa zür…ati zâile olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Bal ile fındık ekl olunsa müzmin olan öksürüğe cidden nâfi¡ olur ve cidden nef&e nef¡-i bâliπi olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Cevzden ha∂mı ba†î™dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Kabuğu …âbı∂dır, ba†nı ¡a…l eder.
Fi’s-Sümûmi: Bi’l-cümle nühûşa nef¡i olur «u§û§an incir ve se≠âb ile
¡a…rebin soktuğu kimselere nef¡-i bâliπi olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Sekizincisi Penc-engüşttür:

א

İsm-i Fârsîdir, “penc engüşt” terkîbinden me™«û≠dur, beş parmak
ma¡nâsına; bir adı dahi ≠û-«amsetü e§âbi¡dir,132 zîrâ o otun dalları olur ve
her dalın başında parmağa müşâbih beş yaprağı olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dediler ki bu devâ bir nev¡ ottur ki büyük olur ve şecer
olmağa …arîb olur ve suya …arîb ma√allerde olur ve dalları §alâbetli olur ve
yaprakları zeytûn ağacı yaprağı gibi olur lâkin zeytûn yaprağından mülâyim olur. Onun çûbu †ıbba id«âl olunmaz ve menfa¡ati olmaz ancak †ıbba
id«âl olunan zehri ve vara…ı olur; &emerinde ve sâir müsta¡mel olan eczâlarında le†âfet ve √arâfet ve ¡ufû§at olur ve bu keyfiyyâtta se≠âb-ı yâbise
…arîb ve ondan dûn olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âli&ede yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allil ve müla††ıf ve riyâ√ı müfeşşî olur,
elbette onda nef« olmaz ve …ab∂ ile ma¡an teftî√i olur.
Fi’z-Zîneti: Levni ten…ıye ve ta§fiye eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mülteviye olan sinirlere yaprağı ile ∂ımâd olunur
ve i¡yâyı cidden izâle eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Şürbü sübât ve §udâ¡ı i√dâ& eder, ammâ ∂ımâd olunsa
§udâ¡a menfa¡ati olur ve kavrulup ekl olunsa îcâb eylediği §udâ¡ …alîl olur.
132 “Penc-engüşt” beşparmak dedikleri nebttir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Hatunların sütünü çoğaltır ve menîyi azaltır. Şerbeti
bir dirheme varınca …adar olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidin ve †ı√âlin süddelerini teftî√ eder ve cidden
§alâbet-i †ı√âle nâfi¡ olur eger sikencebîn ile iki [156a] dirhem mi…dârı şürb
olunur ise. Ve istis…âya dahi nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√iminde veca¡ı olan hatunlar †abî«inde otursalar
veca¡larına nâfi¡ olur ve fûtenec ile şürb eyleseler veyâ«ûd ba«ûr eyleseler
ra√im şişlerine nâfi¡ olur ve menîyi tecfîf eder. Ve …u∂bânından bir şey™
arkanın ta√tına va∂¡ olunsa in¡â@dan ve i√tilâmdan mâni¡ olur. Ve şehveti ziyâde olan hatunlar teb«îr edip ba«ûrun isti¡mâl eyleseler şehvetlerini
no…§ân eder. Ve bu devâ müdirr olur ve şi…â…-ı ma…¡adeden nef¡i olur
«u§û§an bezrinin ma…¡ade yarığına nef¡i ziyâde olur. Ve «u§ye şişlerine
semn ile ma¡an ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Bir dirhem mi…dârı şürb olunsa ılan sokanlara nef¡i olur
ve kilâbın ve sâir sibâ¡ın ¡a∂∂ından ve ısırmasından nef¡i olur eger ma√all-i
¡a∂∂a ∂ımâd olunur ise. Ve yaprağı ile teba««ur olunsa hevâmmı †ard eder.
Bu me≠kûrlar e†ıbbânın sözleridir.
Bâiyye Olan Edviyenin Otuz Dokuzuncusu Besfâyecdir:

א

Mu¡arrebdir, a§lı “bes-pây”dır, ke&îrü’l-ercül ma¡nâsına olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Besfâyec bir nev¡ ¡ûdlardır ki aπberü’l-levn olur ve
sevâda ve …alîl √umrete mâil olur, incedir, ke&îrü’l-ercül kurtlar gibi şu¡ab-ı
ke&îresi vardır ve me≠â…ında …ab∂ ile √alâveti vardır. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki besfâyec πıyâ∂da olan şecere üzere nâbit olur. Ve ba¡∂ılar dahi derler
ki a√câr üzere nâbit olur. “∏ıyâ∂” πayn-ı mu¡ceme ile “πay∂a”nın cem¡idir, “πay∂a” sulak ma√allerde ağaç birikintisine derler.
Fi’l-İ«tiyârı: Besfâyecin ecvedi kiçi parmak mi…dârı πalî@ olup √umrete
mâil olanlardır, ke≠âlik §ufrete mâil olup mükteniz ve sıkı ve tâze olup
merâret-i «afiyyesi olandır ve ¡ufû§at ile ¡u≠ûbeti ve †a¡mında …aranfüliyyet
ola, onlar ecved olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr olur ve yübûseti derece-i &âli&eye varınca …adar olur, tecfîfi mübâlaπa olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Nef«i ve ru†ûbâtı ta√lîl eder.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Besfâyec ile ∂ımâd olunsa sinirlerin iltivâsına ve
dolaşıklığına nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sevdâyı bilâ-maπ§ ishâl eder ve balπamı ve mâı ve
keymûsu dahi ishâl eder. Ve …ûlınc için «besfâyec orûs veyâ«ûd balık
veyâ«ûd bu…ûl mera…aları içinde †ab« olunur. Besfâyec a§lı mâ-ı …arâ†ın
ya¡nî mâ-ı ¡asel üzere ekilse ve şürb olunsa balπamı ve mirreyi ishâl eder.
Bir şerbeti altı kezeme olur ve her kezeme altı …îrâ† olur ve belki her şerbeti
iki dirheme bâliπa olur. Ve vâcib olur ki su ile ma«lû† olan şarâb ile içile ve
içilmezden evvel †ırrî« tenâvül oluna. ‰ırrî« bir nev¡ balıktır ki bu√ayre-i
Ercis’ten §ayd olunur, bir şibr †ûlü olur ve içi yumurta ile dolu olur, onu
tuzlayıp e†râfa gönderirler. Ve eger besfâyecden ma†bû« itti«â≠ olunur ise
onun şerbeti dört dirheme varınca …adar olur.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli eftîmûn ve nı§f vezni mil√-i Hindî olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırkıncısı Büsseddir:
Türkîde mercân kökü derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir, mercân dedikleri taşın a§lıdır,
ba√r-i Rûm ve ba√r-i Maπrib’de olur, o deryâların …a¡rında nâbit olur.
Envâ¡-ı &elâ&esi olur, kimi kırmızı ve kimi kara ve kimi beyâ∂ olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âli&ede yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır, nezfi men¡ eder ve tecfîfi …ab∂ından
ek&er ve eşeddir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: La√m-ı zâidi …a†¡ eder
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cilâsı √asebiyle ve gözde mütemekkin ve müstekin
olan ru†ûbâtı neşfi ile ¡aynı ta…viye eder «u§û§an mu√ra… ve maπsûl olan
büssed bu fi¡lleri işler ve …ur√a â&ârını câlî olur ve dem¡ayı izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Kan tükürmeği √abs eder ve nef&e mu¡în
olur. Ve büssed-i esved dahi bu ef¡âli işler «u§û§an esvedin mu√ra…ı ve
maπsûl olanı bu fi¡li ziyâde işler. Ve büssed …albi mu…avvî ve «afa…âna
nâfi¡ olan edviye-i …albiyyedendir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Verem-i †ı√âl için büssed şürb olunur ve nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bağarsıklarda olan …ur√alardan nef¡i olur.
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Bâiyye Olan Devâların Kırk Birincisi Bîş Dedikleri Nebttir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Semm-i …âtildir.133
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arâret ve yübûsette πâyete ulaşmıştır.
Fi’z-Zîneti: Bîş ile †ılâ olunsa veyâ«ûd bîşin cüvârişen-i bezr-i celîsinden şürb olunsa bara§ı ve cü≠âmı izâle eder.
Fi’s-Sümûmi: Bîşi şürb eden kimsenin bedeni münfesi« olup helâk olur
eger nı§f dirhemden ek&er şürb ederse. ~â√ib-i ¢ânûn der ki benim katımda
o veznden e…alli dahi …atl eder. Pes bu semmin tiryâ…ı fâretü’l-bîş134 dedikleri √ayvândır, o √ayvânı bîş şürb eden kimse ekl eylese bîşin ma∂arratını
def¡ eder. O √ayvân bir nev¡ fâredir ki onun πıdâsı bîştir, onu tenâvül eder
ve bîş o √ayvânı semritir ve ona πıdâ-i ceyyid olur. Ke≠âlik sümânâ ya¡nî
bıldırcın dahi bîş ile taπaddî eder ve ona semm olmaz, ona dahi πıdâ-i ceyyid olur. Ve bîş şürb eden kimseye düvâü’l-misk nâfi¡dir, ma∂arratını def¡
eder ve semmine mu…âvim olur ve devâü’l-misk ma∂arrat-ı bîşi def¡ eden
ma¡cûnâtın birisi olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk İkincisi Bellû†tur: ط
Fi’l-Mâhiyyeti: Bellû†135 ma¡rûftur ve …ab∂ı vardır ve şâh-bellû†un …ab∂ı
bellû†tan e…all olur. Ve bellû†un eczâsından ziyâde …âbı∂ olan cüz™ cüft-i
bellû†tur. Cüft-i bellût bellû†un iç kabuğudur.
Fi’†-‰ab¡ı: Bellû† derece-i &âniyede bârid-i yâbistir lâkin bürûdeti derece-i &âniyenin evvelindedir. Ve şâh-bellû†ta √arâret-i …alîle vardır √alâveti
√asebiyle. Ve bellû† yaprağının …ab∂ı tecfîfinden eşeddir ve tecfîfi e…alldir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Şâh-bellû†ta cilâ vardır ve cemî¡an bellû†ta ba†n-ı
esfelde nef« vardır ve nezfleri men¡ ve √abs eder ve «u§û§an bellû†un cüftü
ya¡nî iç kabuğu nezfleri ziyâde √abs eder ve bi’l-cümle bellû† a¡∂âyı ta…viye
133 “Bîş” ~în’de Helâhil nâm mev∂i¡de nâbit semmiyyetli bir nebttir, o diyârda ekl
olunur, ∂ararı olmaz lâkin sınırını çıktıktan sonra «âric-i sınırda ekl edenler helâk
olurlar diye yazarlar ve sâir ¡acâyibâtı dahi mu√arrerdir, murâd edenler İbn Kütbî’ye na@ar eylesinler.
134 O fâre bîş-mûş derler, bîş-mûş-ı bû√â mâddesinde ≠ikr olunur.
135 “Bellû†” ma¡rûfe bir şecerdir, Türkî’de pelit ağacı derler, onun şâh-bellû† bir
nev¡idir, Türkî’de ona kestane derler.
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eder. Ve şâh-bellû†un ha∂mı ba†î™ olur ve πıdâsı bellû†a nisbet ile a√sen olur
ve sükker ile «al† olunur ise ma∂arratını sükker def¡ edip ceyyid πıdâ olur. Ve
Câlînûs dedi ki bellû†un πıdâsı √ubûbât-ı sâireden ek&er olur √attâ bellû†un
√abbından «ubz itti«â≠ olunur ta¡nî ba¡∂ı ahâlî-i cibâl bellû†tan zamân-ı …a√†ta «ubz itti«â≠ ederler her ne …adar o «ubz πalî@ ve ba†î™ ve ha∂mı ¡asîr olur
ise lâkin şâh-bellû†ta √alâvet olmakla πıdâiyyeti bellû†tan dahi ziyâde olur.
Şâh-bellû†un ve sâir bellû† a§nâfının cemî¡an πıdâiyyeti insâna nisbet ile πayr-i
ma√mûd olur belki bu a§nâfın cümlesinin «anâzîre πıdâiyyeti ceyyid olur.
‰ab¡ ile olan nüs«ada me≠kûrdur ki “Ba¡∂ı nâs bellû† ile taπaddî ederler
ve onunla taπaddî mu¡tâdları olur ve «ubzları bellû†tan kılarlar, onlara
bellû†un ma∂arratı olmaz belki tenâvülünden intifâ¡ ederler.”
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bellû†un keçi yağıyla ve ke≠âlik tuzlu «ınzîr
yağı ile §alâbete menfa¡ati olur. Ve bellû†un mîvesinin zamân-ı ibtidâda
olan evrâm-ı √ârreye nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢ulâ¡ın sa¡yına ve sâir …urû√-ı sâ¡iyyeye i√râ…
olunup √urâ…ası isti¡mâl olunsa nef¡i olur. Ve bellû†un yaprağı cirâ√âtı ilzâ…
eder ve teferru…unu cem¡ ve il√âm eder eger o yaprak sa√… olunup cirâ√atin
üzerine ekilir ise.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bellû† †abî¡atı ¡a…l edip bu«ârı √a…n eylediğinden
§udâ¡a mü™eddî olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi [156b] ve’§-~adrı: Kan tükürene nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ru†ûbet-i mi¡deye nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder ve sa√ca nâfi¡ olur ve bağarsık …ur√alarına ve nezf-i deme dahi nâfi¡dir ve bevli ik&âr eder.
Fi’s-Sümûmi: Bellû† hevâmm ve √aşerâtın sümûmuna nâfi¡dir. Ve kabuğunun ma†bû«u inek sütü ile sihâm-ı Ermîniyye semmine nâfi¡dir. Şâh-bellû†un la√mı sümûma ceyyiddir.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Üçüncüsü Besbâsedir:

א

Fi’l-Mâhiyyeti: Besbâse biri biri üzerine konulup ve kat kat olan mütekâ&if ve büklümlü ve kuru olan √umrete ve §ufrete mâil yapraklara benzer
ağaç kabuğu gibi ve ağacın kendi gibi ve yaprak gibi olur, lisânı √â≠î ve
…âbı∂ olur ya¡nî ısırır gibi mûlim olur, kebâbe gibi …ârı§tır, ~în bilâdından
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meclûb olur. İbn Mâseveyh der ki besbâse cevz-i bevvânın kabuğudur ya¡nî
üst kabuğudur, İbn Kütbî böyle tefsîr eylemiştir. Ve Mesî√ der ki …uvvette nâr-müşke müşâbihtir ve nâr-müşkten dahi el†aftır. Nâr-müşk rummân-ı
Hindî a…mâ¡ı ile tefsîr olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Bûlus nâm †abîb der ki besbâsenin †abî¡atı mu¡tediledir. Ve
Bûlus’un πayrileri der ki †abî¡atı derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir. ¢ânûn
§â√ibi der ki √arr ve yübsünde iştibâh yoktur ya¡nî √arr ve yübsü i¡tidâli
tecâvüz eylediğinde iştibâh yoktur, iştibâh ancak ta¡yîn-i derecededir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Nef«i ta√lîl eder ve …ab∂ı vardır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Besbâse …ayrû†îye id«âl olunsa §alâbât-ı πalî@
ayı ta√lîl eder.
Fi’z-Zîneti: Ağız kokusunu ta†yîb eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Besbâse dühn-i benefşec ile isti¡mâl olunsa başta olan
riyâ√-ı πalî@adan √âdi& §udâ¡a ve şa…î…aya menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidi ve mi¡deyi ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Meb†ûn olanların ishâllerini kesr eder ve sa√cdan nâfi¡dir ve ra√ime ceyyiddir.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü Bezr-i Kettân
Dedikleri To«umdur: ر כ אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Kettân to«umunun …uvveti boy to«umunun …uvvetine
…arîbdir.136
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârrdır, ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedildir. Ve
ba¡∂ılar dediler ki kettânın †abî«inde ya¡nî kettânın nebti ra†b ve tâze iken
†ab« olunsa o ma†bû«ta ru†ûbet-i fa∂liyye vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Kettân mün∂ic ve câlîdir ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi olmak √asebiyle nef«i vardır √attâ kavrulmuş bezr-i kettânın dahi nef«i
olur, …avrulmak ile nef« zâil olmaz lâkin kavrulmuşunda …ab∂ @âhir olur,
kavrulmamışında …ab∂ mu¡tedil olur ya¡nî telyîn ile ma«lû† …ab∂ olur. Ve
bezr-i kettânda babadyadan ednâ teskîn-i evcâ¡ …uvveti olur.
136 “Bezr-i kettân” kettân tohumudur. Ba¡∂ı kerre “bezr” mu†lak ≠ikr olunup bezr-i
kettân murâd olunur şöhretine binâen ve ba¡∂ı kerre dahi büzûr-ı sâireden far…
için kesr edip “bizr” derler.
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Fi’z-Zîneti: Bezr-i kettân na†rûn ile ve incir ile kelefe ve bü&ûr-i lebeniyyeye ∂ımâd olur ve tırnaklar teşennücüne ve teşa……u…una ve ta…aşşürüne
nef¡i olup o âfetlerin √udû&unu men¡ eder eger bezr-i kettân bir mi&li √urf
ile ya¡nî «ardal ile «al† olunup ¡asel ile ma¡cûn kılınır ise.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bezr-i kettân evrâm-ı √ârrenin @âhirini ve bâ†ınını telyîn edip yumuşatır ve kulak ardında olan şişleri dahi yumuşatır mâ-ı
remâd ile isti¡mâl olunur ise ve evrâm-ı §ulbiyyeyi ya¡nî katı şişleri dahi
yumuşatır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Teşennüce nef¡i olur ve «u§û§an tırnakta olan teşennüce nef¡i olur eger bezr-i kettân şem¡ ile ve ¡asel ile «al† olunur ise.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Balπamî olan öksürüğe bezr-i kettânın ve bâ-«u§û§
bezr-i kettânın kavrulmuşu nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bezr-i kettânın du«ânının zükâmdan nef¡i olur ve kettânın nebtinin dahi du«ânı zükâmdan nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deye redîdir ve ha∂mı ¡usretlidir, πıdâiyyeti …alîledir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bezr-i kettânın kavrulmuşu ba†nı ¡a…l eder ve kavrulmamışının ¡a…lı mu¡tedildir ve idrârı ∂a¡îftir lâkin kavrulmuşunda idrâr
…avî olur. Ve bezr-i kettân ¡asel ve fülfül ile tenâvül olunsa bâhı ta√rîk eder
ve ra√iminde veyâ«ûd em¡âsında le≠¡ ve verem olan hatunlara †abî«i ile
i√ti…ân olunsa ve †abî«ine iclâs olunsa nef¡i olur ve me&âne ve böbrekler
…ur√alarına dahi nef¡i olur. Ve bezr-i kettânın †abî«i gül yağı ile i√ti…ân
olunsa bağarsıklarda olan …ur√alara nef¡i ¡a@îm olur.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Beşincisi Berdîdir: دي
Berdî o nebttir ki ondan √a§îr örerler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Berdî137 o nebttir ki ondan …ır†âs itti«â≠ ederler ya¡nî
ehl-i Mı§r’ın …ır†âsı o nebtten olur. Ve kütüb-i †ıbbda …ır†âs mu†la… ≠ikr
olunsa o nebtten ma§nû¡ olan …ır†âs murâd olunur. Ve bu nebtten ma§nû¡
olan …ır†âsta …ır†âs-ı ma¡rûfun …uvveti vardır. Ve o nebtin mu√ra…ının tecfîfi eşedd olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı bârid ve yâbistir.
137 [Ragıp Paşa nüshasında “berdî” kelimesi “beredî” şeklinde harekelenir!]
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Berdî nezften nâfi¡ olur. Ve berdînin remâdı
nezften mâni¡ olur ya¡nî remâdın nef¡i nebtin nef¡inden ek&er olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Berdî cirâ√at üzere ekilir ve ≠erûr kılınır ve
cirâ√ati idmâl eder. Ve berdî sirke içinde na…¡ olunur ve ba¡dehu kurutulur
ve nâ§ûr ve sâir …urû√-ı sâ¡iye ve cirâ√âta id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Berdînin remâdı ya¡nî külü ağızda olan âkileye nâfi¡
olur ve külünün kan tükürene dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Berdî ra†b a«≠ olunup kettân ile leff olunur ya¡nî dürülür ve kuruyunca …adar terk olunur ve kuruduktan sonra bâsûra va∂¡ olunur
ve nef¡i müşâhede olunur.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Altıncısı Bâ…ılâdır:

א

Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir:138 İki türlüdür, bir türlüsü Mı§rî
ve bir türlüsü Neba†îdir. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda üç …ısm kılınıp …ısm-ı
&âli&i Hindî bâ…ılâ diye me≠kûrdur. Neba†înin …ab∂ı eşedd olur ve Mı§rî
er†ab olur lâkin πıdâiyyeti e…all olur ve ra†bının fu∂ûlü ek&er olur. Ve
bâ…ılânın ha∂mı ba†î™ ve nef«i ke&îr olmasa bedeni ceyyiden taπdiye-i
ke&îre ile πıdâlandırmada keşk-i şa¡îrden …â§ır ve nâ…ı§ olmaz idi ve belki
bâ…ılâdan √âdi& olan dem aπla@ ve a…vâdır.
Fi’l-İ«tiyârı: Bâ…ılânın ziyâde ceyyidi ebya∂ ve semîn olanlarıdır, tesevvüs etmeyip kurtsuz olanlarıdır ve †arîsi ve tâzesi erde™ olur ve ı§lâ√ı
na…¡ını i†âle ile olur ya¡nî su içine konulur, «aylî zamân su içinde mek&
eylemekle ve †ab«ının cevdeti ile. Ve ekli büber ve tuz ve √ıltît ve §a¡ter
mi&lliler ile ve edhân ile olmak ile olur. ‰ab¡ ile olan nüs«ada mes†ûrdur ki
ammâ Hindî bâ…ılâ edviye-i mu…ayyi™e ve edviye-i mu†lı…aya ya¡nî müshil
edviyeye vezn-i ma«§û§ üzere id«âl olunur ve πayri menfa¡ati olmaz.
Fi’†-‰ab¡ı: İ¡tidâle …arîbdir ve yübse meyli ek&erdir ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi vardır «u§û§an yaşında bu ru†ûbet ziyâdedir. Ve √a…… budur ki tâzesinin berd ve ru†ûbetine √ükm ve …a∂â olunur. Tâzesinin †ab¡ı mu¡tedildir ve
berd ve yübse meyli vardır denilmez. Ammâ ba¡∂ı …avm derler ki bâ…ılânın
berdi derece-i &âniyeye bâliπ olur, pes onların kelâmında ifrâ† vardır.
138 “Bâ…ılâ” ma¡rûftur; …âf müşeddede olur ise memdûde ve mu«a††a†a olur ise
ma…§ûre olur.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cilâsı …alîl olur ve cidden nâfi« olur, her ne
…adar †ab«ı ceyyid olur ise nef«i zâil olmaz [157a] ve keşk-i şa¡îr gibi
nef«siz olmaz, zîrâ †ab«-ı mükerrer ile ancak şa¡îrin nef«i zâil olur velâkin
ba…ılâ kabuğundan i«râc olunup †ab« olunsa ve …ıdrında iken bilâ-ta√rîk
†a√n olunsa ve karıştırılmasa nef«i …alîl olur. Ve bâ…ılânın kavrulmuşunda
nef« …alîl olur velâkin ha∂mı ba†î™ olur. Ve kabuğu ile †ab« olan bâ…ılâda
nef« ke&îr olur. Ve ümîd budur ki da…î…inde nef« …alîl olur. Ve Neba†î olan
bâ…ılâda …ab∂ eşedd olur ve kabuğunda …ab∂ √abbından eşedd olur ve cilâsı olmaz. Mı§rî ba…ılâ cümlesinin a…ba∂ı olur ve cilâsı olur, ondan la√m-ı
rı«v tevellüd eder ve πalî@ a«lâ† tevellüd eder.139 İbu…râ† √ükm ve …a∂â
eyledi ki Mı§rî bâ…ılânın πıdâsı ceyyiddir ve §ı√√ati √ıf@ eder. Ve kabuğundan i«râc olunup iki bölünse ve nezf eden mev∂i¡e va∂¡ olunsa nezfi keser.
Ve «avâ§§ı budur ki tavu…lar o bâ…ılâ ile ta¡lîf olunsa yumurtadan kesilir.
Ve bâ…ılâ tenâvül eden kimseye a√lâm-ı rediyye ve fenâ düşler gösterir ve
√ikke i√dâ& eder «u§û§an tâzesi ve †arîsi ziyâde i√dâ& eder.
Fi’z-Zîneti: Bâ…ılâ kabuğu ile tüylere ∂ımâd olunsa tüyleri ince eder ve
§ıbyânın ¡ânelerine kabuğu ile ∂ımâd olunsa tüyleri bitmekten mâni¡ olur ve
[tüyü tırâş ve √al… olan mev∂i¡e kirâren ∂ımâd olunsa ke≠âlik o mev∂i¡de]
tüyü bitmekten mâni¡ olur ve yüzde olan beha…ı giderir ve câlî olur «u§û§an
bâ…ılâ kabuğu ile kelefi ve nemeşi câlî olur ve levni ta√sîn eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: »u§ye veremlerine şarâb ile bâ…ılâ ∂ımâd olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¡A∂alde olan …ur√alara nâfi¡dir. Ve bâ…ılânın
ma†bû«u la√m-ı «ınzîr ile ni…rise ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mu§addi¡dir ve §udâ¡ mu¡tâdı olanlara cemî¡an ∂ararı
olur. Mı§rî ba…lanın cevfinde olan şey™-i a«∂ardan †a¡mı merâretli olanlar
sa√… olunup gül yağı ile «al† olunduktan sonra ağrıyan kulağa ta…†îr olunsa
nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Kümûdet-i ¡ayna bâ…ılâ ve boy to«umu ile ∂ımâd
olunsa nef¡i olur, ke≠âlik †arfeye dahi nâfi¡dir ve günlük ve gül ve yumurta
139
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beyâ∂ı ile bâ…ılâ ∂ımâd olunsa cu√û@-ı ¡ayna ya¡nî gözün fev… †arafına irtifâ¡ına nâfi¡ olur «u§û§an bebek ı†lâ… olunan √ade…anın irtifâ¡ına nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ~adra ceyyiddir ve kan tükürmeğe ve öksürüğe dahi nâfi¡dir. Bal ile ve boy to«umu unu ile «al† olunsa boğazda ve
levzelerde olan şişlere nâfi¡dir ve memelerde olan şişlere ∂ımâd ceyyiddir
ve memede sütün tecebbününe ya¡nî peynir gibi katı olmasına dahi cidden
nef¡i vardır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂mı ¡usretlidir lâkin mi¡denin feminden …a¡rına
in√idârı ve …a¡r-ı mi¡deden «urûcu ba†î™ değildir ve süddeyi tevlîd eylemez.
¢ışrı ile sirkede ma†bû« olsa …ay™ı men¡ eder. ‰ab¡ ile olan nüs«ada yazıldı
ki Hindî bâ…ılâ …ay™ı müheyyi™ olur ve ta√rîki πâyete bâliπ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İshâl-i müzmine sirke ile †ab« olunan bâ…ılâ nâfi¡ olur
«u§û§an kabuğu ile †ab« oluna ve sa√ca dahi nâfi¡dir «u§û§an Neba†î bâ…ılânın sa√ca nef¡i ziyâdedir. Ve bâ…ılânın sevî…i ya¡nî kavrulmuş unu nâfi¡dir
gerek sevî…in kendi ve gerek √asvı tenâvül olunun iki √âlde dahi nâfi¡dir.
Ve ∂ımâdının «u§yelerde olan şişlere menfa¡ati vardır «u§û§an şarâb ile
†ab« olunsa nef¡i ziyâde olur. Ve …alîlü’l-mi…dâr Hindî bâ…ılâ şürb olunsa
üç dirhemden e…all olur ise dahi ba†nı ı†lâ… ve ishâl eder.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Yedincisi Bâbülüs:

א

Â«iri sîn ile yazıldığı gibi §âd ile dahi yazılıp bâbulu§  אdenir
Fi’l-Mâhiyyeti: Bâbülüs «aş«âş-ı berrî ve «aş«âş-ı zebedî demekle
ma¡rûf olan nebttir. Ve ishâlde yetû¡un fi¡li ve te™&îri gibi fi¡li ve te™&îri olur.
»aş«âş-ı berrînin a§nâf-ı ke&îresi vardır, birisi ¢ânûn’un bu ma…âmda
≠ikr eylediğidir. Ve zebedî tesmiyesi ebya∂ ve a«aff olduğundandır ve ona
√amâsûs dahi tesmiye olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Cidden √ârrdır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Yetû¡âtın ishâli gibi ishâl eder.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Sekizincisi Bevldir: ل
Fi’l-Mâhiyyeti: Bevl a«lâ†-ı erba¡adan mürekkebedir ve o a«lâ†-ı erba¡a
§ı√√at ve mara∂dan inbâ ve i«bâr eder.
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Fi’l-İ«tiyârı: Sidiklerin ziyâde menfa¡atlisi a¡râbî erkek ve necîb olan
devenin sidiğidir. Ve insân bevli bevllerin ziyâde ∂a¡îfidir. Ve «ınzîrlerin
ehlî ve «a§î olanlarının bevli insân bevlinden dahi ∂a¡îf olur. Ve bevlin
¡atî…i a…vâ olur. Ve her √ayvânın «a§îsinin ve iğdicinin bevli πayr-i «a§îden
ve fa√linden ∂a¡îf olur. Ve cemî¡an bevllerin eclâsı insân bevlidir.
Fi’†-‰ab¡ı: Denilir ki bevl √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cemî¡an bevlin envâ¡ı câlîdir. Ve bevl-i insân
remâd-ı kerm ya¡nî teğek külü ile mev∂i¡-i nezfe va∂¡ olunsa nezfi men¡
eder. Ve devenin sidiği ile baş πasl olunsa √azâzı def¡ eder ve öküzün sidiği
dahi bu fi¡li işler.
Fi’z-Zîneti: Beha…a cidden câlî olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊ımârın bevli …urû√-ı sâ¡iyeye ve …urû√-ı ra†beye nâfi¡ olur ve bevl-i insân dahi ≠ikr olunan …ur√alara nâfi¡dir «u§û§an
bûra… ve mâu’l-√ummâ∂ ile isti¡mâl oluna. Ve bevlin &üfl ve dürdü √umrete
va∂¡ olunup nef¡i olur ve dürd ile †ılâ olunsa cerebe ve se¡afa ve kurtlanmış
…ur√alara nâfi¡ olur. Ve ayakta olan …ur√a üzere bevl olunup terk olunur
√attâ o …ur√a sağalınca …adar πasl olunmaz.
Fî-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A§abda olan ağrılara bevlin nef¡i olur «u§û§an mâ¡izin ya¡nî keçinin sidiği o ağrılara ziyâde nâfi¡ olur gerek mâ¡iz-i ehlî ve
gerek mâ¡iz-i va√şî olsun bu fi¡lde ikisinin sidikleri berâberdir. Ve «u§û§an
mâ¡izlerin sidiği teşennüce ve imtidâda ziyâde nef¡i olur, kezâlik o sidikler
ile isti¡â† olunsa imtidâda nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Öküz sidiğinde mürr-i §âfî √all olunup ra…î…an ağrıyan
kulağa damlatılsa ağrısını teskîn eder. Ve keçinin sidiği dahi kulak ağrısını
teskîn eder gerek ise ü≠ün-i mütevecci¡aya yalnız ta…†îr olunsun ve gerek ise
mürr ile ta…†îr olunsun iki √âlde dahi teskîn-i veca¡ eder. Ve insânın bevl-i
mu¡ata…ı kulaktan seyelân-ı …ay√ı ve irin akmağı keser. Ve «ayşûm âfetine
cemelin ya¡nî erkek devenin sidiğinin şedîden nef¡i olur ve cidden …uvve-i
şedîd ile mi§fâtın süddelerini açar ve …uvve-i şâmmeye râyi√a vâ§ıl olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bakır kap içinde bevl ¡a…d olunur ve ak düşen göze
nâfi¡ olur ve cereb-i ¡ayna dahi nâfi¡ olur ve «u§û§an §ıbyânın bevli ziyâde
nâfi¡ olur ve pırasa ile ma†bû« olan bevlin dahi bu fi¡llerde nef¡i ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: E†ıbbâ dediler ki memede olan †ıflın sidiği inti§âb-ı
nefesten nâfi¡ olur.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bir kimse görüldü ki o kimse ma†√ûl idi ve o kimse
nevminde ve düşünde emr olundu ki beher yevm kendi sidiğinden üçer avuç
içe ve o kimse rü™yâsı mûcebince kendi sidiğinden bir müddet üçer avuç
içti ve bi-meşiyyetillâhi ta¡âlâ o kimse §ı√√at buldu ve sonra çok [157b]
kerre tecribe olundu, cemî¡an bu vechle şürb-i bevl edenler §ı√√at buldu
ve bu fi¡lde bevlin te™&îri ¡acîb oldu. Ve insânın bevli ve deve ya¡nî cemelin
bevli istis…âya nef¡i vardır ve §alâbet-i †ı√âle dahi nef¡i vardır ve «u§û§an
li…√anın ya¡nî devenin sütü ile şürb oluna o zamân nef¡i ziyâde olur, zîrâ
Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem müstes…â olan bir …avme buyurdular ki
ا א א وا ا א
Ya¡nî “Siz nâ…aların sütünü ve sidiğini içerseniz sağalırsınız.” O …avm içtiler ve sağaldılar. Bu √adî&-i şerîfin
mebniyyün ¡aleyhi olan …ı§§aya ¡Ureynûn …ı§§ası derler, u§ûlde me≠kûrdur
ve o kimseler emr olundukları üzere içtiler ve §ı√√at buldular. Ve keçinin
bevli istis…â-i la√mîye nâfi¡dir «u§û§an dağ keçisinin bevli ziyâde nâfi¡dir
ve bâ-«u§û§ dağ keçisinin bevline sünbül-i †îb «al† olunsa nef¡i mübâlaπa
ile ziyâde olur. Ke≠âlik «ınzîrin me&ânede olan bevl-i mu¡ta…ı dahi …aviyyü’n-nef¡ olur eger şarâb ile isti¡mâl olunur ise.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: »ınzîrin bevli böbreklerde ve me&ânede olan √a§âtı
teftît ve idrâr eder. Ve √ımârın bevli böbrekte olan ağrılara nâfi¡ olur. Ve
insân bevli kürrâ& ile †ab« olunsa ve beş gün …adar ra√iminde veca¡ı olan
hatunlar o bevl-i ma†bû«un içine mütevâliyen beher yevm otursa nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Ilan sokan kimseye insân bevlini şürb etmek nâfi¡dir. Ve
ılanın soktuğu ma√alle dahi o insân sidiği §abb olunur «u§û§an o sokan ılan
efâ¡e-i §a«riyye olursa insân sidiği ziyâde nâfi¡ olur. Ve insân sidiği na†rûn
ile ma¡an ¡a∂∂a-i kilâba ve her √ayvânın ¡a∂∂asına ≠ât-ı sümûmun sokmasına nâfi¡dir. Ve insânın bevl-i mu¡atta…ı sümûmun küllîsine ve erneb-i ba√rî
semmine nâfi¡dir.
Bâiyye Olan Edviyenin Kırk Dokuzuncusu Büzâ…tır Ya¡nî İnsân
Tükürüğüdür: اق
Fi’l-Mâhiyyeti: Fi¡li …avî olan tükürük ¡ale’r-rî… câyi¡ ve aç olan kimsenin tükürüğüdür «u§û§an mizâcı √arâret üzere olan kimsenin tükürüğü
ziyâde …avîdir.
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Fi’l-»urâcı ve’l-Kurû√ı: Demregiye nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göz âfetlerinden †arfeye ve beyâ∂a nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmmı cemî¡an …atl eder ve √ayyeyi ve ¡a…rebi …atl eder.
Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Ellincisi
Ba¡ru’l-◊ayvândır: ا ان
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti meşhûr ve ma¡rûftur.
Fi’z-Zîneti: ∞abbın ya¡nî keler dedikleri √ayvânın ba¡rı140 ve necâseti
bara§a ve bereşe ve kelefe cilâsı √asebiyle nâfi¡dir. Ve erkek devenin ba¡rı
ba¡r-ı ∂abb gibi ≠ikr olunan bara§ ve keleften cildi ten…ıye eylemez. Ve
ten…ıye eder diyenlerin …avli redd ve men¡ olunur velâkin bedende olan
siğilleri …al¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Kelerin ba¡rı cilâsı √asebiyle √azâza141 nâfi¡dir. Ve erkek devenin ba¡rı ru¡âfı …a†¡ eder ve §ar¡ edviyeleri ile şürb olunsa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Kelerin ba¡rı beyâ∂-ı ¡aynı câlî olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Erkek devenin ba¡rı be&releri ve …ur√aları ta√lîl
eder, ke≠âlik başta olan …urû√-ı şehdiyyeye †ılâ olunsa nef¡i olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Keçinin ba¡rı «anâzîri ta√lîl-i …avî ile ta√lîl
eder, ke≠âlik erkek devenin ba¡rı dahi «anâzîri …aviyyen ta√lîl eder. Ve
koyunun ba¡rı √umreti ta√lîl eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Erkek devenin ba¡rı mefâ§ıl ağrılarını ve şişlerini
teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Keçi ba¡rının kurusu bir …ı†¡a §ûfe ile seyelân-ı ra√imi
men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: Mâ¡izin ba¡r-ı yâbisinin bir vu…ıyyesi beş sükerrece «amr
içinde …ıvâma gelince …adar †ab« olunup ve ke≠âlik †arîsi dahi o vech üzere
†ab« olunup ef¡ânın ve √ayye-i mu¡a††ışenin soktuğu ma√alle ∂ımâd olunur.
Ve koyunun ba¡rının mu√ra…ı ve «u§û§an o mu√ra…ın sirke ile ma¡cûnu ile
kelb-i kelibin ¡a∂∂asına †ılâ olunur.

140 “Ba¡r” √ayvânın murdârıdır ki bundu… gibi olur, kurudur, birer birer dökülür ve
gelmeyince o bundu…aların birkaçı yapışık olur.
141 Ya¡nî baştan dökülen nu«âle gibi …ışrlara nâfi¡dir.
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Bâiyye Olan Edviyenin Elli Birincisi Zîndir:

ز

¢ânûn’da evveli zâ-i mu¡ceme ve â«iri nûn ve beynehümâda yâ ile yazılmıştır lâkin müfredât-ı sâirede â«iri râ-i mühmele ile zîr -  زyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Zîr bir nev¡ ba§aldır ki ba§al-ı fâra †a¡mında ve …uvvetinde müşâbih olur ve onun bulunmadığı ma√allde bedeline isti¡mâl olunur
ve ondan a∂¡af olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imde ve külâda bürûdetten √âdi& olan veca¡ı teskîn eder.
Fi’s-Sümûmi: Sümûma nâfi¡dir, ¡a…reb les¡asına ve rüteylâ les¡asına nef¡i
vardır şürb olunur ise veyâ«ûd incir ile ∂ımâd olunur ise.
Bâiyye Olan Edviyenin Elli İkincisi Benât-ı Verdândır: אت وردان
Fi’l-Mâhiyyeti: Devâ-i ma¡rûftur ya¡nî ¡aşşâblar bilirler; redî ve müntin
ve ¡ufûnetli bu«ârı olan ma√allerde nâbit olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Verdânın ta√lîli zeyt ve mûm ve yumurta sarısı ile
kesr olunur ise ra√im ve böbrek ağrılarına nef¡i olur ve ı ¡u∂vları ta§lîb eylemez. Ve benât-ı verdân bevli ve †am&ı idrâr eder ve cenîni is…â† eder ve
…ardemânâ ile bevâsîre nef¡i olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Nâfi∂e nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmmın sümûmuna nâfi¡dir.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli o …uşûrdur ki ona keffü’l-kelb tesmiye olunur, ondan murâd bundan sonra ≠ikri âtî bedâse…ândır.
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Üçüncüsü Bedâse…ândır: ا אن
Ona bediskân ve be≠âse…ân ve bedâsekân dahi derler, cemî¡an Fârsî-i
mu¡arrebdir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Keşt-ber-keşt dedikleri devânın bedelidir, onda ta√rîr
olunacak menâfi¡ bunda dahi vardır. Bedâse…ân «aşebîdir, ondan zenc hatunları bilezik itti«â≠ ederler.
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Bâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Elli Dördüncüsü Ba…la-i
Yehûdiyyedir: د
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir ya¡nî hindebâ-i berrîden bir nev¡dir ki onu ¡aşşâbîn bilirler.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arâreti i¡tidâlden ziyâdedir.
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Beşincisi Bîş-mûştur: ش
Nüs«a-i sultâniyyede bu mi…dâr me≠kûrdur ve †ab¡ ile olan nüs«ada bîşmûş-ı bû√â - א
ش
vâ…i¡ olmuştur ya¡nî bu nebte bîş-mûş tesmiye
olunduğu gibi bû√â dahi tesmiye olunur, “hüve bû√â” ta…dîrindedir diye
◊âcî Paşa ≠ikr eder. Ve ba¡∂ı müfredâtta bû√â -  אbedeline bîşâ -  אve
ba¡∂ı ¢ânûn’da bûkâ -  כאvâ…i¡ olmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bîş-mûş bir √aşîşedir ki bîş ile ma¡an nâbit olur ve bîşmûş hangi bîşin civârında biter ise o bîşin &emeri olmaz ve bîşin ma∂arratına bîş-mûş tiryâ… olur. Ve bîşte olan menâfi¡ bîş-mûşta dahi vardır, bara§a
ve cü≠âma nâfi¡ olur. Ve mûş bir √ayvândır ki bîşin a§lında ve ta√tında
sâkin olur. İşbu ma…âmda ≠ikr eylediğimiz tefsîr ve tercüme sâir mu§annifînin ¢ânûn’un ¡ibâretinden fehm eyledikleri ma¡nâdan inti√âl edip kendi
kütüblerinde yazdıkları vech üzere ve onlara muvâfı… olan tefsîr ve tercümedir lâkin im¡ân-ı na@ar olunsa bu ma…âmda ¢ânûn’un kelâmından @âhir
olan budur ki ≠ikr olunan semmiyyetli nebtin ismi bîş olur ve ta√tında ve
civârında nâbit olup tiryâ…iyyeti olan nebtin ismi bîş-mûş-ı bû√â olur ve
onun a§lında ve ta√tında sâkin olan fârın ismi bîş-mûş olur.
Fi’z-Zîneti: Bara§a nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Cü≠âma nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Her semme nâfi¡dir, semm-i ef¡âya dahi nâfi¡dir.
Bâiyye Olan [158a] Edviyenin Elli Altıncısı Ba†bâ†tır: אط
Ba†bâ†ın mâhiyyeti ¡a§a’r-râ¡î dedikleri nebttir, o nebtin «avâ§§ını
bâbu’l-¡aynda ≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.142

142 “Ba†bâ†” ¡a§a’r-râ¡î demekle ma¡rûftur.
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Bâiyye Olan Edviyenin Elli Yedincisi Bûş-ı Derbendîdir: ش در ي
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki bûş-ı derbendî bir devâdır ki Ermîniyye’den meclûb olur, o diyârın koyunları «aşâyiş-i devâiyyeyi ra¡y eylediklerinde a@lâfında ya¡nî tırnaklarında bulunur ve a@lâflarından a«≠
olunur.143 Ve bu tercüme nüs«a-i sul†âniyyenindir, sâir nüs«ada bu taf§îl
olmadığından mâ-¡adâ “devâ” bedeline “şiyâf” vâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Baş ağrısını teskîn eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊arâretli olan şişlere ve be&reler üzerine †ılâ
olunur ve nef¡i @âhir ve âşikâr olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊arâretli ni…rise nâfi¡dir.
Bâiyye Olan Edviyenin Elli Sekizincisi Bu†mdur:
Bu†m, √abbetü’l-«a∂rânın §amπı olur ya¡nî sakız ağacının sakızı olur,
fa§lu’l-√âda onu ≠ikr ederiz inşâallâhu ta¡âlâ.
Bu ma√allde fa§l-ı &ânînin elli sekiz edviyesi müşebba¡aten beyân olundu ve şimdi fa§l-ı &âli&e şürû¡ eyleyelim:

Fa§l-ı ¿âli& Esâmîsinin Evveli Cîm Olan Edviye Bâbında
Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır ve O Fa§lda Biz Otuz ¡Aded
Edviye ±ikr Eyleriz
Cîmde Olan Edviyenin Evvelkisi Cevzdir: ز
Fi’l-Mâhiyyeti: Cevzin mâhiyyeti ma¡rûfedir ya¡nî cevzden murâd
cevz-i Rûmîdir ya¡nî Kostantiniyye’de ve sâir bi-ma¡na’l-âmm Rûm ı†lâ…
olan mevâ∂i¡de ma¡rûf olan cevzdir ki onun mâhiyyeti Rûmîlerin cümlesine
ma¡lûmedir. Ve bir cevz-i Rûmî vardır ki onun başka fa§lı gelir ve kehrübâ onun §amπı olur, o Rûm bi-ma¡na’l-«â§§ Rûm’dur. Ve kütüb-i †ıbbda
Rûm mu†la… ≠ikr olunsa İfrenc murâd olur diye yazarlar. Fi’l-a§l Rûm ¡Î§û
b. İs√â… en-Nebiyy ¡aleyhi’s-selâmın oğlunun ismidir. Ve cevz √ârrdır, √arâ143 “Bûş-ı derbendî” bir nebtin √abbıdır ki müdevver olur ve şehdânecden §aπîr olur,
menbiti olan diyârın ahâlîleri o √abbı da…… edip kuruturlar ve tecfîf ve …ur§ ederler ve diyâr-ı sâireye √aml ederler. ‰abî¡atı derece-i &âniyede bârid müleyyin
olur, revâdi¡in a…vâsıdır.
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reti √asebiyle ma√rûru’l-mizâca ve ke≠âlik mi¡desi ∂a¡îf olanlara mu∂ırr
olur, pes cevzi ma√rûr olanlar tenâvül eyleseler onun tiryâ…ı sikencebîn
olur ve ∂a¡îfetü’l-mi¡de olan kimseler tenâvül eyleseler tiryâ…ı sirke ile mürebbâ cevz olur ya¡nî ∂a¡îfetü’l-mi¡de olan kimselere lâzımdır ki cevzi tenâvül murâd eyleseler sirke ile terbiye edip tenâvül eyleyeler tâ ki mi¡deleri
muta∂arrıre olmaya.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniye evvelinde yâbistir
ve yübsü √arâretinden e…alldir ve ru†ûbet-i πalî@ası vardır, eskidikçe o ru†ûbet-i πalî@ası zâile olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cevzin kavrulmuşunda …ab∂ ek&erdir; kabuğu
ve yaprağı nezfleri √abs ve …ab∂ eder ve yanmış kabuğu bilâ-le≠¡ müceffiftir. Ve ¡atî… cevzin dühnü zeyt-i ¡atî… gibidir ve cevz-i ¡atî…in cilâsı …avîdir.
Fi’z-Zîneti: ∞arbeden bâ…î kalan â&âra yaş cevz ∂ımâd olur ve …ışr-ı
ra†bı dahi o â&âra ∂ımâd olur. Ke≠âlik yaprağı sıkılıp i¡ti§âr olunsa tesvîd-i
şa¡r için [itti«â≠] olunan edviyeye id«âl olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Sevdâvî ve müte…arrı√ olan şişler üzerlerine
cevzin lübbü çiynenip va∂¡ olunsa nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊arâretli …ur√alara cevzin §amπı ne&r olunsa
veyâ«ûd o …ur√anın merâhimine id«âl olunsa nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: İltivâ-i ¡a§aba ¡asel ve se≠âb ile nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Cevz §udâ¡ i√dâ& eder. Middesi olan kulağa cevz yaprağının ¡u§âresi müftireten damlatılır ise nef¡i olur. ◊ûzistân e†ıbbâsı derler
ki cevz lisânı ağırlaştırır ve ağızda be&reler ve sivilciler i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Dühnü’l-cevzin âkile mara∂ına nef¡i olur, √umrete ve
gözün e†râfında olan nâ§ûra dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: ¢ışrının ¡u§âresi ve rubbu «unâ…ı men¡ eder denildi ve öksürüğe mu∂ırrdır. Ve ¡atî… cevzin dühnü boğazda ağrı i√dâ& eder.
◊ûzistân e†ıbbâsı &edy-i müteverrimelere cevzin bi’l-cümle a§nâfı ile
∂ımâd ederler «u§û§an kebîr olup mülûkî ı†lâ… ve tesmiye olunan cevz ile
†ılâ olunsa meme şişlerine ziyâde nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂mı ¡usretlidir, mi¡deye rediyyedir; cevz-i mürebbâ
ve cevz-i ra†b mi¡deye ecveddir ve ma∂arratı …alîledir eger mürebbâ ve ra†b
olan o cevz dâ«iliyye ve «âriciyye olan bi’l-cümle kabuklarından soyulup
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ta…şîr olunur ise. Ve mi¡de-i bârideye ¡asel ile mürebbâ cevzin nef¡i olur.
Mu§annif der ki ben derim ki cevz ancak mi¡de-i √ârreye mülâyim ve muvâfı… olmaz ve redî olur, bâ…ıye mi¡delere redî değildir belki muvâfı… olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Be&re ve sivilci i√dâ& eder ve maπ§ı teskîn eder. Ve
cevz √âbistir «u§û§an kavrulmuş cevz ziyâde √âbistir. Ve cevzin …ışrı dem-i
†am&ın nezfini √abs eder. Ve cevzin mürebbâsı ba†nda olan kurtları ishâl ile
i«râc eder ve √abbu’l-…ar¡ dedikleri kurdu dahi ishâl eder ve a¡ver ı†lâ… olunan bağarsığa nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Cevz incir ve se≠âb ile bi’l-cümle sümûma nâfi¡dir ve soğan ve tuz ile cevz kelb-i kelibin ¡a∂∂asına nâfi¡dir.
Cîmiyye Olan Edviyenin İkincisi Cevzü’r-Rûmîdir: ز ا و
Nüs«a-i sul†âniyyede ikinci olmak üzere yazılmıştır, †ab¡ ile olan nüs«ada on birinci olmak üzere yazılmıştır ve iki nüs«a arasında muπâyeret ve
tefâvüt dahi vardır, pes tercümenin nef ¡i ¡âmm olsun için iki nüs«ada olanları ma¡an ≠ikr eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Cevz-i Rûmî144 ekîrûs dedikleri devâdır. ‰ab¡ ile olan
nüs«adan lev√-i mâhiyyette mes†ûr budur ki cevz-i Rûmînin şeceri o nehrde biter ve nâbit olur ki nehre Lîrândânûs -  ا ا سderler ve o ağacın
§amπ-ı sâili olur ve o §amπ ağacından evvel-i «urûcunda o ırmağa dökülüp
müncemid olur ve o müncemid olan §amπa îla…†ûn - ن
 اderler ve ba¡∂ı
nâs dahi √ûsûfûrûn - رون
tesmiye ederler ve o §amπ-ı müncemid bizim kehrübâ dediğimiz olur. Kaçan o §amπ elde oğulsa o §amπdan râyi√a-i
†ayyibe fâyi√a olur ve levni altın levni gibi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede tes«în-i şedîdi olur ve derece-i ûlâda tecfîfi
eşedd olur ve §amπının tecfîfi πâyete bâliπ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Diyâs…ûrîdûs kitâbında der ki cevz-i Rûmînin &emeri
sirke ile şürb olunsa §ar¡ı olanlara nâfi¡ olur. ‰ab¡ ile olan nüs«ada mes†ûr
olur ki:145
144 “Cevz-i Rûmî” İbn Kütbî’nin kehrübâda yazdığı kelimâtından fehm olunan budur ki cevz-i Rûmîden murâd Rus ve Bulgar câniblerinde √â§ıl ve nâbit olan
cevzlerdir.
145 Ya¡nî âlât-ı mefâ§ıl lev√ası ve ba¡dinde olan iki lev√a cemî¡an †ab¡ ile olan nüs«alarda me≠kûr, mâ-¡adâda ≠ikr olunmamıştır.
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Fî-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Ni…risten ¡ârı∂ olan ∂arebâna cevz-i Rûmînin yaprağı sirke ile ∂ımâd olunsa nef ¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Cevz-i Rûmînin §amπı şürb olunsa mi¡deden seyelânı
men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ve §amπını şürb eylemek bağarsıkların dahi seyelânını men¡ eder. Ve bu §amπ merâhime katılıp menâfi¡i olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Cevz-i bevvâdır: ز ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Cevz-i bevvâ ¡af§ ya¡nî mazu mi…dârında olur lâkin şekli
§anevberî ya¡nî çam kozası şeklinde olur, kesri ve kırması sühûletli olur,
kabuğu ince olur, râyi√ası †ayyibe olur ve ~în’den meclûb olur.146 Ve bu
kelâm-ı a«îr ancak nüs«a-i [158b] sul†âniyyede mes†ûrdur.
Fi’†-‰ab¡ı: Mesî√ der ki derece-i &âniyenin â«irinde √ârr-ı yâbis olur
derece-i &âli&eye varınca …adar.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı vardır.
Fi’z-Zîneti: Nemeşi ten…ıye eder ve ağız kokusunu ve râyi√asını ta†yîb
[eder.]
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göze ¡ârı∂ olan sebeli men¡ eder ve gözü …uvvetlendirir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidi ve †ı√âli ve mi¡deyi …uvvetlendirir ve «u§û§an
fem-i mi¡deyi ziyâde ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰ab¡ı ¡a…l eder ve idrâr eder ve edhâna «al† olunsa
ağrılara nef¡i olur, ke≠âlik ferzicelere dahi «al† olunsa nef¡i olur ve …ay™ı
men¡ eder.
Fi’l-Ebdâli: Bir buçuk mi&li sünbül cevz-i bevvâya bedel olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Cünd-i bîdester Ya¡nî Kunduz
»âyesi Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ maşrı…ta bir √ayvânın «u§yesidir, o «u§ye çift
olur, ikisi a§l-ı vâ√ide mu¡alla… ve asılı olur, ke-enne sığırın iki merâresi
146 Şer√-i Mûcez’de Hind’den meclûb olur diye mu√arrerdir. Hind’in ~în’e dahi
şümûlü vardır. Ve @âhir olan bu olur ki o diyârda bir ma√allin ismi olur lâkin
¢âmûs’ta fehm olunan bu Eymen’de bir vâdînin ismidir.
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a§l-ı vâ√ide asılmış gibi olur ve ikisi dahi müceffef ve kuru olur ve …ışrı
ince olur, ednâ mess ile münkesir olup paralanır. Ve nüs«a-i sul†âniyyeden
mâ-¡adâ nüs«alarda «u§ye-i √ayvân-ı ba√rî vâ…i¡ olmuştur. ªâhir budur ki o
«u§yelerin §â√ibi olan √ayvân iki nev¡dir, biri berrî olur, berârî-i maşrı…ta
bulunur ve biri ba√rî olur veyâ«ûd o √ayvân berr ve ba√rde ta¡ayyüş
eder ve nev¡-i vâ√id olur. İbn Kütbî’nin √ayvân-ı ba√rî vü berrî dediği iki
ma¡nâya dahi i√timâli olur. Elsine-i nâsta kelb-i mâ demekle ma¡rûftur,
kelbe benzer lâkin kelbden cü&&esi §aπîredir, tüyleri πalî@dir ve berrâ…tır,
levni √umrete nâ@ır esved olur, sevâdı «âli§ değildir.147
Fi’l-İ«tiyârı: Mu«târ olan o iki «u§yeler ma¡an mevcûd ola, tek olmaya
ve biri birine mültezi… ve mutta§ıl ola ve biri birinden ayrılmış olmaya ve
bu va§f üzere olanlar mu«târ ve ceyyid olur ve maπşûş olmak i√timâli olmaz.148 Ve bu va§f üzere olmayanları ta…lîd ederler, câvşîr ile §amπı dem
ile ma¡cûn ederler ve cünd-i bîdesterden …alîlü’l-mi…dâr «al† edip me&âne
içinde kuruturlar ve cünd-i bîdester olmak üzere verirler. Ve vâcib olur ki
o ¡u∂vu √ayvânından a«≠a tevellî eden kimse ¡u∂vu a«≠ için üzerinde olan
cild-i πalî@i şa…… eyledikte o cildin ta√tında olan ru†ûbeti ma¡an a«≠ eyleye,
o ru†ûbet ¡asel gibi bir ru†ûbettir ki ¡u∂vun keyfiyyâtı onda dahi vardır ve o
ru†ûbet ¡u≠v ile ma¡an tecfîf olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Müceffifât ve müsa««inâtın cümlesinden cünd-i bîdester
el†af ve a…vâdır. Ve vâcib olur ki derece-i &âli&enin â«irinde râbi¡aya varınca …adar √ârr ola ve derece-i &âniyede yâbis ola.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Nef«i ta√lîl eder ve onunla bir ma√alle mes√
olunsa ya¡nî †ılâ olunsa bedeni ya¡nî o ma√alli tes«în eder. Ve cünd-i bîdester içinde şem¡ gibi bir şey™ vardır ve o şey™ lâ≠i¡dir ve elbette tes«îni şedîd
olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊arâretli şişlere nâfi¡dir.
Fi’l-¢urû√ı: Mühlik olan …ur√alara nâfi¡dir.
147 “Cünd-i bîdester” ba¡∂ı müfredâtta cünd-i bâdester yazılıdır, kunduz «âyesi demekle ma¡rûftur.
148 Bu √ayvânı §ayyâdı §ayd edip «u§yelerini nez¡ ve a«≠ ederler ve kendiyi deryâya
atarlar, ölmeyip yine suda sibâ√at ider ve yüzerek gider. Ve rivâyet olunur ki
onun §ayyâdı §ayd etmek için onu †aleb eyledikte o √ayvân ayaklarını ayırır ve
uyur ve §ayyâd varıp «u§yesini nez¡ ve kendiyi terk eder.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A§aba nâfi¡dir, tes«în eder; ra¡şeye ve teşennüc-i
ra†ba ve küzâz-ı ra†ba ve «adere ve fâlice nâfi¡dir.
Fi’r-Re™si: Nisyân ve lî&erπustan nâfi¡dir eger «all ile ve dühn-i verd
ile isti¡mâl olunur ise. Ve her ne …adar √ummâsı var ise dahi mesbût olan
kimse bal ve büber ile kunduz «âyesisini şürb eylese nâfi¡dir ve ma∂arratı
olmaz ve şerbeti bir mil¡a…adır. Ve bu devâ §udâ¡ın a§nâf-ı bâridini ve rî√îsini ba«ûran ve ∂ımâden def¡ ve ta√lîl eder ve sovuktan √âdi& olan sağırlığa
dahi nâfi¡ olur ve kulakra olan rî√e bu devâdan enfa¡ bir devâ olmaz. Cünd-i
bîdesterden mercimek mi…dârı a«≠ olunup nârdîn dühnü içinde idâfe ve √all
olunup kulağa ta…†îr olunur ve ta√lîl-i rî√te nef¡i ¡a@îm olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Cünd-i bîdesterin bu«ârından istinşâ… riye veremlerine ve sâir riyede olan ¡illet ve mara∂a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Füvâ…ı ya¡nî ınçkırığı olan kimseye bu devâ sirke ile
ma¡an nâfi¡ olur ve mu¡a††ıştır, susatır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâ sirke ile sa…y olunsa maπ§ı giderir ve nef«i
ta√lîl eder, †am&ı idrâr eder ve meşîmeyi i«râc eder. Fû≠enec ve iki dirhem
mi…dârı ¡asel ile §âfini fa§d eyledikten sonra sa…y olunsa bilâ-∂arar idrâr eder
ve cenîni i«râc eder, ra√imin berdini ve rî√ini ve «u§yelerin berdini izâle eder.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmm ve √aşerâtın le≠¡ine nâfi¡dir ve «arba… tenâvülünden ¡ârı∂ olan «unâ…a nâfi¡dir. Ve cünd-i bîdesterden levni aπber olup
sevâda nâ@ır olan semm olur, ek&eriyyâ onu şürb edenler şürb eyledikleri
gün helâk olurlar ve onu şürb edenler bersâm mara∂ına müsta¡idd olurlar,
pes o semmin bâd-zehri ağaç kavununun ekşisi olur ve «amrdan isti√âle
eden sirke ve eşek sütü olur.
Fi’l-Ebdâli: Cünd-i bîdesterin bedeli bir mi&li vecc ile nı§f mi&li büber
olur.
Cîmiyye Olan Edviye-i Müfredenin Beşincisi Câvşîrdir:

אو

Fi’l-Mâhiyyeti: Bir şecerin ya¡nî bir nebtin149 yaprağıdır, yerden ba¡îd
olmaz, incir yaprağına müşâbeheti olur, «u∂reti şedîde olur, mu«amme149 “Câvşîr” Fârsî’den mu¡arrebdir, a§lı gâv-şîrdir ya¡nî sığır sütü demektir. O nebtin
lebeni beyâ∂lıkta ve ke&rette sığır sütüne teşbîh olunup gâv-şîr tesmiye eylediler.
Eyyâm-ı rebî¡de bâdiye ve berârî ve cibâl ve sâir yerlerde çok bulunur.
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sedir ya¡nî yapraklarının şerefâtı beş şerefe olur ve yapraklarının …ı†¡aları
müstedîr olur ve sâ…ı …ı&&â gibi olur ve üzerinde zeπab-ı πubârî olur ve
yaprakları cidden §aπîr olur ve ucunda şibt ya¡nî durak otu iklîli ve tâcı gibi
iklîli olur ve zehri a§fer ve nevrinin150 râyi√ası a†yeb olur ve ¡urû…u ke&îr
olur ve o ¡urû… a§l-ı vâ√idden teşa¡¡ub eder ve a§l-ı vâ√idinin …ışrı πalî@ olur
ve o a§lın râyi√ası &a…îl olur ve o a§lın §amπı isti«râc olunur. Ve †arî…-i
isti«râcı budur: Sâ…ın evvel-i @uhûrunda o a§l şa…… olunur ve e†râfına √ufreler kazılır, yaprak döşenir ve seyelân eden ru†ûbet a«≠ olunup kurutulur
ve √ıf@ olunur ve kaçan o şa…… √akk olunup kazılsa ma√all-i şa……ı za¡ferân
levninde olur. Ve ba¡∂ı nebât vardır ki va§f olan nebâta ev§âf-ı me≠kûrede
müşâbih olur, o müşâbihler dahi câvşîr a§nâfından sayılır. Ve iki nebât vardır ki onlar dahi câvşîr a§nâfından sayılır, birine mâ…âbîs is…îlîyû אא
 اve â«erine mâ…âbîs √îrûbiyûn - و ن
 א אderler. Nebt-i evvelin
sâ…ı eda…… olur, o nebt yerden bir ≠irâ¡ mi…dârı kalkar ve sonra teşa¡¡ub
eder, râziyânec mi&âlinde olur, bu nev¡ a∂¡af olur. Ve ikinci nebâtın beyâ∂
babadya vara…ı gibi yaprağı olur ve çiçeğinin levni altın levninde olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Bu nebtin kökünün ecvedi ebya∂ olup lisânı √â≠î ve teşennücü olmayan köklerdir ve râyi√asında ¡ı†riyyet olanlardır. Ve mîvesinin
ecvedi sâ…ında olanlardır ve ortada olan ziyâde ecveddir. Ve §amπının ecvedi cidden mürr ve acı olup içi ebya∂ ve taşra za¡ferân levninde olanlardır ve heşş olup suda √all olandır. Ammâ esvedü’l-levn olup mülâyim ve
yumuşak olan §amπı maπşûş olur, uşşa… ile πaşş edip câvşîr yerine bey¡
ederler.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Câvşîr §alâbâtı telyîn eder ve çiçeği bü&ûru telyîn eder ve yumuşatır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Câvşîrin a§lı ¡i@âm-ı ¡âdiye ya¡nî fâsid olan
kemiklerin müdâvâtı olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada râ ile ¡i@âm-ı ¡âriye vâ…i¡ olmuştur, ona göre ma¡nâ budur ki la√mı gidip ¡uryân ve açık olan kemiklere
150 ¢ânûn nüs«alarında
 و ره اvâ…i¡ olmuştur, müfredât-ı sâirede
 و ره اvâ…i¡
olmuştur, @âhir olan da budur; kitâb-ı ¢ânûn’u ta√rîf eylemişlerdir. Ve ¢ânûn’un
terkîbi budur:
و ره ا
 و ره اEger ta√rîf olmasa
وا
 و ره اolmak i…ti∂â
ederdi, zîrâ “zehr” ve “nevr” bir ma¡nâyadır.
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onunla müdâvât olunur demektir. Ve câvşîr [159a] bal ile …urû√-ı müzmineye ve nâr-ı Fârsîye nâfi¡dir ve çiçeği dahi cirâ√atlara ve be&relere nâfi¡dir.
Ve’l-√â§ıl câvşîrin her eczâsı «abî& …ur√alara nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ∞arb √asebiyle ¡a∂alinde vehn olan kimselere mâ-ı
…arâ†ın veyâ«ûd şarâb ile câvşîr sa…y olunur. Ve ba¡∂ılar dediler ki câvşîr
¡a§aba redîdir ve benzer ki o ba¡∂ın kelâmı §a√î√ olan ¡a§aba ma«§û§ ola ve
ru†ûbet-i fâsidesi olan ¡a§aba şâmil olmaya, zîrâ ru†ûbet-i fâsidesi olan ¡a§abın ru†ûbetini câvşîr izâle edip ¡a§abı ı§lâ√ eder ve …ıvâm-ı a§lîsi üzere kılar,
o mi&lli ¡a§aba câvşîr ne keyfiyyette redî olur! Ve câvşîr ¡ır…u’n-nesâya
nâfi¡ olur eger ¡a§îri şürb olunur ise ve i¡yâyı izâle eder. Ve câvşîr ile ∂ımâd
olunsa ni…rise ve evcâ¡-ı mefâ§ılın küllîsine nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Te™ekkülü olan dişlerin mev∂i¡-i ekline câvşîr √aşv kılınsa ya¡nî te™ekkülden √âdi& olan &u…belerin içine doldurulsa nâfi¡ olur,
veca¡ını teskîn eder ve baş ağrısına ve §ar¡a ve ümm-i §ıbyâna nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Câvşîr ile ikti√âl olunsa gözü √iddetli eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Yan ağrılarına câvşîr yaprağı ile ∂ımâd olunur; bârid
olan veca¡-ı cenbe ve su¡âl-i bâride nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Câvşîrin ¡a§îri sirke ile †ı√âl §alâbetine şürben ve ∂ımâden nâfi¡dir. Câvşîrden ¡a§îr itti«â≠ının †arî…i budur: İki cürre ¡a§îr-i ¡ineb
içine veyâ«ûd151 bir «azef ¡a§îr içine on dıra«mî câvşîr †ar√ olunup iki şehr
¡alâ-√âlihi terk olunduktan sonra ta§fiye olunur ve o ¡a§îr-i mu§affâ †ı√âle
cidden nâfi¡ olur ve istis…âya dahi nâfi¡ olur. Bir dıra«mî bir mi&…âldir ve
cürre-i mu†la…a-i vâ√ide yirmi …ıs† olur. Ve §aπîre ile cürre …ayd olunur ise
yalnız dört …ıs† murâd olunur. Ve …ıs†-ı ¡asel bir buçuk rı†ldır.152
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Câvşîr §alâbet-i ra√imi telyîn eder ve ta…†îr-i bevle
nâfi¡ olur. İdrâr-ı bevl ve idrâr-ı √ay∂ için ve ra√imi bâridi ta√lîl için câvşîrden mi…dâr-ı bundu…a şürb olunur. Bir bundu…a bir dıra«mîdir ya¡nî bir
mi&…âldir. Câvşîrin &emeresi dahi †am&ı ik&âr eder «u§û§an efsentîn ile isti¡mâl oluna. Ve cenîni …atl eder «u§û§an a§lı √amûlen ve şürben cenîni
is…â† eder. Ve câvşîr i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ ve ra√imin nef«asını ve §alâbe151 Bu terdîd i«tilâf-ı nüsa«a mebnîdir. Ba¡∂ı nüs«ada “cürre ¡a§îr” ve ba¡∂ı nüs«ada
“«azef ¡a§îr” vâ…i¡ olmuştur.
152 Ve “…ıs†”ın bu tefsîri ◊âcî Paşa mekâyilindendir, onda i«tilâfât-ı ke&îre vardır.
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tini izâle eder, …ûlınca nef¡i olur ve «ıl†-ı «âmı ishâl eder ve me&ânede olan
√ikkeye nâfi¡ olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Nâfi∂e ve √ummâ-ı dâireye câvşîr mâ-ı …arâ†ın ile
nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Câvşîrden zift ile merhem itti«â≠ olunur ve kelb-i kelibin
¡a∂∂asına lü§û… ceyyid olur. Ve zerâvend ile şürb eylemek les¡alara nâfi¡
olur. Bu menfa¡atler ¡a§îrinde dahi olur.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli incirdir. ¢ânûn §â√ibi der ki uşşa… fi¡lde câvşîre
…arîb olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Altıncısı Cillevzdir: ز
Fi’l-Mâhiyyeti: Cillevz §anevber-i kibârın √abbı olur ya¡nî çam
fustu…unun ün&âsı ve dişisi iki …ısm olur, biri §aπîr ve biri kebîr olur; kebîrinin √abbına cillevz ı†lâ… olunur. Pes cillevzin πıdâsı cevzden ef∂al olur
lâkin inhi∂âmı eb†a™dır, geç ha∂m olur. Ve cillevz mâî ve ar∂î iki cevherden mürekkebdir ve havâiyyeti …alîledir. Ve lâyı… olur ki cillevz √a……ında
kelâm-ı tâmmı bâbu’§-§âddan §anevber mâddesinde tekellüm eylediğimiz
ma√allde †aleb oluna.
Fi’†-‰ab¡ı: Cillevzin †ab¡ı mu¡tedildir ve √arâret-i yesîresi vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cillevz bedeni πıdâ-ı …avî ile taπdiye eder ve
πıdâsı πalî@-i πayr-i redî olur, em¡âda olan ru†ûbât-ı fâsideyi ı§lâ√ eder ve
ha∂mı ba†î™dir. Ve mebrûdun cillevzi ha∂mını ¡asel ı§lâ√ eder ve ma√rûrun
ha∂mını †aberzed ya¡nî mi™ât sükkeri ı§lâ√ eder ve bunlar ile cillevzin πıdâiyyetinin cevdeti ziyâde olur. Ve cillevz su içinde na…¡ olunsa √iddet-i
√arâfeti ve le≠¡i zâil olur ve πâyet-i taπdiyeye §âir ve bâliπ olur √attâ cillevz-i §aπîr olan √abb-ı §anevberin πıdâiyyeti yok iken vech-i me≠kûr üzere na…¡ olunsa o §aπîr √abb-ı §anevber-i men…û¡da πayr-i devâî ceyyiden
πıdâiyyet √âdi& olur. Ve bu ≠ikr olunan §ıπâr §anevber-i §ıπârın ceyyididir,
cemî¡-i büldânda mevcûddur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bu devâ evcâ¡-ı mefâ§ıl ve evcâ¡-ı @ahrı ve ¡ır…-ı
nesâyı def¡ eder ve istir«âya nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Riyeyi cidden ten…ıye edip riyenin irinini
ve πalî@ «ıl†ını riyeden i«râc eder.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı tehyîc ve ta√rîk eder «u§û§an cillevz-i mürebbâ
ziyâde ta√rîk eder ve me&ânede olan …ay√ ve √a§âta nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: İncir ve «urmâdan biri ile cillevz ¡a…reb sokan kimseye
nef¡i olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yedincisi Cen†iyânâdır: א א
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu nebtin153 köküne mutta§ıl ve …arîb olan yaprağı cevz
yaprağına müşâbihtir ve lisân-ı √amel yaprağına dahi müşâbihtir ya¡nî sinirli
yaprağı gibidir ve levni kırmızıdır ve ortası müşerref ve ¡âlîdir ve sâ…ı ecvef
ve emlestir ve sâ…ı parmak πıla@ında olur ve †ûlü iki ≠irâ¡ olur ve yaprakları
biri birinden mütebâ¡id ve uzak olur ve mîvesi a…mâ¡ında ve filizlerinde olur
ve kökü uzun olur, zerâvend köküne müşâbih olur ve cibâlde mu@ıll ya¡nî
gölgeli yerlerde ve nedâvetli sulak yerlerde nâbit olur. Ve ba¡∂ılar dediler
ki o nebte onun için cen†iyânâ tesmiye olundu ki o nebti evvelâ ta¡arrüf edip
«avâ§§ını isti«râc eyleyen kimsenin ismi Cen†în nâm melik idi. Ve menâbiti
yüce dağ başlarında olur. Ondan ¡u§âre itti«â≠ olunur. Ve ¡u§âre itti«â≠ının
†arî…i budur ki cen†iyânâ birkaç gün su içinde na…¡ olunur, beş güne varınca
…adar su içinde terk olunur sonra †ab« olunup ta§fiye ve tervî… olunur ve ba¡dehu ¡asel gibi katı ve koyu olur, o va…t isti¡mâl olunur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ecvedi Rûmî olan cen†iyânâdır, Rûmînin levni √umret-i şedîd ile a√mer olur ve §alâbet üzere olur. Ve o devâ devâ «aşeb ve
¡urû…tur, πıla@-ı i§ba¡da olur ve i§ba¡dan kalın ve ince dahi olur ve sevâda
mâil a§fer olur ve kesr olundukta meksiri ve kırılan ma√alli rîvend levnine
…arîb olup §ufret-i şedîde ile a§fer olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Teftî√ ve …ab∂ı vardır ve kökün teftî√i ve tel†îf
ve cilâsı mübâlaπa üzere olur.
Fi’z-Zîneti: Kökü beha…ı câlî olur «u§û§an kökün ≠ikri sâbı… olan ¡u§âresinin beha…ı cilâsı ziyâde olur.

153 “Cen†iyânâ” ma¡rûftur. İki §ınf olur, biri Rûmî ve â«eri Curma…ânî olur. Ve
mu†la… ≠ikr olunsa kökü murâd olunur. Fârsîde kûşâd derler, ¡Arabın ¡Acemîsi
bişilşeke derler.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Te™ekkülü olan cirâ√âtı sağaltır ve …urû√-ı
«abî&elere dahi bâ¡i&-i bür™ ü §ı√√at olur «u§û§an ¡u§âresi bu fi¡li ziyâde
işler.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dolaşıp mültevî olan sinirlere şarâb ile iki dirhem
mi…dârı cen†iyânâ şürb olunsa nâfi¡ olur. Ve mev∂i¡-i ¡âlîden düşen kimselere dahi bu devâ nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cen†iyânâdan le†û« itti«â≠ olunup remedde isti¡mâl
olunur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: İki dirhem mi…dârı ¡u§âresi ≠âtü’l-cenbe nâfi¡ ve ceyyid devâdır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âl süddelerini açar, müfetti√tir; iki dirhem
mi…dârını şarâb ile şürb eylemek kebid ve †ı√âl ağrılarına ve bürûdetlerine
ve veremlerine nâfi¡ olur ve kökünü şürb etmek bâride olan mi¡deyi ı§lâ√
eder.
Fî-A¡∂âı’ [159b] n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr eder; şiyâfı gibi a§lı dahi
i√timâl olunur ve cenîni i«râc eder.
Fi’s-Sümûmi: Les¡a-i ¡a…rebe bu devâ cümle devâlardan enfa¡ olur. İki
dirhem mi…dârı şarâb ile cemî¡an hevâmmın les¡alarına ve kelb-i kelibin
¡a∂∂asına ve cemî¡an yırtıcı √ayvânâtın ¡a∂∂alarına nâfi¡ olur.
Fi’l-Ebdâli: Cen†iyânânın bedeli bir mi&li ve nı§f mi&li esârûn veyâ«ûd
keber kökünün …uşûrundan cen†iyânâ vezninin nı§fı olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Cûr-ı Cendümdür: م

ر

Vâvdan sonra râ-i mühmele ile ve cîm-i evvelin ∂ammı ile gûr-ı gendüm
laf@ından mu¡arrebdir √attâ bu edviyeye cûr-ı gendüm dahi tesmiye ederler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki bu devâ şa¡îr-i rûmî dedikleri devâdır. Bu ≠ikr olunan lev√a-i mâhiyyet ancak nüs«a-i sul†âniyyede mes†ûrdur,
â«er nüsa«ta ≠ikr olunmamıştır lâkin müfredât-ı sâirede yazılan budur ki
cûr-ı cendüm şa√mu’l-ar∂ dedikleridir, Ra……a e†râfında ona «ur™-ı √amâm
derler ve Endelüs’te türbetü’l-¡asel derler ve ba¡∂ılar dahi mu†la… türbe
demekle bilirler. Ve o esâmînin müsemmâsı mu√abbeb no«ûd …adar bir
türbedir, sarıya mâil ebya∂dır. Ve cûr-ı cendümün bu ma¡nâsı meşhûr olup
beyândan müstaπnî olduğundan ¡alâ-mâ fî-ba¡∂ı’n-nüsa« πayr-i meşhûr
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olan bu ma¡nâyı §îπa-i temrî∂ ile îrâd edip ma¡nâ-yı meşhûru şöhretine
binâen terk eyledi. Şa¡îr-i Rûmî «anderûstur ve †abî¡atı √arr ve berdde mu¡tediledir, yübsü şedîd ve ¡a…lı erüzzden ya¡nî pirinçten a…vâdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Bûlus nâm √akîm dedi ki cûr-ı cendümde …uvvet-i müberride
vardır, √arâreti söndürür, …alîlen tecfîfi vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ba¡∂ılar dediler ki √ay∂ın nezfini keser.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, semritir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Demregileri sağaltır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı tehyîc ve ta√rîk eder.
Cîmiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Cevzü’s-Servdir: و

زا

Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûftur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı bârid-i yâbistir. Bu iki lev√a ancak nüs«a-i sul†âniyyede mes†ûrdur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Fet… âfetine ∂ımâd olunur.
Fi’l-Evrâmı: Vereme ve ∂arbeye ∂ımâd olunur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Onuncusu Ceblâhenktir: כ
Ve ceblehenk ve celbehenk dahi derler.154
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir devâdır ki onun fi¡li «arba… fi¡line …arîb
olur. Ve bir …avm bunun «ilâfını dedi. Nüs«a-i sul†âniyyede icmâl olunmuştur, ammâ sâir nüs«alarda yazılan budur: Bir …avm dediler ki bu devâ
türbüd-i esvedin bezridir. İnteha’l-i«tilâf. Ve celbehenk kökünün kabuğu
türbüd-i a§ferdir, menbiti ~oπd’da olur. ~oπd, Semer…and’da bir mev∂i¡dir,
§âd ile ve sîn ile ikisi dahi lüπattir. Velâkin ceblâhenkin ceyyidi Hindî ceblâhenktir ve Hindîsi tûderîye müşâbihtir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: E†ıbbâdan ba¡∂ıları meflûca iki dirhem celbehenk
sa…y ederlerdi ve ba¡∂ı kerre şifâ olurdu.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mu…ayyi™dir ve ba¡∂ı kerre …ay™ın …uvveti √asebiyle
…atl eder.

154 “Ceblâhenk” &emneşî bir nebâttır, se≠âba benzer, derce-i &âli&enin â«irinde √ârr-ı
yâbistir, yübsü √arâretinden e…alldir, √arâret ve le≠¡i ek&erdir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâ müshil devâdır, onun şerbeti nı§f dirhem olur
ve bir dirheminde münferiden isti¡mâl olunur ise «a†ar olur.
Fi’s-Sümûmi: Ceblehenkte semmiyyet …uvveti vardır «u§û§an a§ferinde
ve esvedinde semmiyyet ziyâdedir.
Cîmiyye Olan Devânın On Birincisi Cevz-i Hindîdir: ي

ز

Fi’l-Mâhiyyeti: Cevz-i Hindî nârecîl dedikleri devâdır. ‰ab¡ ile olan
nüs«ada
ا
vâ…i¡ olmuştur, fe-te™emmel.155 Cevz-i Hindînin [ceyyidi] tâze ve †arî olup beyâ∂ı şedîd ve cevzinde olan suyu ¡a≠b olandır. Eger
içinde su olmaz ise delâlet eder ki o cevz ¡atî… ve eskidir ve vâcib olur ki o
cevzin lübbünün …ışrı a«≠ ve izâle oluna.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin evvelinde √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir, mi…dâr-ı mu¡teber ru†ûbet-i fa∂liyyesi vardır belki cevz-i Hindînin ra†bı
ya¡nî †arîsi ve tâzesi derece-i ûlâda ra†bdır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dühn-i nârecîlin ¡atî…i @ahrda ve rükbelerde olan
ağrılara nâfi¡dir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cevz-i Hindî &a…îldir lâkin πıdâsı ceyyid olur
ve lübbünün …ışrı ha∂m olmaz, pes lübbü isti¡mâl olundukta üzerinden …ışr
a«≠ ve izâle olunsun, ma¡an tenâvül olunmasın. Ve vâcib olur ki cevz-i Hindînin üzerine †a¡âm tenâvül olunmaya ve tenâvül olunmak i…ti∂â eder ise
ba¡de-sâ¡atin tenâvül eyleye. Ve dühn-i †arîsi ya¡nî cevz-i Hindîden isti«râc
olunan dühnün tâzesinin keymûsu ve a«lâ†ı semnin ya¡nî saya yağının keymûsundan ef∂aldir, mi¡dede lüzûcet i√dâ& eylemez ve ir«âsı dahi olmaz.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder. Ve dühnü bevâsîre nâfi¡dir «u§û§an
dühnünün ¡atî…i ziyâde nâfi¡dir ve «u§û§an cevz-i Hindî dühnünden bir
mi&…âl ile bir mi&…âl mişmiş dühnü şürb oluna, bâsûra ziyâde nef¡i olur.
Ve cevz-i Hindînin dühnünün ¡atî…i ekl olunsa √abbu’l-…ar¡ı ve sâir kurtları
…atl edip ishâl eder.

155 Cevz-i Hindî zenc diyârından meclûb olmak «ilâf-ı @âhir olmakla fe-te™emmel
ile işâret olundu ki câizdir ki o ağacın menbiti Hind’in zenc sınırında vâ…i¡ olup
zencîler cevzini a«≠ edip e†râfa √aml eyleyeler.
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Cîmiyye Olan Edviyenin On İkincisi Cevzü’†-‰arfâdır: א

زا

Fi’l-Mâhiyyeti: Cevzü’†-†arfânın156 mâhiyyeti kezmâzektir ve ona √abbu’l-e&l dahi derler, fî-zamâninâ ¡a††ârlar ¡a≠be derler diye yazılmıştır.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arârette mu¡tedil gibidir yâ«ûd derece-i ûlânın evvelinde
√ârrdır ve tecfîfi derece-i ûlânın â«irinde olur ve derece-i ûlânın fev…inde
olur. Bir …avm katında derece-i ûlâda bârid olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢a†¡-ı nezfe devâ-i ceyyiddir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Diş ağrısı için sirke ile ma∂ma∂a olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ba¡∂ılar dediler ki cevz-i †arfâ su ile ve sirke ile †ab«
olunsa †ı√âlin §alâbetine nâfi¡dir.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Cüllenârdır: אر
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur, berrî olan rummân-ı Fârsînin ve rummân-ı
Mı§rînin çiçeğine derler.157 O çiçeğin ba¡∂ısı a√mer olur ve kimis ebya∂
olur. Ve cüllenârın ¡u§âresi kendi †ab¡ında li√yetü’t-teys ¡u§âresi †ab¡ı gibi
olur. ¢oles nâm †abîb der ki cüllenârın …uvveti şa√m-ı rummân …uvvetinde
olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlânın â«irinde bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Muπarrîdir, cemî¡an seyelânı √abs ve men¡ eder, sevdâyı
tevlîd eder.
Fi’z-Zîneti: Li&e-i dâmiyeye nâfi¡dir ya¡nî kanı akan diş etlerine nâfi¡dir,
kanını √abs eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cirâ√âtı idmâl eder, ke≠âlik ¡atî… …ur√aları ve şicâcı ya¡nî baş yarıklarını ve ¡u…ûru ya¡nî yırtıcı √ayvânın ısırdığı
ve ¡a∂∂ eylediği yaraları idmâl eder. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “¡u…ûr” dâl ile
“¡u…ûd” vâ…i¡ olmuştur, o nüs«a §a√î√ olur ise πudde mi&âlinde bedende olan
¡u…deleri dahi idmâl eder demektir ya¡nî o §alâbetli ¡u…deleri telyîn edip
middesini cem¡ ve idmâl eder demek olur. Ve cemî¡an bu idmâller cüllenâr
≠erûr olunmakla olur.
156 “Cevzü’†-†arfâ” †arfâ-i bostânî olan ılgun ağacıdır ve “e&l” beyâ∂ ılgundur; tercüme-i ~ı√â√’ta bu vechle me≠kûrdur.
157 “Cüllenâr” “gül-i enâr”dan mu¡arrebdir, nar çiçeğine derler. Ba¡∂ılar derler ki
cüllenârdan †ıbbda murâd olunan yabanî narın çiçeğidir ki onun mîvesi olmaz.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Cüllenâr fet… için lezû… itti«â≠ olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊areket üzere olan dişleri şedd edip pekiştirir.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Kan tükürmeği men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡A…l eder, em¡â …ur√alarından ve seyelân-ı ra√imden
ve nezfinden nef¡i olur.
Fi’l-Ebdâli: Cüllenârın bedeli cüft-i bellû† ve a…mâ¡-ı rummân olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Cüft-âfrîddir:

ا

Bu ism lüπat-i Fârsî [160a] üzeredir, «il…atinde zevcdir, vitr değildir
demektir.158
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devânın şekli §anevberîdir ve başında iki şevke ve
diken gibi birer şey™ vardır, biri birine itti§âl üzeredir. Ve ba¡∂ılar dediler
ki o şey™ levze ya¡nî bâdeme müşâbihtir ve ba¡∂ı kerre münfeti√ olup açılır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Cidden bâhı ziyâde eder.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Beşincisi Cibsîn
Dedikleri Taştır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Cibsîn √acer-i ca§§tır, §afâyi√î olur ya¡nî ta√ta gibi yassı
olur, ebya∂ ve şeffâflı olur ve i√râ… olunsa le†âfeti dahi ziyâde olur.159
Fi’†-‰ab¡ı: Bârid-i yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: E†ıbbânın a…vâli üzere muπarrîdir. Nezfi olan
ma√allin e†râfına va∂¡ olunsa …ab∂ eder, zîrâ cibsînde taπriye olduğundan
mâ-¡adâ …uvve-i il§â… vardır ve lâ-ma√âle onda lüzûcet ile …ab∂ olur. İ√râ…
olundukta le†âfeti ziyâde olur ve tecfîfi dahi ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Cibsîn ile cebhe †ılâ olunur veyâ«ûd başa πılâf kılınır
ya¡nî ta…ye gibi cibsîn ile baş örtülür ve ru¡âfı olan kimsenin ru¡âfını …a†¡
eder. Ke≠âlik o πılâf ve †ılâ ca§§ ile olsa ru¡âfı …a†¡ eder «u§û§an o †ılâya
†în-i Ermenî ve ¡ades ya¡nî mercimek ve …alîlü’l-mi…dâr sirke «al† olunsa
158 “Cüft-âfrîd” ism-i Fârsîdir, çift yaratılmış demektir, &emneşî bir nebâttır, sâ…ı
vardır ve sâ…ında …u∂bân-ı ke&îresi vardır.
159 “Cibsîn” kireç taşı ki ona alçı derler. Mu§annifin kelâmından @âhir olan ca§§-ı
¡âmm olur, cibsîn «â§§ olmaktır. Ba¡∂ılar ¡aks ederler ve cibsîni üç …ısma ta…sîm
ederler, biri ca§§ ve biri isfîdâc-ı ca§§â§în ve biri cibsîn-i a§πardır derler.
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…a†¡-ı ru¡âf fi¡li ziyâde olur. Ve ek&er-i nüsa«da ا ر وا س
א ا
و
اس אء ا س و
 وvâ…i¡ olmuştur. Heyûfes†îdâs ba¡∂ılara göre
li√yetü’t-teystir ve ba¡∂ı â«er katında †ur&û& olur ki li√yetü’t-teysin ta√tında nâbit olur ve li√yetü’t-teysin köküne mutta§ıl olur. Pes o nüs«alara
na@aran …a†¡-ı ru¡âf için itti«â≠ olunan †ılâ ve ∂ımâdın a«lâ†ına ve eczâsına
heyûfes†îdâs ile mersin suyu dahi «al† olunur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cibsîne ta√accür eylemesin için beyâ∂-ı bey∂ ya¡nî yumurta akı «al† olunup demevî remed için gözler üzere va∂¡ olunur.
Fi’s-Sümûmi: Cibsîn sümûm-ı «ânı…a cümlesindendir, ekl eden kimseyi
boğup helâk eder ve «anı…ta ya¡nî boğmakta fi¡li πâyete bâliπdir.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Altıncısı Ca¡dedir: ه
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki ca¡de şî√ten bir nev¡dir.160 Tercüme-i
~ı√â√’ta Mu√ammed el-Vânî der ki “Şî√ şînin kesri ile bir otun adıdır ki
yavşan derler.” İntehâ. Ve ca¡dede …alîlen √arâret ve √iddet vardır ve iki
…ısmdır: ¢ısm-ı evvel §aπîr olur ya¡nî bir şibr mi…dârı nebtinin …âmeti olur
ve …ısm-ı &ânî kebîr olur. Ve §aπîr olan ca¡dede √iddet ve merâret ziyâde
olur ve o §aπîr biraz …u∂bân ve dallardır ve çiçeği zeπabî ve ebya∂ olup §ufrete mâildir, bir şibr …adar olur ve içi bezr ile doludur ve onun başı küre gibi
değirmidir, beyâ∂ kıl gibi onda bir şey™ vardır, râyi√ası &a…îl ve ednâ †ayyib
kokusu vardır. Ve kebîr ve a¡@am olan …ısm a∂¡af olur lâkin o …ısm-ı kebîrde dahi merâret vardır ve √arâretün-mâ dahi vardır. Ve cebelî diye meşhûr
olan …ısmı başka …ısm değildir belki §aπîr dediğimiz …ısmdır, cebelî olan
§aπîr olur, bostânîsi kebîr olandır.
Fi’†-‰ab¡ı: Ca¡deden …ısm-ı §aπîrin †ab¡ı derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir ve kebîrinin †ab¡ı derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müfetti√ ve müla††ıftır ve «u§û§an bâ†ında ve
dâ«il-i bedende olan süddeleri teftî√ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Ca¡denin tâzesi ve ra†bı tâze olan yaraları idmâl eder ve «u§û§an kebîri tâze ve †arî olan cirâ√âtı ziyâde idmâl eder.
Nüs«a-i sul†âniyyede ve «u§û§an א ا כ ة و א
 وvâ…i¡ olmuştur ya¡nî
160 “Ca¡de” &emneşî bir nev¡ √aşîşedir ki e†ıbbâ arasında ma¡rûftur, dereler kenârında
biter.
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cirâ√at-i †ariyyeyi ca¡de-i kebîrin ra†bı ve yâbisi idmâl eder demek olur.
Ve ca¡denin yâbisi …urû√-ı «abî&eyi idmâl eder «u§û§an §aπîrin yübsü ve
kurusu ziyâde idmâl eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Baş ağrısı i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ca¡de sirke ile †ı√âl veremine ve †ı√âl §alâbetine †ılâ olunur ve mi¡deye mu∂ırr olur ve yere…ân-ı esvede menfa¡ati olur «u§û§an ca¡de-i
kebîrin ma†bû«u yere…ân-ı esvede ziyâde nâfi¡ olur ve istis…âdan dahi nef¡i
olur. Cemî¡an ca¡de ya¡nî kibâr ve §ıπârı ve cebelîsinin mi¡deye ∂ararı olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sidiği ve √ay∂ kanını idrâr eder ve ishâl dahi eder ve
√abbu’l-…ar¡ dedikleri kurttan nâfi¡ olur.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊ummayât-ı müzmineye nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: ¡A…reb sokana nâfi¡dir. Ca¡de-i kebîrin †abî«i hevâmm
ve √aşerât sokana nâfi¡dir, ted«în olunsa veyâ«ûd o nebât ferş olunsa o
ma√allden hevâmmı def¡ eder.
Fi’l-Ebdâli: İ«râc-ı dûd ve idrâr-ı bevl ü †am&ta ca¡denin bedeli bir vezni
enâr ağacının yaş kabuğu ve bir vezninin iki &ülü&ü selî«a kabuğu olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Cümmârdır: אر
Mu√ammed el-Vânî Tercüme-i ~ı√â√’ında der ki אر
ُ َّ ُ ْ َ[ اel-cummâr]
(cîm’in ∂ammı ve mîm’in teşdîdi ile) şa√m-ı √an@al dedikleri nesnedir ki
e†ıbbâ katında ma¡rûftur ve ~ı√â√’tan ba¡∂ı nüs«alarda şa√m-ı na«l vâ…i¡
olmuştur, §avâba …arîb olan dahi budur. Ve o şa√m şol nesnedir ki hurmâ
ağacının ucunda biter ki ona hurmâ göbeği derler.” İntehâ.¢âmûs’ta dahi
ِאر َכא ْ َ א ُ ر
ُ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ا َّ ْ ِ اVe bu ma…âmda murâd her √âlde şa√mu’n-na«ldir,
zîrâ İbn Kütbî dahi der ki و א
ا
ما
ا ءا
وا
 אİntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.161
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede bârid ve derece-i ûlâda yâbistir. Ve ba¡∂ı
nüs«alarda “yâbis fi’l-ûlâ” bedeline “yâbis fi’l-evveli” vâ…i¡ olmuştur
ya¡nî derece-i &âniyenin cüz™-i evvelinde yâbistir demek olur. Ammâ müf161 “Cümmâr” rummân veznindedir, â«iri râ-i mühmeledir. Elsine-i nâsta ona «urmâ
ağacının beynisi derler, zîrâ …a†¡ olsa o ağaç kurur ve helâk olur, nitekim √ayvânın
beynisi i«râc olunsa helâk olduğu gibi.
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redât-ı İbn Kütbî’de “bâridün fî-â«iri’d-dereceti’l-ûlâ ve yâbisün fî-vasa†ıhâ” vâ…i¡ olmuştur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cümmâr …âbı∂dır.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: »uşûnet-i √al…tan nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İshâl ve nezfi …ab∂ ve men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: Arı soktuğu ma√alle cümmâr ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Cümmeyzdir:
~îπa-i ta§πîr üzere incire müşâbih bir mîvedir.162
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs kitâbında der ki cümmeyz büyük ağaçtır,
incir ağacına benzer, cidden ke&îr lebeni ve sütü vardır ve yaprağı tût yaprağına benzer, beher sene üç kerre belki dört kerre mîve verir ve &emeri incîr &emeri gibi sâ…ının fer¡inden «urûc eylemez belki sâ…ın kendiden çıkar
ve &emeri yabanî incire benzer ve ficc olan incîrden tatlı olur ve bezrinin
√acmi incir bezrinin √acmi mi…dârında olmaz. Ve cümmeyz √adîdden mütte«a≠ kuş tırnağı gibi mişra† ile çizilmedikçe nu∂c bulmaz. Ve ¢âr&â אر א
dedikleri bilâdda cümmeyz çok nâbit olur ve Rodods dedikleri ma√allde
dahi ke&îr olur. Ve mîvesi ile her va…tte intifâ¡ olunur.163 Ve ba¡∂ı nâs
cümmeyze sî…ûmûrûn tesmiye ederler, ma¡nâsı tîn-i eceff demektir.
Nüs«a-i sul†âniyyede “rîn-i eceff” bedeline “tîn-i a√mer” vâ…i¡ olmuştur.
Ve †a¡mı ∂a¡îf olduğundan tîn-i eceff ma¡nâsına olan sî…ûmûrûn tesmiye olunmuştur eceff olan πâlib-i √âlde …alîlü’†-†a¡m olduğundan. A…†âlâ
nâmında bir nev¡ ağaç dahi vardır ki o ağacın yaprağı şeftali yaprağına
benzer ve mîvesinin [160b] √acmi ve büyüklüğü iccâ§ √acmi …adar olur
ve iccâ§tan tatlı olur ve sâir «u§û§ta cemî¡an cümmeyze benzer.
Fi’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ılar dediler ki cümmeyz √ârr-ı ra†bdır. Nüs«a-i sul†âniyyede “bâridün ra†bun fî-mâ yu…âlû Dîs…ûrîdûs” diye mes†ûrdur lâkin İbn
Kütbî “ve’n-nâ∂ıcu minhü √ârrun yâbisün fi’l-ûlâ” diye …ayd eylemiştir.
162 “Cümmeyz” zâ-i mu¡ceme ile incir gibi bir yemiştir.
163 Ve ¢ânûn’un “Cümmeyz ile her va…tte intifâ¡ olunur” dediği ba¡∂ı e†ıbbâyı
redde işârettir, zîrâ İsrâilî ve Temîmî ≠âhib oldular ki diyâr-ı Fürs’te cümmeyz
semmdir, âkilini helâk eder lâkin İskenderiyye’de elma ve emrûd gibi ekl olunur.
Lâkin onların kelâmları Câlînûs’un kelâmını sû™-i fehmden nâşîdir ve πala† eylemişlerdir.
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Fi’l-»avâ§§ı: Ba¡∂ılar dediler ki bu ağacın lebeni olur ve o leben mîve
vermezden evvel isti«râc olunur ve †arî…i budur ki ağacın taşra kabuğu ra∂∂
olunup döğülür ve ezilir ve ondan @âhir olan ru†ûbeti bir §ûfe ile cem¡ olunup kurutulur ve …ur§ olunur ve o …ur§ cidden mu√allil ve müleyyin olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Dîs…ûrîdûs der ki cümmeyzin πıdâiyyeti …alîl ve mi¡deye ziyâde redîdir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Ba¡∂ılar dediler ki bu ağacın sütü indimâli ¡usretli olan cirâ√âtı ilzâ… ve idmâl eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ta√allülü ¡usretli olan veremleri dahi ta√lîl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ishâl eder.
Fi’l-◊ummayâtı: Bu ağacın sütü …uşa¡rîrete nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmmın soktuğu ma√alle cümmeyz ile mes√ olunur.
Cîmiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Ca§§tır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ca§§ cibsîn gibidir.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Cild Ya¡nî Deridir:
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ayvânâtın derileri ma¡rûftur.
Fi’l-İ«tiyârı: Cildin «ayrlısı süt emen §aπîr √ayvânların derileridir, ra†b
olduğu √asebiyle ef∂aldir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cildin πıdâiyyeti …alîl olur, o dahi lüzûcetli
olur. Ve cildin a√vâli πıdâiyyette ekâri¡in ya¡nî paçanın a√vâli gibi olur. Ve
kaçan keçi derisinin nu√âtesi164 ve kazıntısı seyelân-ı dem üzere va∂¡ olunsa
demi √abs eder.
Fi’z-Zîneti: Ef¡înin derisi i√râ… olunup √urâ…ası ile dâu’&-&a¡lebe †ılâ
olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ba¡∂ılar dediler ki feres-i mâ ya¡nî su aygırının
derisi be&re ve sivilci üzere va∂¡ olunsa o be&reyi tebdîd eder ya¡nî paralar.
164 [Tercüme nüshalarda yanlış olarak balgam anlamına gelen “nu«âme” yazılıdır,
oysa Arapça nüshalarda deri kazıntısı anlamında “nu√âte”dir, bu şekilde tashih
edildi. Vakıa “kazıntı” kelimesi ipucudur.]
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Katır mi&lli √ayvânın derisi i√râ… olunur ve
remâdı √ar…-ı nâra ve √ârre olan …ur√alara eger veremi olmaz ise va∂¡ olunur ve ≠ikr olunan remâd ayakta olup «uff-ı ∂ayyi…ten √âdi& olan sa√ca
dahi nâfi¡ olur. [Ve uyluklarda olan sa√ca ve bevâsîre dahi nâfi¡ olur.] Ve
koyunun derisi sel« olunduğu sâ¡atte ∂arb-ı mübre√ ile ma∂rûb olan kimseye sarılsa âfetini ve ∂ararını men¡ eder; o vechle olan koyun derisi …urû√-ı
«abî&eye ve cerebe ve âkileye §âli√ devâ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kuşların kursağı içinde olan müsteb†ın derisi «u§û§an
«orûs √avâ§ılı içinde olan deri kurutulduktan sonra sa√… olunup †ılâ ile
ya¡nî «amr-ı ma†bû« ile şürb olunsa mi¡de ağrısına nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Keçi derisi sel« olduğu gibi ef¡înin soktuğu ma√alle va∂¡
olunsa semmi ce≠b eder ¢oles nâm †abîbin zu¡mu üzere.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Cenâ√tır Ya¡nî
‰uyûrun Kanatlarıdır: אح
Fi’l-Mâhiyyeti: Kuşların kanatları meşhûrdur.
Fi’l-İ«tiyârı: Kanatların ef∂ali tavukların kanatlarıdır. Ve kazın kanadının
ha∂mı ve πıdâsı §âli√ olur. Ve sâir la√mının ha∂mı §âli√ olmayıp ancak kanadı
§âli√ olduğu onun içindir ki kazın kanadında √areket-i riyâ∂iyye çok olmakla
lâ-ma√âle kanat «afîf olur ve «afîf olan πıdânın ha∂mı §âli√ olur. Ve kaz kanadında la√m ke&îr olup ve …albe dahi …arîb olmakla πıdâsı dahi ke&îr olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: A…vâl-i e†ıbbâ üzere vereşân dedikleri kuşun
kanadının rîşi ve yeleği nez¡ olup kendi vezni …adar benc ile i√râ… olunsa ve √urâ…aları sa√… olunup o mes√û… mil√ gibi «ubza katılsa o «ubz
boyunda √âdi& olan sıracayı ve «anâzîri min-πayri √adîdin ta√lîl eder ve
ba††a √âcet olmaz. Mu√ammed el-Vânî Tercüme-i ~ı√â√’ında der ki اَ ْ َ َر َ א ُن
[el-vereşân] (fet1ateynle) kumru dedikleri ma¡rûf kuş, ٍ ُ אق
[sâ…u √urr]
ّ ُ َ
165
ِ
ِ
ِ
ِ
ma¡nâsına. Ve fi’l-me&eli: “ ” ِ َّ ا ْ َ َر َ אن َ ْ ُכ ُ ُر َ َ ا ْ ُ َ אنYa¡nî “Kumru
bahânesiyle «urmâ ağacına çıkıp hurmâ yer.” Ve [ ُ َ א ٌنmuşân] mîm’in
∂ammıyla «urmânın iyisine derler. İntehâ. ¢âmûs’ta der ki bu me&el o
165 Kumrunun §avtı “sâ…un √urrun” √ikâyesi olmakla o ism ile tesmiye olundu
yâ«ûd “√urr” kumrunun adıdır, “sâ…” veled ma¡nâsınadır, “sâ…un √urrun” kumru
yavrusu demektir.
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kimse için ∂arb olunur ki o kimse işlediği işten murâdı her ne ise onu
i@hâr eylemez belki murâdının πayri bir â«er iş murâdı olmak üzere i@hâr
ِ ِ
ِ َ ْ אن ْ ُכ ُ ر َ ا
ِ
eder, o mi&lli kimseye אن
َ َ  ِ َّ ا ْ َ َرdiye ∂arb-ı me&el olunur.
ُ َ ُ
Ke≠âlik o mes√û… √urâ…a etmek üzerine ekilse yine o boyunda √âdi& olan
sıracayı ta√lîl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba¡∂ılar dediler ki ≠ikr olunan «ubz ba†nı ı†lâ… edip
cidden ishâl eder.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Câru’n-nehrdir:

אر ا

Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ nebâttır ki onun çiçeği nîlûfer çiçeğine benzer
ve suya πâi§ olur ya¡nî o nebt su içindedir, sudan «âric olan ma√alli …alîldir.
Ve bu nebâtın …uvveti ba†bâ†ın …uvvetine …arîbdir.
Fi’†-‰ab¡ı: E†ıbbânın …avli üzere bârid-i …âbı∂dır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢urû√-ı «abî&eye ve √ikkeye §âli√tir.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Cerâd
Ya¡nî Çekirgedir: اد
Fi’l-Mâhiyyeti: Çekirgenin ecvedi semiz olup kanadı olmayanlardır.166
Fi’z-Zîneti: Ba¡∂ıların …avli üzere cerâdın ayakları &ü™lûlü ya¡nî siğili
…al¡ edip izâle eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Değirmi ve müstedîr olan çekirgelerden on iki çekirge a«≠ olunup başı ve e†râfı koparılıp nez¡ olunur ve bâ…î cesedine âstan
mi…dâr-ı …alîl katılıp o √âl üzere şürb olunur ve istis…âya nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Çekirge ta…†îr-i bevlden nâfi¡ olur. Kaçan çekirge
teb«îr olunursa ¡usr-i bevlden nef¡i olur ve «u§û§an hatunlarda olan ¡usr-i
bevle ziyâde nef¡i olur. Ve bevâsîr için dahi teb«îr olunur.
Fi’s-Sümûmi: Semiz olup kanadı olmayan çekirge kebâb olup ekl olunsa ¡a…reb sokana nef¡i olur.
166 ه

نو ل
אن
ادة و
راכ א
כ ا رأى ر
אل ا وزا כאن وت ر
و
.א ان ذ כ כ ا اد
א ا אر ا אب ا اد ا ذ כ ا
 כ ا. Ya¡nî
Evzâ¡î √ikâye eder: Beyrût’ta bir kimse na…l edip dedi ki bir kimse gördüm ki
çekirgeye binmiş idi ve çekirgenin …âmeti şu mi…dâr idi diye elinde çizmeleri ile
elin kaldırıp işâret eyledi ve o çekirge beyleri idi.
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Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Cem-siferem Ya¡nî
Fesleğen Olur: م
Fi’l-Mâhiyyeti: Cem-siferemin …uvveti ¡ineb-i &a¡leb ile olan şî√ …uvvetine müşâbihedir.167
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müfetti√tir ve bi’l-«â§§a nef« ve riyâ√ı teskîn
eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡dede olan lüzûcetli ru†ûbâtı ta√lîl eder ve §ıbyânın
mi¡delerine cidden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imde olan riyâ√a nâfi¡dir.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Cübn Ya¡nî Peynirdir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Peynir ba¡∂ı kerre leben-i √alîbden itti«â≠ olunur ve
ba¡∂ı kerre dahi râyibden itti«â≠ olunur ve râyibden itti«â≠ olunan peynir
e…ı† tesmiye olunur. E…ı† hemzenin fet√i ve …âf’ın kesri ile keş dedikleri
yoğurttan ma§nû¡ olur, Etrâk †a¡âmıdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Peynirin tâzesi derece-i &âniye[de] bârid-i ra†bdır ve tuzlusu ve eskisi √ârr-ı yâbistir. Ammâ mâ-ı cübnün bûra…ıyyeti olmakla onda
√arâret-i …alîle vardır ve bûra…ıyyet dem ve §afrâdan müstefâddır ya¡nî
mâu’l-cübn itti«â≠ olunan lebenin mâddesinde olan dem-i evvel ve cüz™-i
§afrâdan bâ…ıye √arâretün-mâ vardır.
Fi’l-İ«tiyârı: Peynirin ef∂ali beyne’l-¡ulûket ve’l-heşâşet mütevassı† olandır ya¡nî sakız [161a] gibi lüzûcetli olmamakla teftîti §a¡b olmayıp ve ke≠âlik
teftîti sühûleti dahi olmayıp beynehümâda mütevassı† olanlardır, zîrâ külliyyen ¡ulûke ve heşş olanlar redî ve mu∂ırr olur. Ve yine peynirin ef∂ali †a¡mı
¡adîm olan ve †a¡mı √alâvete ve le≠≠ete mâil olandır ve tuzu mu¡tedil olandır
ve va…t-i cüşâda ya¡nî geğirdiği va…tte o peynirin rî√i zamân-ı ke&îr bâ…î olmayanlardır ya¡nî peyniri yeyip zamân-ı ke&îrden sonra geğirdikte rî√i @âhir
olur ise o peynir redî olur derler. Ve leben-i √âmi∂den mütte«a≠ olan peynir
peynirlerin ef∂alidir. Ve müla††ıf olan nesneleri peynir tenâvülünden sonra
167 “Cem-siferem”, siprem ve siferem fesleğen ma¡nâsınadır; Cem, ◊a∂ret-i Süleymân’ın ismidir. Cem-siferem, sul†ânu’r-reyâ√în demektir. Ve fesleğenin ¡Arabîsi
∂avmerândır. Ba¡∂ılar ∂avmerân mîr-¡âşı…ân dedikleri ota ı†lâ… eder lâkin o …avl
e§a√√ değildir.
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isti¡mâl eylemek peyniri ifsâd edip şerrini ve ma∂arratını ziyâde eder onun
için ki müla††ıfât onu tel†îf edip mecârî-i ebdâna tenfî≠ eder ve onu a¡∂âya
akıtır ve ma∂arratı bi’l-cümle ebdâna sârî olur. Ve müla††ıfât ra¡y eden keçi
sütünün peyniri &îl ve cülbân ra¡y eden keçi peynirinden ef∂aldir. “¿îl” ayrık
dedikleri nebttir ve “cülbân” √ubûbâttan bir nev¡ √abbdır ki bir §ınf burçak
derler. Vankulu lüπatinde mâşa müşâbih bir √abbdır diye ≠ikr eder.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Peynirde cilâ vardır, tâzesi muπaddîdir ve müsemmindir, âkilini semritir. Tâze peynir tenâvülünden sonra ¡asel tenâvül
olunur. Ve peynirin ¡atî…i √ârr ve cellâ ve müna……î olur ve mirârî olan «ıl†ı
tevlîd eder. Ve memlû√ olup lâkin πayr-i ¡atî… olan peynir beynehümâda
mütevassı† olur. Ve mâu’l-cübn kilâbı semritir, müsemminü’l-kilâbdır ve
onları muπaddîdir. Ve peynir a§nâfından e…ı† tesmiye olunan ya¡nî Türkîde
keş dedikleri peynirde …uvvet-i mu√allile vardır, sâir a§nâfından bu …uvvet
√asebiyle mümtâzdır.
Fi’z-Zîneti: Sevdâyı ten…ıye eden edviye ile mâu’l-cübn şürb olunsa kelefe nâfi¡ olur. Ve tâze peynir bir mi&li olan †ılâ dedikleri şarâb ile nar kabuğu içinde &ülü&ü zâil olunca …adar †ab« olunsa ba¡∂ı nüs«aya göre nı§fı zâil
olunca …adar †ab« olunsa yüze ¡ârı∂ olan teşennücü men¡ eder ve düzler.
Ve tuzlu ve ¡atî… olan peynir cidden hüzâl îcâb eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Tuzlu olmayıp tâze olan peynir cirâ√âtı teverrümden men¡ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Eski peynir …urû√-ı rediyyeye ve cirâ√âta
ceyyid olur ve tâzesi cirâ√ât-ı «afîfe-i †ariyyeye nâfi¡ olur. Bu bâbda peynirin tâzesi ziyâde …avî olur, ≠ikr olunan cirâ√âtı teverrümden men¡ eder
«u§û§an ki dülb ve √ummâ∂-ı berrî yaprakları ile isti¡mâl oluna. “Dülb”
dâlın ∂ammı ve lâmın sükûnu ile çınar ağacıdır. “Ve “√ummâ∂” √ânın
∂ammı ve mîmin teşdîdi ile kuzukulağıdır, Vankulu lüπatinde mu§arra√tır.
Ve mâ-ı cübn cereb için şürb olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Peynirin ¡atî…i zeyt ile veyâ«ûd «ınzîrin tuzlanmış
paçasının suyu ile sa√… ve √all olunup mefâ§ılında ta√accür olan kimsenin
mefâ§ılına ∂ımâd olunsa ru†ûbet-i müte√accireyi bilâ-e≠â kireç gibi i«râc
eder. E†ıbbânın a…vâli üzere bu ¡ilâcın nef¡i cidden ¡a@îm olur. Ba¡∂ı nüs«ada “«ınzîr” bedeline “ba…ar” vâ…i¡ olmuştur.
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Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Tuzsuz peynir remede ve †arfeye ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Cübn suda †ab« olunup mür∂i¡aya ya¡nî dâyeye sa…y
olunsa lebeni çoğalır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Tuzlu peynir mi¡deye redîdir, ke≠âlik tuzsuz olanlar
dahi mi¡deye redî olur lâkin tuzlu peynirde dibâπat olur. Dîs…ûrîdûs der ki
tâze peynir mi¡deye ceyyid olur. Dîs…ûrîdûs’un bu kelâmında na@ar vardır
ya¡nî bu kelâmı biz teslim eylemeziz. Ve tâze peynirin tuzsuzu mi¡deye
…ıyâs ile ∂ârr ile nâfi¡ arasındadır. Ve tâze peynirin tuzsuzu ha∂m ve istimrâda ve fem-i mi¡deden in√idârda ¡atî…ten esra¡dır. Ve keşin mi¡deye ∂ararı
cübn-i müte¡âreften e…alldir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Böbreklerde ve me&ânede √a§âtı tevlîd eder «u§û§an
tâze peynirin ≠ikr olunan ¡u∂vlarda √a§âtı tevlîdi ek&er olur ve «u§û§an
ebâzîr-i müneffi≠e ile ile tenâvül olunan peynirin tevlîdi mübâlaπa ile
ek&erdir. Ve tuzsuz peynir †abî¡atı telyîn eder ve mâiyyeti §afrâyı ishâl eder
ve bûra…ıyyeti √asebiyle ¡ârı∂ olan cilâsı dahi §afrâ ishâline mu¡în olur ve
¡asel «al† olunur ise ziyâde menfa¡atli olur. Ve her devâ ki keçi ve koyun
sütlerinden ve cübnünden itti«â≠ olunup isti¡mâl olunur, o devâ em¡â …ur√alarına nâfi¡ olur «u§û§an meşvîsi ziyâde nâfi¡ olur ve ishâli dahi men¡ eder.
Ve ba¡∂ı kerre o meşvî sa√… olunup mes√û…u dühn-i verd ile veyâ«ûd zeyt
ile i√ti…ân olunur ve …ıyâm-ı aπrâstan nâfi¡ olur. “¢ıyâm-ı aπrâs” za√îr-i
kâ≠ibde bir âfettir ki bağarsık mesdûd olur ve süddeden aşağı olan ma√allerin ru†ûbeti eriyip akar ve tîz tîz memşâya …ıyâm eder ve ishâl @ann olunup …âbı∂ devâlar ile mu¡âlece olunup marî∂ helâk olur.
Fi’s-Sümûmi: ±ikr olunur ki cübn fû≠enec-i cebelî ile sümûma †ılâ
olunur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Cedvârdır: وار
Ya¡nî o nebtin köküdür ki bîş ile ma¡an nâbit olur ve bîşsiz dahi nâbit
olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Cedvâr …ı†¡a …ı†¡a olur, zerâvende benzer ve zerâvendden ince olur ve …uvveti dahi zerâvend …uvvetinde olur belki dahi ef∂al ve
a…vâ olur; bîş ile biter ve bîşi onun mücâvereti ∂a¡îf eder. İbn Mâserceveyh
der ki cedvârın fi¡li derûnec fi¡li gibidir lâkin derûnecden a∂¡af olur. ~â√ib-i
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¢ânûn der ki ben derim ki bu kelâmdan İbn Mâserceveyh’in murâdı @âhir-i
kelâmı üzere cedvâr derûnecden a∂¡af olur demek ise benim ma@nûnum
budur ki İbn Mâserceveyh’in @annı sû™-i @ann olur ve eger murâdı @âhir-i
¡ibâretinin «ilâfı üzere olup derûnec cedvârdan a∂¡af olur demek olur ise o
kelâmı ba¡îd olmaz. Benim ¡indimde ta√a……u… eyleyen budur ki İbn Mâserceveyh’in kendi tecribesi bu temyîze bâliπ oldu ve mev&û… olan §udûrdan
ve eimme-i †ıbbdan rivâyeti yoktur, mücerred ≠ikr eylediği kelâm kendi
tecribesinin mu…te∂âsıdır. Pes bundan a…dem ≠ikr olundu ki cedvâr civârında nâbit olan bîşi i∂¡âf eder ve kemâl-i …uvveti ve şiddet-i keyfiyyeti ve
semmiyyeti olan bîşe πâlib ve …âhir olan cedvâr ne keyfiyyette derûnecden
∂a¡îf olur.
Fi’s-Sümûmi: Semm-i ef¡îden ve bîşten ve bi’l-cümle sümûmdan nâfi¡dir.
Fi’l-Ebdâli: Cedvârın tiryâ…iyyette bedeli vezninin üç katı zürünbâd
olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Cizrdir: ر
Türkî lisân üzere havuç derler, cîmin kesri iledir, mu¡arrebdir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Cizrin mâhiyyeti ma¡rûfedir. Ve büzûrundan ziyâde
…avî olan berrî cizrin bezri ve to«umudur. Dîs…ûrîdûs der ki havuç a§nâfından bir §ınfın vara…ı râziyânec vara…ından a§πar olur velâkin râziyânec
§ûretinde olur ve sâ…ı bir şibre varınca …adar olur ve çiçeği a§fer olur ve
onun küzbere veyâ«ûd şibt §avma¡ası gibi §avma¡ası olur. “~avma¡a” o
nesne[ye] derler ki ucu ince ola. Na§ârâ evleri ve ma¡bedleri ek&erî çadır
hey™etinde olup başı sivri olduğundan §avma¡a tesmiye olundu. Ve onun
&emere-i ebya∂ı olur ve o &emere √iddetli olur ve rî√i ve ma∂πı †ayyib
olur. Ve cizrin [161b] bu §ınfı açıklık ve güneşli olup taşlık ve sengistân
olan ma√allerde olur. Ve ikinci §ınfı o cizrdir ki Rûmî kerefse benzer,
√arâfetli ve mu√rı… olur, râyi√ası †ayyib olur. Ve üçüncü §ınfı o cizrdir ki
onun yaprakları küzbere yaprağı gibi olur ve çiçeği ebya∂ olur, §avma¡ası
ve &emeresi şibtî olur ve cevzin a…mâ¡ı gibi onun dahi a…mâ¡ı olur ve içi o
büzûr ile ma√şüvve ve dolu olur ki hey™ette ve √iddette o büzûr kemmûna
müşâbih olur.
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Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin â«irinde √ârr ve derece-i ûlâda ra†b olur
Fi’l-Kurû√ı: Bezri ve vara…ı döğülüp …urû√-ı müte™ekkile üzerine konulsa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ±âtü’l-cenbe ve müzmin olan öksürüğe nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Havucun ha∂mı ¡usretli olur ve mürebbâsının ha∂mı
sühûletli olur ve istis…âya nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Maπ§ı teskîn eder ve «u§û§an yabanî havuç ki ona
dû…û derler, onun maπ§ı teskîni ziyâde olur. Ve havuç bevli şedîden idrâr
eder ve «u§û§an berrî olan havuç ve «u§û§an berrî olan havucun to«umu
mübâlaπa-i şedîde ile idrâr eder; vara…ının dahi ke≠âlik idrârı şedîd olur.
Ve havuç bâhı ta√rîk eder «u§û§an bostânî havucun bezri bâhı ziyâde ta√rîk
eder, zîrâ o bezrin nef«i ziyâde olur ve nef« her ne mi…dâr ziyâde olur ise
bâh dahi o mi…dâr ziyâde √areket eder, ammâ berrî havucun bezri bostânî
…adar nâfi« ve müheyyic-i bâh olmaz. Ve yabanî cizre müşâbih bir nebt
vardır ki ona şîş…â…ul derler ve şe…â…ul dahi derler ve ba¡∂ı e†ıbbâ onu cizr-i
berrî a§nâfından ¡add ederler. Onun cizr-i berrî olması §a√î√ olur ise cizr-i
berrînin o §ınfının bâhı tehyîci ve ta√rîki cizr-i bostânîden ziyâde olur. Ve
havucun †am& ve bevli idrârı olur «u§û§an o idrâr berrîde ziyâde olur gerek
şürben olsun ve gerek i√timâlen olsun. Ve havucun bezri ve a§lı ¡usr-i bevle
nâfi¡ olur. Ve †ab¡ ile olan nüs«alarda ve πayride “li-¡usri’l-bevli” bedeline “li-¡usri’l-√abeli” vâ…i¡ olmuştur. Ve cizrin her ne …adar √abele i¡âneti
var ise lâkin “yenfa¡u li-¡usri’l-√abeli” ta¡bîri √a…… ta¡bîr değildir; nüs«a-i
sul†âniyyede mu√arrer olan ¡ibâret §a√î√a olmak fehm olunur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Circîrdir:
Circîr iki cîm-i meksûre arasında râ-i sâkine ile Türkîde tere dedikleri
ba…ldır.
Fi’l-Mâhiyyeti: İki …ısmdır, biri berrî ve â«eri bostânîdir. Circîrin to«umu ma†bû«âtta «ardal bedeline isti¡mâl olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Circîr derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir ve tâzesinin ru†ûbeti vardır ve o ru†ûbet derece-i ûlâda olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Circîrin nef« ve telyîni vardır.
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Fi’z-Zîneti: Circîrin suyu merâre-i ba…ar ile sağalan …ur√aların yerinde
kalan bâ…î e&erlere nâfi¡ olur. Bezri veyâ«ûd suyu nemeş ve kelefi πasl eder
ve giderir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Circîr §udâ¡ getirir «u§û§an yalnız ekl olunur ise §udâ¡
i√dâ&ı ziyâde olur. Circîrin ma∂arrat-ı §udâ¡ını marul ve hindebâ ve semiz
ot def¡ ve izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Sütü idrâr eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ∏ıdâyı ha∂m eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Yabanî circîr bevli idrâr eder ve bâhı ta√rîk eder ve
in¡â@ı olur «u§û§an bezrinde bu fi¡ller ziyâde olur.
Fi’s-Sümûmi: Tere ekl olunup üzerine şarâb-ı rey√ânî şürb olunsa ibn
¡ursun ve sâirlerinin les¡asına ve ısırmasına nâfi¡ olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu Câverstir: אورس
İbn Kütbî der ki câvers Fârsîden mu¡arrebdir, darı ma¡nâsınadır, a§l-ı
¡Arabîsi du«ndur. Câversten murâd du«nun §ınf-ı vâ√ididir ki o §ınf §aπîrü’l-√abb olur, levni aπber olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Câvers üç cinstir ve …uvvette erüzze ya¡nî pirince
müşâbihtir lâkin pirincin πıdâiyyeti ziyâde olur. Ve câvers cemî¡-i a√vâlinde du«ndan «ayrlıdır lâkin du«nun …ab∂ı ziyâde olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Câvers derece-i &âniyenin â«irinde bârid-i yâbistir. Ve ba¡∂ı
e†ıbbâ dediler ki câvers derece-i ûlâda √ârrdır lâkin …avl-i evvel e§a√√tır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ ve tecfîfi vardır lâkin le≠¡i yoktur ve ağrıları teskîne câvers kimâd olunur. Ve câvers tenâvül eden kimsede idrâr
olmasa o câversten dem-i redî tevellüd eder. Ve câversin πıdâiyyeti sâir
kendilerden «ubz itti«â≠ olunan √ubûbun πıdâiyyetinden e…all olur. Ve câversin πıdâsı …alîl ve lezic olur. Ve ba¡∂ılarının zu¡mu üzere câverste le†âfet
olur lâkin câvers süt ile †ab« olunur ise veyâ semîdin nu«âlesi suyu ile †ab«
olunur ise câversin πıdâsı ceyyid olur «u§û§an saya yağı veyâ«ûd tatlı bâdem yağı ile ekl oluna.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡dede câversin nefsi veyâ«ûd «ubzu ikisi dahi ba†î™
olur.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Maπ§ için ya¡nî ince bağarsıklarda olan sancılar için
câvers ile kimâd olunur. Ve câversin idrârı dahi olur.
Cîmiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu Cevz-i Mâ&ildir:

ز א

Fi’l-Mâhiyyeti: Cevz-i mâ&il semm-i mu«addirdir, cevze müşâbihtir,
üzerinde πalî@ ve …a§îr dikenler vardır, cevzü’l-…ay™ gibidir ve √abbı ütrücc
√abbı gibidir.168
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ta«dîr eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Sübât i√dâ& eder, dimâπa redîdir, bir dânı…ı müskirdir.
Fi’s-Sümûmi: ¢albe düşman ve ¡adûdur, bir dirhemi semmdir.
Cîmiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi Câsûstur: א س
Fi’l-Mâhiyyeti: ±ikri sâbık ceblâhenk tesmiye olunan devânın …uvvetine câsûsun …uvveti …arîbdir, pes bunun ef¡âl ve «avâ§§ı ve menâfi¡i ceblâhenk bâbında †aleb olunsun. Ba¡∂ılar dediler ki câsûsun şerbet-i vâ√idesi
nı§f dirhem üzere, ziyâde olunmaz.
İşbu ma√allde fa§l-ı &âli& müntehî oldu.

Fa§l-ı Râbi¡ ◊arf-i Dâlda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır ve Bu
Fa§lda Biz Yirmi Altı Devâ ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
Dâliyye Olan Edviyenin Evvelkisi Dâr-ı ~înîdir:

دار

İbn Kütbî der ki bu laf@ın ma¡nâsı şecerü’§-~în demektir.169
Fi’l-Mâhiyyeti: Dâr-ı §înînin a§nâf-ı ke&îresi vardır ve bulunduğu
ma√allerde her §ınfının başka başka ismi vardır. Ve §ınfının biri §ınf-ı
168 “Cevz-i mâ&il” bunun şecerine şecer-i mer…ad derler, bâdincân …adar …âmeti ¡âlî
olur ve yaprağı bâdincân yaprağı gibidir lâkin ondan metîndir ve mufa§§alâtta
ev§âf-ı sâiresi ≠ikr olunmuştur. Sehere mübtelâ olup nevmden me™yûs olanları
münevvimdir, bir ismi dahi dehtûredir.
169 “Dâr”ın şecer ma¡nâsına olduğuna kütüb-i lüπatte mü§âdif olunmamıştır lâkin
Ba√reyn’de bir ma√all vardır ki ona Dâreyn derler, onda bir sû… vardır, Hind’den
misk getirenler o çârsûda bey¡ eder, onun için ¡a††âra dâriyy derler. Ba¡îd değildir
ondan ism-i dâr na…l olunup ba¡∂ı mu†ayyibâta dâr ı†lâ… olunup dâr-ı §înî, dâr-ı
fülfül mi&lli tesmiyeler oluna Allâhu a¡lem.
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ceyyiddir, levni sevâda nâ@ırdır, cebelîdir ve πalî@dir. Ve bir §ınfı dahi
rı«vdır, müntefi«tir, münferikü’l-a§ldır ya¡nî parçalanmış gelir, sâirleri
gibi …alem-vârî ve uzun değildir. Ve bir §ınfı dahi esved ve emles ve
¡u…deleri …alîl olur. Ve bir §ınfı dahi vardır ki râyi√ası selî«a râyi√asında olur ve «u∂rete nâ@ırdır ve kabuğu selî«a kabuğu gibi √amrâdır
ve bu nev¡ dâr-ı §înînin …uvveti bir zamân bâ…î olur «u§û§an ki da……
olunup şarâb ile …ur§ oluna. Dîs…ûrîdûs der ki dâr-ı §înînin ba¡∂ısında
†ayyib râyi√a var iken dahi se≠âb râyi√asından yâ«ûd …ardemânâ râyi√asından bir şey™ vardır ve onda √arâret ve lisânı le≠¡ vardır ve √arâretli mülû√attan bir şey™ dahi vardır, her kaçan √akk olunsa ve kazılsa
serî¡an münşe¡i& olup dağılmaz ve kaçan kesr olunsa a¡∂âsının aralarında ince toprak gibi nesneler olur ve o fütât onun «al†ı ve πaşşı olur ve
bu vechle olmayanlar «âli§ olur. Ve yine Dîs…ûrîdûs der ki dâr-ı §înîden bir nev¡ vardır ki ona dâr-ı §înî-i kâ≠ib derler, onun râyi√ası vardır ve «uşûnetli olur ve …uvveti ∂a¡îfe olur. Ve bir §ınfı dahi vardır ki
ona âb«î  آderler, o §ınfın man@arı dâr-ı §înî man@arına müşâbih
[162a] olur lâkin onda râyi√a-i me≠mûme vü kerîhe olmakla far… olunur. Ammâ …ırfe demekle ma¡rûf olan dâr-ı §înîye a§lında ve ke&ret-i
¡u…adında müşâbih olur, pes bu …ırfe «aşebî bir dâr-ı §înîdir, ¡îdânı
†avîledir ve şedîden …avîdir ve †ayyib râyi√ası dâr-ı §înî râyi√asından
e…alldir. Ve ba¡∂ı nâs zu¡m ederler ki …ırfe dâr-ı §înî ecnâsından değildir ve
…ırfenin †abî¡atı dâr-ı §înî †abî¡atına muπâyirdir. Ve ba¡∂ı kerre kâ≠ib olan
dâr-ı §înden dühn itti«â≠ olunup √ıf@ olunur. Ve bu lev√a-i mâhiyyet †ab¡
ile olan nüs«anın lev√asıdır, bâ…îlerde bu taf§îl yoktur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ecvedi †ayyibü’r-râyi√a olup me≠â…ında bilâ-le≠¡ √iddet
olanlardır ve levni §ırf olup ya¡nî levni vâ√id olup mümtezic olmayanlardır. Ve Dîs…ûrîdûs der ki bu §ınfın dahi ecvedi √adî& olup ya¡nî tâze olup
remâdiyyet sevâdına170 ve √umrete mâil olup emles ve aπ§ânı müte…ârib ve
da…î… olanlardır ve †a¡mında √alâvet ve mülû√at ve le≠¡-i yesîr olup nehşi
cidden olmayanlardır ve dâr-ı §înînin cevdetine delâlet eder râyi√ası sâir
revâyi√e πalebe edip onun râyi√ası yanında sâir nesnelerin râyi√aları i√sâs
olunmamak. Ve dâr-ı §înînin redîsi ise âsiyye ve kündüriyye ve selî«iyye
170 Ya¡nî kül siyâhı gibi olan siyâha mâil olup
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ve zühûmiyye ve ebya∂-ı münferik ü müteşennic ve emles olup «aşinü’l-a§l
olanlardır. Ve dâr-ı §înînin …uvveti √ıf@ olunur dâr-ı §înî da…… olunup …ur§
olunmakla. Eger bu vechle √ıf@ olunmasa on beş seneden sonra …uvveti
∂a¡îfe olur ve dahi evvel-i ∂a¡îfe olur. Ve vâcib olur ki a§l-ı vâ√id üzere
olanlar a«≠ oluna, zîrâ fütâtı ve parçalanmışlarında πaşş olur. Ve ecvedi
o dâr-ı §înîdir ki râyi√ası «ayâşimi ve meşâmmı doldura ve kendiden dûn
olanların râyi√asını i√sâs ve ma¡rifetten mâni¡ ola.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Dîs…ûrîdûs der ki bi’l-cümle dâr-ı §înî müfetti√
ve müse««indir, her ¡ufûnete §âli√ ve nâfi¡dir, le†âfeti πâyettedir ve câ≠ibdir ve …uvvet-i fâsideleri ı§lâ√ eder ve §adîdiyye olan a«lâ†-ı fâsideyi ı§lâ√
eder. Ve dühnü mu√allildir ve cidden √ârrdır ve mü≠îbdir, πalî@ olan şey™leri eritir.
Fi’z-Zîneti: Kelefe ve ¡adesî olan nemeşe nâfi¡dir ve sirke ile bü&ûr-ı
lebeniyyeye nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Demregilere ve …urû√a nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dâr-ı §înînin dühnünün ra¡şeye nef¡i ¡acîb olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dühnü zükâma nâfi¡dir ve başta olan ağırlığa dahi nâfi¡dir ve dimâπı ten…ıye eder ru†ûbâtını ta√lîl eylediği √asebiyle. Ve o dühn
kulak ağrılarını müsekkin olan edviyeden olur ve o edviyenin a«lâ†ına ve
terkîbine id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ∏ışâveden ve @ulmet-i ¡ayndan eklen ve ku√len nâfi¡dir ve gözde olan ru†ûbet-i πalî@ayı giderir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Müferri√tir, öksürüğe nef¡i vardır, §adrı ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidin süddelerini açar ve kebid ve mi¡deyi ta…viye
eder ve mi¡denin ru†ûbâtını tecfîf eder ve istis…âdan nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Evcâ¡-ı ra√imden ve böbrek ağrılarından ve evrâmından nef¡i olur mi…dâr-ı …alîl zeyt ile ve şem¡ ve yumurta sarısı ile …uvveti
kesr olunduktan sonra, zîrâ dâr-ı §înînin ≠ikr olunan eşyâ ile …uvveti kesr
olunmasa ≠ikr olunan a¡∂âyı ta§lîb eder. Ve dâr-ı §înî bevl ve †am&ı idrâr
eder ve cenîni is…â† eder ve …ardemânâ ile dâr-ı §înînin bevâsîrden nef¡i olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Nâfi∂e nâfi¡dir «u§û§an dühnü ile a¡∂âya mes√ olunsa
ziyâde nâfi¡ olur.
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Fi’s-Sümûmi: Sümûm-ı hevâmmdan nâfi¡ olur ve incir ile ¡a…reb sokana
nef¡i olur.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli selî«a kabuğu ki …âbı∂ ola veyâ«ûd dâr-ı §înînin ikişer katı selî«a ve übhül olur.
Dâliyye Olan Edviyenin İkincisi Derûnecdir:

درو

İbn Kütbî der ki derûnec bir nebttir ki onun vara…ı ar∂a mülâ§ı… olur
ve lûf vara…ına müşâbih olur ve §ufrete mâil ve zeπabî olur ve o yaprakların ortasından bir …a∂îb «urûc eder, iki ≠irâ¡ mi…dârı yâ«ûd dahi ziyâde o
…a∂îbin †ûlü olur ve o …a∂îbin cevfi olur ve o …a∂îbin a§lı olur ve şekli
¡a…reb şekli gibi olur ve her sene o a§lın ba¡∂ısı helâk olup ve ba¡∂ı â«eri
bâ…î kalır, pes o a§lda beher sene kalan cüz™ler birer ¡a…d olur ve bir a§lda
iki ¡a…d veyâ«ûd üç ¡a…d bulunur. Ve İbn Kütbî’nin kelâmı ile temhîd olundu ise ma¡lûm ola ki §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Derûnec biraz …ı†¡alardır ki onlar «aşebiyye olurlar ya¡nî onlarda şeceriyyet vardır ve u§ûliyyet dahi vardır, kök gibidir ve o …ı†¡aların mi…dârı a§lda ve kökte olan ¡u…delerin mi…dârı …adar olur ve a§πar olur, bâ†ını ebya∂
ve «ârici aπber olur ve §alâbet ve rezânete mâil olur ya¡nî oldukça katı ve
ağır olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Riyâ√ı müfeşşîdir, yelleri dağıtır.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¢albi ta…viye eder ve «afa…âna cidden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imde olan yelleri dağıtır.
Fi’s-Sümûmi: Sümûmdan nâfidir, ¡a…reb ve rüteylâ sokanlara şürbü ve
incir ile ∂ımâdı nâfi¡dir.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli bir mi&li zürünbâd ve ili &ülü&ü …aranfül olur.
Dâliyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Dâr-ı Şîşe¡ândır: אن

دار

İsm-i Fârsîdir ve ¡Arabîsi …un≠ûl ve ¡ûdu’l-ber… demekle ma¡rûftur.171
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki bu devâya nâsın ba¡∂ısı fesa¡sâ…ın א
tesmiye ederler ve Süryânîler vebâksebîn  و אכtesmiye eder171 “Dâr-ı şîşe¡ân” karaçalı dikeni gibidir.
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ler ve ehl-i Fürs dâr-ı şîşe¡ân tesmiye ederler. Bu devâ bir şecerdir ki
πıl@ati olur ve πıl@ati √asebiyle «uşûnetli yerlere du«ûl eder ve onda şevk-i
ke&îr olur ve ¡a††ârlar onu edhânlarda isti¡mâl ederler. Ve ba¡∂ı nüs«alarda
“¡a††ârûn onunla edhânlarını …ab∂ ederler” diye vâ…i¡ olmuştur ya¡nî dâr-ı
şîşe¡ânın †abî¡atı …âbı∂dır, …âbı∂ olmayan edhânda isti¡mâl olunsa o edhânda …uvve-i …âbı∂a i√dâ& eder demek olur. Ve dâr-ı şîşe¡ân o diyârda bulunur
ki Eb§ûren -  ا رنdiye tesmiye ederler ve Rû≠iyâ -  روذ אdedikleri bilâdda
dahi bulunur. Dâr-ı şîşe¡ânın eczâsı müteşâbih olmaz ya¡nî cüz™lerinin biri
birine mu«âlif †abî¡atları olur; …ışrı ya¡nî kabuğu √ırrîf olur ve çiçeği √ârr
olur ve ¡ûdu ¡afı§ olur ve dâr-ı şîşe¡ânda bürûdet dahi olur, mürekkebü’l…uvâdır ve √arâfeti ve …ab∂ı vardır, √arâfeti √asebiyle tes«în eder ve …ab∂ı
√asebiyle tebrîd eder. Ve ba¡∂ılar zu¡m ederler ki dâr-ı şîşe¡ân sünbül-i Hindînin a§lı ve köküdür velâkin bu …avl &âbit değildir.
Fi’l-İ«tiyârı: Dâr-ı şîşe¡ânın ceyyidi ve ef∂ali rezîn ya¡nî ağır olup ve
kabuğu izâle olunsa ta√tında olan cismin levni a√mer olup firfîriyyete mâil
olanlardır ve †a¡mı ve râyi√ası a†yeb olanlardır, ammâ beyâ∂ olup râyi√ası
olmayanlar redîdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki derece-i &âniyenin â«irinde &âli&eye varınca …adar yâbistir ve ba¡∂ı â«er dediler ki derece-i &âli&enin evvelinde yâbistir. Ve bu iki …avl her ne …dar min-√ay&ü’lma¡nâ berâber ve mütesâvî @ann olunur ise lâkin iki ta¡bîr arasında far…
vardır, ta¡bîr-i [162b] &ânînin medlûlü olan yübs medlûl-i evvelden a…vâ
olur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki dâr-ı şîşe¡ânın †abî¡atı bâridedir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ta√lîl ve …ab∂ı vardır, riyâ√ı ta√lîl eder, seyelânâtı ve nezfi √abs eder ve ¡ufûneti ı§lâ√ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Sâ¡iye ve müte¡affine olan …ur√alardan nef¡i
olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bi’l-«â§§a istir«â-i ¡a§abdan nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Burunda @uhûr eden netn ve fesâda nâfi¡dir. Ve dâr-ı
şîşe¡ândan fetîle itti«â≠ olunup burnun &u…belerine sokulur. Ve †abî«i ile
…ulâ¡ için ma∂ma∂a olunur ve o ma∂ma∂anın √ıf@-ı esnâna dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Ma†bû«unun suyu §adrdan nef&-i demi men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡de intifâ«ına nâfi¡dir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰abî«i ba†nı ¡a…l eder ve bağarsıkların intifâ«ına ve
¡usr-i bevle nef¡i olur. Ve dâr-ı şîşe¡ân i√timâl olunur ise cenîni i«râc eder.
Ve ¡icân ve me≠âkîrde olan sâ¡iye ve §alâbetli …ur√a üzerlerine ekilip nef¡i
olur. “¡İcân” ¡aynın kesri ve cîm-i mu¡ceme ile «u§ye ile dübürün arasında
olan ma√alldir. “Me≠âkîr” âlet-i cimâ¡ ma¡nâsına olan “≠eker”in cem¡idir;
er ma¡nâsına olan “≠eker”in cem¡i “≠ükûr” gelir.
Fi’l-Ebdâli: Dâr-ı şîşe¡ânın bedeli &ülü&ân vezni «arnûb veyâ«ûd yenbût dedikleri &emeredir. “Yenbût” «arnûb-ı Maπribîdir ve ba¡∂ılar katında
«arnûbu’ş-şevktir.
Dâliyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Dıb…tır:

د

Lisân-ı Türkî üzere ökse derler diye işâret olunmuştur. “Dıb…”ın ma¡nâyı lüπavîsi Vankulu’da ≠ikr olunduğu üzere dâlın kesri ve bânın sükûnu ile
πırâ gibi bir yapışkan nesnedir ki onunla kuş avlarlar, ammâ ¡ört-i e†ıbbâda dıb… bu me≠kûrdur.172
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir, biraz aπ§ândır ki ≠ikri âtî eşcârın
sâ…ında filiz gibi nâbite olur; menbiti olan ağacın cinsi ve kendi filizi gibi
değildir belki aπ§ân-ı müctemi¡adır ve seba† olur, mev∂i¡-i vâ√idde müctemi¡a olup a§l-ı vâ√idden top top biter, her topu bir şecere-i §aπîre gibidir,
yaprakları §ıπâr ve la†îfe ve levninin «u∂reti §âfiye olur, rummân ve âsın
yapraklarının §ıπârına müşâbih olur. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki dıb…ın &emeresi siyâh no«ûd gibi olur, istidâresi «âli§ ve tâmm değildir, müteπa§§ın olur
ya¡nî dalları çok olur. Ve ba¡∂ı nüs«alarda ∂âd-ı mu¡ceme ile “müteπa∂∂ın”
vâ…i¡ olmuştur ya¡nî büklümlü olur. Ve münkesir olup lebeni yede bulaştıkta
tutkal bulaşan yed gibi olup her ne a«≠ ederse o me™«û≠a yedi lü§û… edip yapışır. Ve ma¡dini ya¡nî nâbit olduğu ma√alli bellû† ve elma ve armut ağaçları
olur. Ve dıb…ta mâiyyet ve havâiyyet …uvvetleri olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Dıb…ın ceyyidi tâze olup emles olan ve bâ†ını kürrâ&iyyü’l-levn ve @âhiri §ırf yeşil olandır. Evvelâ dıb… da…… olunup πasl olunur
ve ba¡dehu †ab« olunur.
172 “Dıb…” kökçe [ki] ağaçlar kuruyıcak biter, ba¡∂ı yerlerde burç derler ki kuş bokundan olur, öksüt onun yemişinden olur, bu sebebden öksüte dahi dıb… derler.
◊alîmî.
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Fi’†-‰ab¡ı: Sü«ûneti †ûl-i mek& ile @âhir olur ya¡nî bir ¡u∂va †ılâ olunsa
zamân-ı †avîl o ¡u∂v üzere eğlenmedikçe ¡u∂vu tes«în eylemez; dıb… tes«înde &âfsiyâ gibidir ve &âfsiyâdan dahi a∂¡aftır. Ve dıb…ta ru†ûbet-i fa∂liyye
vardır ve ru†ûbeti na∂îc değildir. Ve dıb… derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Dıb… mu√allildir, ce≠bi …avî olmakla ¡um…-ı
bedenden ru†ûbât-ı πalî@ayı ce≠b ve ta√lîl eder ve telyîn dahi eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki ru†ûbât-ı da…î…ada dıb…ın fi¡li olmaz.
Fi’z-Zîneti: ±ernî« ile ma¡an a@fâr-ı rediyye üzere va∂¡ olunsa a@fârı
…al¡ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bârid şişleri ta√lîl eder «u§û§an nûre ile
ta…viye olunsa ta√lîli ziyâde olur, şerâdan ve benâtu’l-leyl dedikleri be&relerden nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Eski yaraları ve redî cirâ√âtı telyîn eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dıb… bir mi&li rîtiyânec ve bir mi&li şem¡le mefâ§ılı
telyîn eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Şem¡le ve rîtiyânec ile dıb… terkîb olunsa kulak ardında √âdi& olan bârid şişlere nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Nûre mi&lli dıb…ı ta…viye eden eşyâların ba¡∂ısı ile
dıb… ta…viye olunsa ve o dıb… †ı√âl üzere va∂¡ olunsa †ı√âli eritir.
Dâliyye Olan Edviyenin Beşincisi Dûddur: دود
Ya¡nî †ıbbda menfa¡ati olan kurtlardır ki o kurtlardan biri …ırmız dedikleri kurttur.173 “¢ırmız” ism-i Rûmî veyâ«ûd Türkîdir ve onun müsemmâsı fi’l-a§l o menndir ki cıdar ve bellû† ağaçlarının yapraklarına gökten
dâne dâne nâzil olur ve her dânesi evvel-i nüzûlünde mercimek …adar olur
ve levni a√mer ve şekli dûd şeklinde olur ve günden güne büyür, πâyet-i
¡i@amı no«ûd ¡i@amına bâlşiπ olur ve √umreti ziyâde olur, mâh-ı eyâra bâliπ olunca …adar o √abblara …ırmız tesmiye olunur, o √abblar mâh-ı eyâra
ya¡nî mayıs ayına bâliπ olmaksız cem¡ olunur ise ona dûdu’§-§abbâπîn ve
dûdu’l-…ırmız derler. ◊a……ında yazılan menfa¡at mâh-ı eyârdan mu…addem cem¡ olunan …ırmızda olur, onunla ibrisîm boyarlar ve ¡atî…inin boyası
√adî&inden …avî olur. Ve o menn terk olunup ağacından a«≠ olunmasa √attâ
173 “Dûd” kurt ve böcektir.
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üzerinden mâh-ı eyâr mürûr eylese cânlanır ve kanatlanıp †ayerân eder ve
va…t-i †ayerânında §îbân gibi ya¡nî kehle yumurtası ve to«umu gibi to«um
il…â eder ve binâen ¡aleyh …ırmız …able nef«i’r-rû√ yumurta ecnâsından olmakla ekli √elâl olur diye fetvâ verilir. Bu me≠kûrlar ile temhîd olundu ise
ma¡lûm ola ki §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dûdu’l-…ırmız dûdu’§-§abbâπîn dedikleri nesnedir ve
onun …uvveti isfîdâc …uvveti gibidir lâkin dûdu’l-…ırmız isfîdâcdan el†af ve
aπva§ olur ya¡nî bâ†ına du«ûlü ziyâde olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki dûdu’l…ırmız eşyâ-ı ke&îreden √attâ bellû†tan dahi ilti…â† ve a«≠ olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Dûd-ı …ırmızın †arîsi ve tâzesi müberriddir ve mi…dâr-ı mu¡teberîsi dahi vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bilâ-le≠¡ dûd-ı …ırmız müceffiftir. Câlînûs dedi
ki dûd-ı …ırmızda …ab∂-ı mu¡tedil vardır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A§ab cirâ√âtı için dûdu’l-…ırmız sa√… olunup
şarâb ile isti¡mâl olunsa veyâ«ûd «all ve ¡asel ile isti¡mâl olunsa nâfi¡ olur.
Ba¡∂ılar dediler ki su destîsinin altında bulunup ayakları çok olan kurtlardan bir mi&…âl şürb olunsa veremli olan teşennüc ve küzâzı sağaltır. Ve
ba¡∂ı nüs«alarda “müverrimîn” bedeline “mû≠îyyîn” vâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Henüz ≠ikr olunan ke&îrü’l-ercül dûd-ı cirârı174 nar
kabuğu ile ve gül yağı ile sa√… olunup ağrıyan kulağa damlatılsa ağrısını
teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: O kırmızı kurt ki destî altında bulunur ve ayakları
çok olur ve yürüdükte çöreklenip müstedîr ve değirmi olur, o kurt bal ile
te√annük olunsa ya¡nî √anekine va∂¡ olunsa «unâ…lardan nef¡i olur, ke≠âlik
ekl dahi olunsa «unâ…lara nef¡i olur ve rebve ve nefes-i inti§âba dahi nef¡i
olur. Ve bu me≠kûrları ba¡∂ı e†ıbbâ iddi¡â ederler.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ±ikr olunan cirârı ve ke&îrü’l-ercül olan dûd şarâb ile
şürb olunsa yere…âna nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Küpler ve destîler ta√tında bulunan dûd-ı ke&îrü’l-ercül şarâb ile şürb olunsa ¡usr-i bevle devâ-i [163a] ceyyid olur.
174 [Büyük su testisi anlamına gelen “cirâr”ı Ragıp Paşa nüshası ısrarla “cürrâr”
harekesiyle verir!]
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Fi’s-Sümûmi: Dûdu’l-ba…l zeyt ile sa√… olunup hevâmmın soktuğu
ma√alle mes√ olunsa menfa¡ati olur. ¢ânûn’un ≠ikr eylediği dûdu’l-ba…l
bir nev¡ kurttur ki me™kûl olan sebzelerde bulunur, yeşil olur, karnı altında
bedeninden «âric eczâsı olur, o eczâlar ayağı gibidir ve çoktur, o …urdun
†ab¡ı bârid-i yâbistir ve tâze iken ra†bdır ve o kurt zeyt ile √all olunsa ve
hevâmmın soktuğu ma√alle sürülse nef ¡i olur ve semm sa…y olunan kimseye dahi nef ¡i olur, mücerrebdir.
Dâliyye Olan Edviyenin Altıncısı Dâdî Dedikleri Devâdır: دادي
Fi’l-Mâhiyyeti: Dâdî lüπat-i Fârsîdir, arpa gibi bir nev¡ √abbdır, onda
√umretün-mâ vardır, çiçeği düknete mâildir,175 ince ve uzun olur ve o çiçek
acı olur.176
Fi’†-‰ab¡ı: İbn Mâseveyh der ki †ab¡ı bâriddir lâkin §a√î√ budur ki dâdînin †ab¡ı √arârete mâildir ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır ve ¡a…lı vardır ve nebî≠-i temre katılsa …ab∂ı √asebiyle nebî≠i √umû∂attan men¡ eder ve ekşitmez.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Telyîni vardır, §alâbâta ceyyiddir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Seder i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡A…lı vardır, ma…¡ade veca¡larına ve istir«âsına mâ-ı
†abî«inde cülûsun nef¡i olur. İki dirhem mi…dârı dâdî lett olunup istifâf
olunsa ya¡nî sefûf-ı sâire gibi tenâvül olunsa bâsûra nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Sümûma nef¡i vardır.
Fi’l-Ebdâli: ~alâbâtı ta√lîlde bedeli vezninin iki &ülü&ü bâdem ve nı§f
vezni übhül olur lâkin gebe hatunlara übhül verilmek câiz olmaz.
Dâliyye Olan Edviyenin Yedincisi Düyük ve Dücücdür Ya¡nî
»orûslar ve Tavuklardır:  د،د כ
Fi’l-Mâhiyyeti: »orûs ve tavuk mâhiyyetleri ma¡rûfedir.177 Ve yaşlı «orûsun «avâ§§ı vardır, biz onları ≠ikr eyleriz: Yaşlı «orûsun †abî«inin
175 Ya¡nî toprak rengine mâildir.
176 “Dâdî” arpaya müşâbih bir √abbedir.
177 “Düyük” “dîk”in cem¡idir, «orûs ma¡nâsınadır; “dücüc” “decâce”nin cem¡idir,
decâce tavuk ma¡nâsınadır.
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†arî…ini Câlînûs ≠ikr edip dedi ki yaşlı «orûs ¡alef ile iπdâ olunur ve besiye konulur, o mi…dâr semritilir ki √areketinde düşer ve kalkar, bir düzüye
yürümeğe …âdir olmaz ve ba¡dehu ≠eb√ olunup ba†nında olan es…â†ı i«râc
olunur ve ba†nı tuz ile doldurulup dikilir ve yirmi …ıs† su ile †ab« olunur
ve üç …û†ûlî su kalınca …adar kaynatılır ve mev∂i¡-i vâ√idde o üç …û†ûlû su
içilir. Bu †arî… Câlînûs’un beyân eylediği †arî…tir, inşâallâhu ta¡âlâ mu¡âlecâtta mera…a-i dîk geldikçe bu mi…dâr üzere bizim dahi ziyâdemiz ma√allbe-ma√all ≠ikr olunur.
Fi’l-İ«tiyârı: Rûfus der ki «orûsun ecvedi §a¡…a ve §ay√a eylemek mertebesine varmayanlardır ve tavuğun ecvedi henüz yumurtaya başlamayandır, zamânı bu mi…dârdan ziyâde olan «orûs ve tavuk redîdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Ferârîcin şa√mı decâc-ı kebîrin şa√mından √arâretlidir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: »orûsun «a§îsinin la√mı ma√mûd ve ha∂mı
serî¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-Mefâ§ılı: Düyûkun ≠ikr olunan mera…ası ra¡şeye ve veca¡-ı
mefâ§ıla muvâfı… olur ve vâcib olur ki bu emrâ∂lar için mera…ası isti¡mâl
olunan dîk-i herim besfâyec ve şibt ve mil√ ile yirmi …û†ûlî su içinde sunun
&ülü&ü veyâ«ûd rubu¡u kalınca …adar †ab« oluna.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Fetâ ve genç olan tavuk eti ¡a…lı ziyâde eder. Ve tavuk
beynisi nezf-i ru¡âfı √abs ve men¡ eder eger o nezf dimâπın √icâblarına ¡ârı∂
olur ise.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ±ikr olunan mera…a-i dîk rebve nâfi¡dir. Ve decâcın
la√mı §avtı ta§fiye eder. Dîk-i herimin mera…ası şibt ve …ır†ım ile ≠ikr olunan menâfi¡i câmi¡dir. Ve ferârîcin isfîdbâcı iltihâb-ı mi¡deyi teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mera…a-i dîk rî√ten ¡ârı∂ olan mi¡de veca¡ına nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Dîk-i herimin mera…ası besbâyec ve şibt ile …ûlınca
cidden nâfi¡dir. Genç tavuk eti menîyi ziyâde eder. Ve va§fı ≠ikr olunan
«orûs mera…ası besfâyec ile sevdâyı ishâl eder ve …ır†ım ile şürb olunur ise
balπamı ishâl eder. Ve o mera…a edviye-i …âbı∂a ile ma¡an †ab« olunup sa√c
için isti¡mâl olunur. Ve süt ile †ab« olunup me&âne …ur√aları için isti¡mâl
olunur.
Fi’s-Sümûmi: Tavuk veyâ«ûd «orûs …albi †arafından şa…… olunup
hevâmm soktuğu ma√allin üzerine va∂¡ olunsa sâ¡aten-fe-sâ¡aten biri gi-
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derilip bir πayrisi dahi va∂¡ olunsa semmin füşüvvünden ve a¡∂âya neşr ve
sirâyetinden men¡ eder. Ve semm sa…y olunan kimseye düyûkun ve dücücün †abî«i şibt ve mil√ ile √asv olunsa ya¡nî bulamaç itti«â≠ olunup yedirilse kusturur, semmi i«râc edip cidden nâfi¡ olur.
Dâliyye Olan Edviyenin Sekizincisi Dimâπdır: د אغ
Fi’l-Mâhiyyeti: Dimâπdan murâd olunan √ayvânâtın beynisidir ve beyni
ma¡rûftur.
Fi’l-İ«tiyârı: Beynilerin ef∂ali kuşların beynisidir «u§û§an cebelî olan
kuşların dimâπı ziyâde ef∂aldir, ammâ dört ayaklı en¡âmın edmiπası içinde
ef∂al olan kuzu dimâπıdır sonra ef∂al olan buzağı dimâπıdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Dimâπ bârid-i ra†bdır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Dimâπ balπam ve a«lâ†-ı πalî@ayı tevlîd eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mebde™i dimâπın √icâbı olan ru¡âfa ve burun kanına
tavuk dimâπı nâfi¡dir. Ve devenin dimâπı kurutulup «amr sirkesi ile §ar¡ı
olan kimseye sa…y olunsa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Dimâπ ha∂m olduğu zamân muπa&&î olur, gönlü döndürür, şehveti izâle edip giderir ve vâcib olur ki dimâπ ebâzîr ile ekl oluna.
Ve kaçan †a¡âm üzere …ay™ murâd olunsa †a¡âm eklinden sonra dimâπ ekl
olunur, lâ-ma√âle kusturur. Ve dimâπın ha∂mı ba†î™dir, mi¡deyi tel†î« eder
ya¡nî mi¡deye suvaşır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı telyîn eder. Ördeğin beyni ma…¡ade şişlerinin
edviyesindendir.
Fi’s-Sümûmi: Sümûm sa…y olunan kimselere edmiπa §âli√ olur ve √ayvânât semmine dahi edmiπa tenâvülü devâ-i §âli√tir.
Dâliyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Dülbdür:

د

Vankulu lüπatinde der ki ُ ْ ُّ َ[ اed-dulb] (dâlın ∂ammı ve lâmın sükûnuyla) çınar ağacı; vâhidi “dulbe” gelir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Şecere-i ma¡rûfedir.
Fi’†-‰ab¡ı: ¢ışrı ve cevzi şedîdü’l-yübstür. Ve dülb derece-i ûlâda bâriddir ve kabuğu ve mîvesinin cilâsı ve tecfîfi şedîddir.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: »anâfis178 dülbün vara…ından ve mîvesinden
ve kabuğundan helâk olur ve şedîdü’t-tecfîftir. Ve yaprağı üzerinde bulunan πubâr √avâssa ve πayriye redîdir ve müceffiftir.
Fi’z-Zîneti: Dülbün kabuğunda cilâ ve tecfîf …uvvesi vardır; ba¡∂ı kerre
bara§a ve beha…a dahi nef¡i olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Yaprağı balπamî şişlere ve mefâ§ıl ve rükbe
şişlerine nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Dülbün remâdı ta…aşşür eden ¡u∂va va∂¡ olunur ve tevessu« eden cirâ√ât üzere dahi va∂¡ olunur ve sirke ile †ab« olunan
kabuğu âteş yaktığı yere nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dülbün vara…ı ve yaprağı mefâ§ıl ağrılarına ve
√arâretli şişlerine ve «u§û§an dizlerde √arâretli şişlere nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dülbün kabuğu sirke ile †ab« olunsa diş ağrılarına nâfi¡
olur ve devâ-i ceyyid olur. Ve dülbün πubârı sem¡e ve bi’l-cümle ü≠ünün
a√vâl-i sâiresine redî olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yaprağının πubârı göze mu∂ırr olur lâkin yaprağı tâze
iken πasl olunup †ab« olunsa göze ∂ımâd olunsa nevâzili göze nüzûlden
√abs eder ve nâzil olanları [163b] heyecândan men¡ eder ve remedi men¡
eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Dülbün πubârı riyeye ve §avta mu∂ırr olur.
Fi’s-Sümûmi: Dülbün &emeresi †arî ve tâze iken şarâb ile nehş-i hevâmma nâfi¡dir ve cevzi şa√m ile nehşe ve ¡a∂∂aya ∂ımâd olur. Ve …arîben ≠ikr
olundu ki dülb «anâfise semm olur; «anâfis, vara…ından ve kabuğundan
ölür ve helâk olur.
Dâliyye Olan Edviyenin Onuncusu Diflâdır:

د

Vankulu lüπatinde der ki َ ْ ِّ َ[ اed-diflâ] (dâl’ın kesri ve fâ’nın sükûnu
ve elifin …a§rı ile) bir acı ottur. Ve sâhib-i Muhe≠≠eb َ ْ [ ِدdiflâ] ağu ağacı
demekle ma¡rûf ağaçtır demiş. Ba¡∂ılar elifi te™nî& için kılıp tenvîn id«âl eylemez ve ba¡∂ılar elifi il√â… için kılıp tenvîn id«âl eder. İntehâ müla««a§an.
Ve ¢âmûs’ta der ki ≠[ ِذ ْכ ىikrâ] vezni üzeredir, o bir nev¡ acı otun ismidir
َ
ki o ota Fârsî’de ona «ar-zehre derler, …attâldir, çiçeği sarı gül gibidir,
178 “»anâfis” “«unfese”nin cem¡idir, donuzlan böceğine derler.

259

260

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

mîvesi «arnûb gibidir, √ikkeye ve cerebe †ılâ olunsa nâfi¡dir ve rükbe ve
@ahr ağrılarına ∂ımâdı nâfi¡dir. Ve diflâ πasl ve in…â olunduktan sonra †ab«
olunup †abî«i bir mev∂i¡e saçılsa o mev∂i¡den berâπî&i ve ara∂a dedikleri
böceği †ard ve men¡ eder. İntehâ. Ve ağaç olmayıp bu ma√allde ≠ikr olunan ot murâd olduğuna İbn Kütbî’nin kelâmında ta§rî√ vardır ve ke≠âlik
¢ânûn’un kelâmında dahi işâret vardır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Diflâ179 iki türlüdür, biri berrî ve â«eri nehrîdir. Berrînin
vara…ı semiz ot vara…ı gibidir belki semiz ot vara…ından dahi incedir ve
yaprakları yer yüzüne döşenmiştir ve vara…ı katında şevk ve diken vardır ve
«arâbâtta nâbit olur. Ve nehrî diflâ ırmak kenârlarında nâbit olur ve aπ§ânı
yerden yukarı nühû∂ edip kalkar ve dikeni «afî olur ve yaprağı söğüt ağacı
yaprağı gibi ve tatlı bâdem yaprağı gibi enli olur ve †a¡mı cidden acı olur ve
o nebtin sâ…ının a¡lâsı esfelinden aπla@ olur ve çiçeği verd-i a√mer gibi olur,
cidden a√sendir ve üzerinde tüyler ve şa¡rlar gibi müctemi¡a şey™ler olur ve
&emeresi §ulbe ve müfetti√a olur ve içinde §ûf gibi √aşvı olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cidden mu√allildir, †abî«i bir odaya reşş olunsa berâπî&i ve ara∂ayı …atl eder. “Ara∂a” ağaç kurduna derler.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Diflânın vara…ı katı olan şişlerin üzerlerine
va∂¡ olunur ve menfa¡at-i ¡u@mâsı olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Diflâ √ikke ve cerebe ve ta…aşşüre nâfi¡dir
«u§û§an yaprağının ¡u§âresi ziyâde nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Arkada olan eski ağrılara ve diz ağrısına nâfi¡dir
∂ımâd olunur ise.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Çiçeği mu¡a††ıstır, aksırtır.
Fi’s-Sümûmi: Diflâ semmdir. Ve ba¡∂ı kerre diflâ şarâb ile «al† olunup
hevâmm sokan kimseye sa…y olunur ve menfa¡ati olur. ~â√ib-i ¢ânûn der
ki ben derim ki diflâyı sa…yında «a†ar vardır, zîrâ diflânın kendi ve zehri
insâna ve devâbba ve kilâba semmdir lâkin ba¡∂ıların ≠âhib oldukları üzere
se≠âb ile ma†bû« olan şarâb ile şürb olunan diflânın semmiyyeti olmayıp
ma∂arratı dahi olmaz.

179 “Diflâ” acı ottur, ağu otu dahi derler.
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دار

Dâliyye Olan Edviyenin On Birincisi Dâr-ı Fülfüldür:

Fi’l-Mâhiyyeti: Dâr-ı fülfül §aπîr şey™lerdir ki enâmil gibi ya¡nî parmaklar e†râfı gibi olur ve söğüt ağacından dökülen söğüt çiçeği gibi olur lâkin
ondan küçüktür. Ve dâr-ı fülfül mütelezziz ve §ulb ya¡nî sıkı ve katı olur ve
†a¡mı √iddette fülfül †a¡mına …arîb olur. İşbu dâr-ı fülfül fülfül ağacının ibtidâ meyvesi olur, ağacından dâr-ı fülfül tesâ…u† eyledikten sonra o ağacın
ikinci mîvesi ma¡rûf olan fülfül olur. Ve dâr-ı fülfül &emere-i ûlâ olmakla
er†ab olup te™ekkül eder ve evvel-i ≠ev…te le≠¡i olmaz.
Fi’l-İ«tiyârı: Dâr-ı fülfülün ceyyidi ¡ameli olmayandır ve †ûl-i nehâr
mâ-ı fâtir içinde mek& olunsa √all olmayıp √âli üzere bâ…î kalandır ve †a¡mında fülfüle müşâbih olandır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allildir, emrâ∂-ı bârideyi izâle eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Dâr-ı fülfül keçi kebidinin meşvîsinin suyu ile emrâ∂-ı
¡ayndan olan ¡aşâya nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Hâ∂ımdır ve mümrîdir ya¡nî onunla †a¡âm istimrâ olunur ve mi¡deyi ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder ve zencebîli √ikâye eder ya¡nî dâr-ı
fülfül ef¡âli zencebîlin a√vâline müşâbih olur. ¢âmûs’ta geldi ki ُ ُ אכ
و
َْ َ َ
َِ َ  َ א و َ ْ َ ِ َ أَوİntehâ.
ُ ْ ْ ْ
َ َ ََُْ
Dâliyye Olan Edviyenin On İkincisi Dehmesttir:

د

Dehmest lüπat-i Fârsîdir. ◊alîmî der ki dehmeşt defne ağacı ki yemişine
√abbu’l-πâr derler. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dehmest πâr dedikleri ağaçtır, √abbı ke≠âlik vara…ı dahi
isti¡mâl olunurlar, bi’l-cümle eczâsından √abbı …avî olur ve √abbından sonra a…vâ olan a§lının kabuğu olur. Ve dehmestin bu ef¡âlinden bu ma…âmda
bir şey™ ≠ikr ederiz, tamâmı fa§lu’l-πaynda πâr mâddesinde ≠ikr olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dehmest ¡a§abın istir«âsına ve fâlic ve la…veye
devâ-i ceyyiddir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mes√û…u ve döğülmüşü mu¡a††ıstır ya¡nî aksırtır.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âl şişlerinden nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¢ûlınca nef¡i olur √attâ ¢ânûn’un bu kelâmını î∂â√
edip İbn Kütbî der ki √abbu’l-πâr sa√… olunup iki mi&…âl mi…dârı yâbisen
şürb olunsa maπ§ı şürbü sâ¡atinde teskîn eder.
Fi’s-Sümûmi: Ba¡∂ılar dediler ki dehmestin suyunu şürb ılanın semmine
mu…âvim olur.
Dâliyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Dûserdir:

دو

◊alîmî der ki “dûser” yulaf ki √ubûb cinsindendir.180
Fi’l-Mâhiyyeti: Dûser bir √aşîşedir ki onun vara…ı √ın†a vara…ı gibi
olur lâkin √ın†a vara…ından yumuşak ve elyen olur ve o nebtin &emeresi
iki veyâ«ûd üç ¡aded √icâb içinde olur ve üzerinde şa¡r ya¡nî kıl mi&lli bir
şey™ olur. Ve ba¡∂ı kerre o &emereden ¡u§âre itti«â≠ olunup √ıf@ olunur ve o
&emere √aşîşinden ef∂al olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Dûser derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müceffif ve mu√allildir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ta§allübe ve katılığa ibtidâ eden veremleri telyîn edip ta§allübden men¡ eder.
Fi’z-Zîneti: Dûserin «avâ§§ındandır ki dâ-i &a¡lebi izâle eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözde olan πarb ¡illetine nef¡i olur.
Dâliyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Derdârdır: دردار
Kara ağaç dedikleri şecerdir diye işâret olunmuştur lâkin ◊alîmî der ki
derdâr kavak ağacı dedikleri ki ¡Arabca şeceretü’l-ba…… derler, kabarcıkları
olur, pus181 gibi nesnecikler olur, ¡acâyiz ta√lîl-i evrâm için süt ile dürterler,
şifâ olur. İntehâ. Lâkin kavak ağacına πareb derler ve πareb müfredâtın â«er
fa§lında gelir. Pes bu ma…âmda derdârdan işâret olunan ma¡nâ murâd olunmak evlâ olur. Bunların müşâkilleri cümle «ilâf ve §af§âf ecnâsından olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki «ilâf ağacı gibi derdâr bir ağaçtır, ehl-i
Şâm o ağaca derdâr derler ve ehl-i ¡Irâ… şeceretü’l-ba…… tesmiye ederler;
180 “Dûser” ılaf dedikleridir, iki başı ince olduğundan dûser tesmiye olunur. [Diğer
kaynaklarda “devser” şeklinddedir.]
181 [Yazmada “püşn” idi, Halîmî yazmalarına göre “pus” olarak tashih edildi.]
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o şecerden biraz a…mâ¡ @uhûr eder ki o a…mâ¡182 müntefi«adır, rummânât
…adar intifâ« √asebiyle o a…mâ¡ büyük olur, içinde ru†ûbât vardır ki o ru†ûbetten ba…… ya¡nî sinek tevellüd ve tekevvün eder. Ve o a…mâ¡ tefettu…
[164a] edip açıldıkta sinekleri «urûc eder, ke≠âlik o ağacın kendi πılâfında
ya¡nî kabuğunda olan ru†ûbet dahi kurusa ondan dahi ba……a müşâbih bir
√ayvân tekevvün eder. Ve derdâr ağacının yaprağı tâze ve ra†b iken †ab«
olundukta ekl olunur.
Fi’l-»avâ§§ı ve’l-Ef ¡âli: ¢ab∂-ı cilâsı vardır, …ışrı …âbı∂dır ve kökübün
…ab∂ı dahi …ışrın …ab∂ına …arîb olur.
Fi’z-Zîneti: A…mâ¡ının ru†ûbeti yüzü câlî olur ve henüz ra†b iken kabuğunun sirke ile göze cilâsı olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Derdârın kabuğu ∂arb olunan ma√allere ve
cirâ√ât üzerlerine ribâ† gibi leff olunup sarılır ve o sarıldığı ma√alleri idmâl
eder. Ke≠âlik çiçeği ve yaprağı ve kabuğu dahi cirâ√âta §âli√ olur. Ke≠âlik
…ışrından çürüyüp tesâ…u† ve tenâ&ür eden eczâlarının ve da…î… gibi ya¡nî un
gibi dağılan eczâlarının dahi cirâ√âta nef¡i olur ve cirâ√ât-ı «abî&eleri sa¡ydan ve sirâyetten mâni¡ olur «u§û§an o eczâlara kendi mi&lli enîsûn katılıp
ma†bû« ile ma¡cûn oluna.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Kökünün ve yaprağının ma†bû«u ile kırılıp kesr
olunan kemiklere ten†îl olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ∏alî@ olan kabuğundan bir mi&…âl mi…dârı ma†bû« ile
şürb olunsa yâ«ûd sovuk su ile şürb olunsa balπamı nef∂ eder, müshil-i
balπamdır.
Dâliyye Olan Edviyenin On Beşincisi Dîvdârdır: د دار
◊alîmî der ki “dîvdârû” ve “dîvdâr” bir nev¡ ardıç ağacıdır ki sütü
olur, “şîr-dîvdâr” derler, istir«â-i ¡a§ab mara∂larında ve eflâc ve laπve
¡ilâclarında bundan ef∂al dârû yoktur, √ârr-ı yâbistir. İntehâ.183
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîvdâr übhül ya¡nî ardıç ağacı cinsinden bir nev¡dir ve
ona §anevber-i Hindî derler ve onun ¡îdânı ≠ürünbâd ¡îdânına müşâbih olur,
182 “A…mâ¡” tomurcuk nesneler.
183 [Ragıp Paşa’da “düyûdâr” harekesi verilmiştir.]

263

264

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

onda √iddet-i yesîre vardır. Ve dîvdârın lebenine şîr-dâr derler, √ârr-ı √ırrîftir, mu¡a††ıştır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede yâbistir ve yübsü √arrından ek&erdir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Lebeninde √arâfet vardır, i√râ… eder ve cevherinde …ab∂ vardır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A§ab istir«âsına ve fâlice ve laπveye πâyette ceyyiddir, o emrâ∂a dîvdârdan ef∂al nesne olmaz.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπda olan emrâ∂-ı bârideye ve sekteye ve §ar¡a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Lebeni mu¡a††ıştır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Me&âne ve böbreklerde √âdi& olan √a§âtı pâreler ve
†abî¡atı √abs eder ve †abî«inde oturan kimsenin ma…¡adesinde olan istir«âya
nâfi¡dir, izâle eder.
Dâliyye Olan Edviyenin On Altıncısı Dürdiyydir: دردي
Mu√ammed el-Vanî Terceme-i ~ı√â√’ta der ki [ اَ ُّ ْر ِد ُّيed-durdiyy] (dâl-ı
ûlânın ∂ammı ve &âniyenin kesri ile ve â«irinde yânın teşdîdiyle) bir nesnenin dibine çöken yaramazı; yukâlu: ِ ْ َّ  َ َ ا ُد ْر ِد ُّي اİntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Fenn-i †ıbbda dürdiyy ile sirkenin ve şarâbın dibine çöküp rüsûb eden eczâ-i ar∂iyyet murâd olunur ve bu lev√-i mâhiyyet ancak
nüs«a-i sul†âniyyede me≠kûrdur.184
Fi’l-İ«tiyârı: Dürdîlerden ef∂al ve eslem olan «amr-ı ¡atî…in dürdîsi olur
ve sonra ef∂al olan «amr-ı ¡atî… dürdîsine müşâbeheti olan dürdîler olur. Ve
sirkenin dürdîsinin …uvveti şedîde olur ve isti¡mâl etmek murâd eden kimse
dürdî-i «alli tecfîf edip ve ziyâde kurutup ve zebedü’l-ba√ri i√râ… eder gibi
i√râ… etmeğe mu√tâc olur ve i√râ…ın †arî…i budur: Bir «azefe veyâ«ûd bir
…ıdr içine konup ağzı ta†yîn olunur ve beyâ∂ olunca …adar âteş üzerinde i√râ…
olunur ve o mu√ra… ≠erûr kılınıp bir mev∂i¡e ekilse ra…î… ekilir. Ve her dürdîyi isti¡mâl bu vechle olur. Ve vâcib olur ki dürdî tâze ve †arî iken ≠ikr olunan
vech üzere i√râ… olunup isti¡mâl oluna, zîrâ ¡atî… olan dürdînin …uvveti ∂a¡îfe
olur. Ve vâcib olur ki dürdî bir kap içinde √ıf@ olunup havâdan §avn ve √ıf@
oluna, havâ dokunmaya ve ba¡∂ı kerre tûtiyâ πasli gibi πasl olunur.
184 “Dürdiyy” Türkîde zeyt ve sirke gibi mâyi¡âtta olan tort dedikleri nesnedir.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Sirke dürdîsi cemî¡an dürdîlerin …avîsidir ve
…uvveti bunlardır: cellât-ı …âbı∂adır ve dürdî-i mu√ra…ta i√râ… …uvveti vardır ve hem mu¡affindir ve bu …uvvetleri evvelen me≠kûr olan …uvvetlerinden başka bir …uvvettir.
Fi’z-Zîneti: Tırnakları ebya∂ olan kimselere mu√ra… olan dürdî rîtiyânec
ile isti¡mâl olunur ise ı§lâ√ edip levn-i a§lîsi üzere eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ∏ayr-i mu√ra… olan dürdî yalnız veyâ«ûd âs
ile tehebbüce ceyyid devâdır ve …ur√ası olmayan be&re ve sivilcileri dahi
fâş eder, dağıtır.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ∏ayr-i mu√ra… olan dürdî bedende lehîbi söndürür
eger o lehîbi olan bedende demin i√ti…ânı olur ise.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ∏ayr-i mu√ra… olan dürdî mevâddı mi¡deye seyelândan men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ∏ayr-i mu√ra… olan dürdî ile «âric-i ra√im ∂ımâd
olunsa †am&ın nezfini men¡ eder.
Dâliyye Olan Edviyenin On Yedincisi Du«ândır
Ya¡nî Tütündür: د אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Du«ân ar∂iyyetin la†îfi olan bir cevherdir ya¡nî bir cism
i√râ… olunduğunda o cismde olan eczâ-i la†îfe-i ar∂iyye vü nâriyye tereffü¡
eder, zîrâ nârın ma√alli ve meskeni cümle ¡anâ§ırın üzerinde olur ve i√râ…
olunan cismin nâriyye olan eczâları o ¡âlî ma√alli †âlib olur ve ar∂iyyetin
eczâ-i la†îfeleri le†âfeti √asebiyle nâriyyete tebe¡iyyet edip ma¡an mürtefi¡a
olur ve o mürtefi¡a olan eczâlara du«ân tesmiye olunur. Fi’l-√a…î…a du«ân
eczâ-i nâriyye ve eczâ-i ar∂iyyeden mürekkebdir. ¢ânûn’un ta¡rîf-i du«ânda eczâ-i ar∂iyyeye ≠ikri ta«§î§inin vechi menfa¡at ancak eczâ-i ar∂iyyette olduğundan olur ve yine onun için olur ki ≠ikr olunan du«ândan dûde
itti«â≠ ederler, mürekkeb yapanların dûdesi gibi; ek&er-i √âlde e†ıbbânın
du«ândan murâdı o dûde olur ve ondan nâriyyet munfa§ıla olur. Pes du«ân
o cevher-i ar∂î √asebiyle mu«telif olup du«ân için a§nâf-ı ke&îre olur. Ve
bi’l-cümle du«ânın a§nâfı müceffiftir, zîrâ ar∂ın †abî¡atı yâbistir ve bâ-«u§û§
du«ânda nâriyyet-i yesîre dahi olur, nârın †abî¡atı dahi yâbistir.185
185 “Du«ân” egerçi tütüne derler lâkin murâd olan du«ânın isi ve kurumudur ki her
nesnenin du«ânında isti«râc olunur ve ona dûde derler.
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Fi’l-İ«tiyârı: Ed«ınenin a…vâsı …a†rânın du«ânı olur sonra ra†b olan ziftin du«ânı …avî olur sonra mey¡a du«ânı a…vâdır sonra mürrün du«ânı sonra
günlük du«ânı sonra bu†mun du«ânı a…vâdır ve @ann olunur ki nef†in du«ânı cümlesinden a…vâ olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Du«ân mün∂ic ve mu√allildir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Du«ân-ı kündür ya¡nî günlük du«ânı ve ke≠âlik du«ân-ı
bu†m …urû√-ı ¡ayn edviyesinde vâ…i¡ olur ve ¡aynda nebât-ı şa¡rı men¡ eder
ve ke≠âlik ¡aynda sülâ… ve te™ekkül ve bilâ-remed ru†ûbet √udû&unu ve
…urû√-ı mâ…ı men¡ eder.
Dâliyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Du…ûdur: د
Fi’l-Mâhiyyeti: Yaban havucunun to«umu ve bezridir ve cizr mâddesinde onun emri taf§îl olundu.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniye186 evvelinde yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Cidden müfetti√tir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder ve ikisinde dahi nef¡i olur.
Dâliyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Demü’l-A«aveyn
Ya¡nî İki Kardaş Kanı Demekle Ma¡rûf Olan Devâdır:
دم ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ ¡u§âredir ki kırmızı olur ve ma¡rûf meşhûrdur.187
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârrdır lâkin √arâreti ke&îre değildir ve ba¡∂ı e†ıbbâ bâriddir
dediler lâkin yübûseti derece-i &âniyede olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ur√aları ve tâze olan cirâ√atları ilzâ… eder
ya¡nî [164b] ayrılan eczâları biri birine yapıştırır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡A…l eder ve sa√cdan ve ma…¡adede olan yarıklarda
nef¡i olur
Fi’l-Ebdâli: Demü’l-a«aveyne her fi¡linde marul bedel olur ba¡∂ı e†ıbbânın zu¡mu üzere.
186 [Yazmada “derece-i &âniye” fakat Ragıp Paşa’da ve Arapça nüshalarda “derece-i
&âli&e”!]
187 “Demü’l-a«aveyn” iki karındaş kanıdır, ona dem-i tinnîn ve dem-i &u¡bân dahi
derler. Ba¡∂ılar §amπdır, Se…u†arî dedikleri cezîrede meclûb olur derler.
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Dâliyye Olan Edviyenin Yirmincisi Dend Dedikleri Devâdır: د
◊alîmî der ki “dend” †abîbler katında √abbu’s-selâ†în dedikleri devânın adıdır, ammâ Esedî-i ‰ûsî dedi ki her nesne ki πâyette …ab∂dan boğaz
yutar, mazu gibi ve nar kabuğu gibi, denddir dedi. İntehâ. Ve İbn Kütbî der
ki dend «ırva¡-ı §înîdir. Ba¡∂ılar dend mâhû-dânedir ya¡nî √abbu’l-mülûk
dedikleri devâdır dediler, o kimseler πala† eylediler. “»ırva¡” dirhem vezni
üzere kene otudur diye Vankulu lüπatinde ve ◊alîmî’de mes†ûrdur. Dendde
bu mi&lli «ilâf olduğundan §â√ib-i ¢ânûn ta¡yîn etmeyip dedi:
Fi’l-Mâhiyyeti: ~înî olan dend fustu… gibidir ve dend-i Şı√rî «ırva¡-ı a√mer gibidir, üzerinde siyâh no…†alar vardır. “Şı√r” Yamen’de bir beldenin
ismidir, ~an¡â gibi i…lîm-i evveldendir, kündür olduğu ma√alldir. Ve dend-i
Hindî’nin √acmi ve cü&&esi ~înî ile Şı√rî arasında mütevassı†tır, ~înî’den
a§πar ve Şı√rî’den ekberdir. Ve dendin lübbü §ufrete mâildir ve «â§§ası
budur ki mürûr-ı ezmân ile lübbü te§âπur edip no…§ân olur √attâ külliyyen
fenâ bulup o zamân-ı ke&îre mürûru ile bir nesne kalmaz lâkin kendi bilâdında oldukça geç fenâ bulur.
Fi’l-İ«tiyârı: Dend-i ~înî cümle a…vâ olur ba¡dehu Hindî a…vâ olur ve
dend-i Şı√rî redî olur. Şı√rî’nin ¡ameli ba†î™ olur ve kerb ve maπ§ i√dâ& eder.
Ve vâcib olur ki âlet-i √adîd ile dend-i ~înî’nin kabuğu soyula, dudağa mess
olunmaya, kaçan ~înî’nin kabuğu dudağa dokunsa dudağın levn-i a§lîsini
izâle eder ve bara§ gibi bir nesne i√dâ& eder. Ve kaçan dend-i ~înî’nin kabuğu soyulsa √abbın içinde bir nesne @âhir olur ki ona lisân tesmiye ederler, o lisân lübbün ortasında bitip başına çıkınca …adar uzar, onun √arâreti
derece-i râbi¡anın â«irine bâliπa olur, semm-i muva√√îdir, bîş gibidir, ¡ilâc
…abûl etmemek mertebesine bâliπ olur, pes vâcib olur ki o lisân lübbden
a«≠ ve †ar√ olunup dend ba¡dehu isti¡mâl oluna.
Fi’†-‰ab¡ı: Dend cidden √ârrdır.
Fi’z-Zîneti: Müleyyin olan edviyeyi dende «al† edip o ma«lû† ile istifrâπ
olunsa sû™-i şa¡rı √ıf@ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: İfrâ† üzere ishâli olur. Dendin bir şerbeti bir √abbe
ve bir nı§f √abbe olur. Ve dend ancak mefâ§ılda olan ru†ûbâtı ve sevdâyı
ve balπamı ishâl eder ve dend ancak belde-i bâridede ve bâridü’l-mizâc
olanlara sa…y olunur ve yalnız sa…y olunur. Ve ba¡∂ı kerre tecâsür olunup
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ı§lâ√ olunan dend iki dânı…a varınca …adar sa…y olunur eger sa…y olunan
kimse …aviyyü’l-mizâc olur ise ve ishâle müte√ammil olur ise. Ve vâcib
olur ki dend sa√… olunup nişâstec ile ve za¡ferândan bir şey™ ile «al† oluna.
Ve fi¡line mu¡în olan edviye-i müshile ile «al† olunmak murâd olunur ise
afyûn ve eferbiyûn «al† olunmaya belki türbüd ve eşek sütü ve pelin ¡u§âresi ve √abbu’n-nîl ve kürküm mi&lliye iki «umus «al† oluna, mâ-¡adâya «al†
olunmaya.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Demdir: دم
Fi’l-Mâhiyyeti: Demin ta¡rîfi budur: א ان وا ا אء
אل ا
ا م
Ya¡nî kan a«lâ†-ı erba¡adan bir «ıl† olur ki o «ıl† akıcı ve kırmızı olur ve
onun şânı budur ki a¡∂âya πıdâ olur ve fenâ bulan eczâlara onunla bedel
√â§ıl olur. Ve bu ta¡rîf nüs«a-i sul†âniyyede me≠kûrdur. İnsânın demi dem-i
«ınzîr ile her şey™de müteşâbihlerdir ve ikisinin etleri dahi müte…âriblerdir
her ne …adar kerâmette ve «abâ&ette mütebâ¡idler ise √attâ bir kimse «ınzîr
eti isti«bâ& etmeyen †âifeye bir müddet la√m-ı insânı la√m-ı «ınzîr olmak
üzere bey¡ eyledi ve kimse o la√mın la√m-ı insân olduğuna mütenebbih
olmadı o va…te gelince …adar ki beyne’l-lu√ûm e§âbi¡-i insândan bir i§ba¡
bulunup onunla mâ-cerâ nümâyân ve bey¡ olunan lu√mân lu√ûm-ı insân
olduğu @âhir ve ¡ayân oldu. Ve e†ıbbâ dediler ki bir kimse insân demi üzere
bir nesne tecribe etmek murâd eylese o kimse «ınzîr demi üzere tecribe
eylesin, zîrâ «ınzîrin demi her ne mi…dâr insânın deminden a∂¡af ise lâkin
müşâbeheti vardır. Ve e†ıbbânın dem √a……ında yazdıkları ma…âlâtı biz dahi
yazarız lâkin o ma…âlâtın ek&eri mu¡temed değildir ve içinde …alîlen mu¡temed dahi olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Edviyede isti¡mâl olunan dem vâcib olur ki dem-i selîm
olup levninde «ıl†-ı πâlibin e&eri ve levni olmayan ve ke≠âlik ¡ufûneti olmayan √ayvândan me™«û≠ ola.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: At kanı mu√rı… ve mu¡affindir ve cemî¡an istimrâsı ve ha∂mı §a¡bdır «u§û§an atın dem-i πalî@inin istimrâsı ziyâde §a¡bdır.
Fi’z-Zîneti: Issı tavşan kanı beha…a ve kelefe nâfi¡dir. Ba¡∂ıların …avli
üzere yarasanın kanı nebât-ı şa¡ra mâni¡ olur lâkin bu kelâm §a√î√ değildir.

Tahbîzü’l-Mathûn

Ve yeşil kurbağanın kanı ke≠âlik …ırd-ı kelbiyyenin kanı ya¡nî büyük olan
maymunun kanı nebât-ı şa¡ra ziyâde mâni¡ olur. ¢ânûn’da “demü’l-√ılm”
vâ…i¡ olmuştur ve ¢âmûs’ta me≠kûrdur ki “√ılm” …ırdın §aπîrine ı†lâ… olunur veyâ«ûd kebîrine ı†lâ… olunur, a∂dâddandır.188 Ve ibn Kütbî …ırd-ı
kelbiyye diye ta¡bîr eder ve gözde biten tüye mâni¡dir diye nebât-ı şa¡rı o
vechle beyân eder.189 Ve «uffâşın190 kanı ba¡∂ıların …avli üzere memeleri
√âli, üzere √ıf@ edip tezâyüd-i fâ√işten men¡ eder, ba¡∂ının bu …avli dahi
müte√a……a… değildir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Tavşan kanı üzere √arâretli şişleri serî¡an in∂âc
eder, ke≠âlik teysin ya¡nî ergeç dedikleri keçinin kanı dahi o şişleri in∂âc
eder lâkin cümûd edip donduktan sonra isti¡mâl olunur. Ve √ay∂ kanı ile
√umret dedikleri şişler tel†î« olunur. Ve &evr191 kanı ıssı iken §ulb olan şişlere nâfi¡ olur. Ve ıssı iken tavşan kanı lebeniyye olan şişlere ve be&relere
nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊ay∂ kanı ni…ris üzere damlatılıp nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊amâm ve şifnîn ve vereşânın kanları hâşime ve
âmme tesmiye olunan baş yarıklarına ıssı iken ta…†îr olunsa nâfi¡ olur ve
dühn-i verd ile o kanlar müftir iken «al† olunur. ¡Âlî ma√allden su…û† eden
kimselerde isti¡mâl olunsa verem √udû&una mâni¡ olur. “◊amâm” güğercin
ma¡nâsınadır. Ve “şifnîn” yaban güğercinidir ki levnde ve cü&&ede üğeyik dedikleri kuşa …arîb olur. Ve “vereşân” güğercine müşâbih bir kuştur
ki taf§îli mürûr eyledi. “Ve “şicâc” “şecc”in cem¡idir, cirâ√at eger başta
olur ise ona “şicâc” derler ve eger sâir a¡∂âda olur ise “cirâ√at” ismine
ma«§û§ olur. Ve şicâcın a…sâmı çoktur, birisi hâşimedir ve biri dahi âmmedir. “Hâşime” ona derler ki baş kemiği münkesir olup yarıla. Ve “âmme”
188 ¡Örf-i lüπavî budur ki bir laf@ müte∂âddeyn olan iki ma¡nâya başka başka va∂¡
olunsa ona a∂dâddandır derler.
189 [Mütercimin Ragıp Paşa nüshasında “√ılm” harekelediği kelime “√alem”dir ve “√alem” kelimesini mütercim büsbütün yanlış anlamış ve tercüme etmiş, metinde yer alan “√alem” kelimesi kene, sakırga anlamına gelen اد
ٌ َُ
[…urâd] iken bunu maymun anlamına gelen …[ ِ ٌدırd] ile karıştırmıştır. ¢ânûn’da
ْ
da açıkça böyledir! Dolayısıyla büyük ya da küçük olan, maymun değil kenedir.]
190 “»uffâş” ve “«uşşâf” rummân vezni üzere ikisi dahi lüπattir, yarasa ma¡nâsınadır.
191 “¿evr” öküz ma¡nâsınadır.
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ona derler ki baş yarığı ümm-i dimâπa bâliπ ola. “Ümm-i dimâπ” beyniyi mu√î† olan √icâb-ı πalî@ ve √icâb-ı ra…î…a derler. Ve şicâcın a√kâmını
tamâmen bilmek murâd edenler kütüb-i fı…hiyyede fa§lu’ş-şicâca mürâca¡at eylesinler. Ve Câlînûs der ki ≠ikr olunan kanların müftir olmasının
ma¡nâsı budur ki o kanlar bir müddet terk olunur ve isti¡mâl olunmaz ve
terk ile ef¡âlerine fütûr gelir ve kaçan o dimâ™ ya¡nî o kanlar dühn-i verd ile
«al† [165a] olunsa ef¡âlini tamâmen işler, dühn-i verd o kanlara ¡ârı∂ olan
fütûru izâle edip tâze eder. Ve tavuk kanı dahi bu minvâl üzeredir, kaçan
terk olunup fi¡line fütûr gelse dühn-i verd ile tâzelenir dediler. Ammâ eşek
kanı menşe™i √icâb olan ru¡âfı [def¡] eder. Ve süla√fât-ı berriyyenin ya¡nî
berrî olan kaplubağanın kanı şarâb ile §ar¡ için isti¡mâl olunur. Ve erkek
kuzu kanı dahi şarâb ile ma§rû¡a sa…y olunur. Ba¡∂ılar dediler ki cemel ya¡nî
erkek deve kanı §ar¡a nâfi¡ olur lâkin bu …avl §a√î√ değildir. Câlînûs der ki
cemel bi-√asebi’l-keyfiyyet o meblaπa bâliπ değildir ki §ar¡ı …a†¡ ve izâle eyleye. Mu§annif der ki câizdir ki o …âilin …avli keyfiyyâtından istidlâl
√asebiyle olmaya belki tecribe √asebiyle ola, zîrâ keyfiyyâtında müsâ¡ade
yok iken §ûret-i nev¡iyye √asebiyle ba¡∂ı devâlardan ba¡∂ı ef¡âl §âdır olur
ve o ef¡âlin §udûru tecribe ile bilinir, keyfiyyâttan ona istidlâl olunmaz,
pes câizdir ki dem-i cemelde her ne …adar bi-√asebi’l-keyfiyyât §ar¡ı …a†¡
edecek …uvvet yok ise §ûret-i nev¡iyye ile …a†¡ eylesin ve o …âil o «â§§ayı ve
menfa¡ati tecribe ile bilsin ve eger tecribe o …âilin kelâmını ta§dî… eder ise
o …avl §a√î√ olur, keyfiyyâtın müsâ¡adesi olmadığı §ı√√ate münâfî değildir
lâkin tecribeye mu√tâcdır.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Verelin ya¡nî büyük vezeπa ve keler kanı ve ke≠âlik
√ir≠evnin kanı ba§arı …uvvetlendirir. Ve √ırbânın192 kanı göz kapaklarını
tüy bitmekten men¡ eder. Ve ba¡∂ıların …avli üzere yeşil kurbağanın kanı
dahi göz kapaklarında nebât-ı şa¡rı men¡ eder lâkin bu …avli tecribe ta√…î…
ve ta§dî… eylemez. ◊amâm ve vereşân ve şifnîn kanları «u§û§an bu †uyûrun
kanatlarında olan damarların kanları emrâ∂-ı ¡ayndan †arfe mara∂ı üzere
192 [ َا ْ ِ َ ُאءel-√irbâ™] (√â’nın kesri ve elifin meddi ile) bir nev¡ kertenkeledir ki güneşe
ْ
yüz tutup güneş ne cânibe devr eder ise o dahi o cânibe teveccüh eder ve güneşin
√arâreti √asebiyle elvân-ı mu«telife ile mütelevvin olur. ٍ ُ [ أُ ُّمummu √ubeyn]in
َْ
mü≠ekkeridir ki ٍ ُ [ أُ ُّمummu √ubeyn] dahi kertenkele ismidir; mü™enne&i َا ْ ِ َ َאء ُة
َْ
ْ
[el-√irbâ™et]tir. Tercüme-i ~ı√â√ li-Mu√ammed el-Vanî.
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damlatılır. Ve fâ«te ya¡nî üğeyik dedikleri kuşun demi dahi me≠kûrlar gibidir. Ve bu ≠ikr olunan kuşların yeleklerinin kanlı olan kökleri damlatılır ise
o dahi nâfi¡ olur, o kökler †arfe üzere damlatılır ve ekilir lâkin Câlînûs der
ki bizim yanımızda olan edviye-i sâire o kökü göze dürtmekten muπnî olur
ya¡nî o kanlı kökü göze il…â eylemek «a†arlıdır, lâzımdır ki ondan i√tirâz
olunup «a†arsız devâ ile mu¡âlece oluna.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Baykuş kanı &edy-i nâhidi193 ¡alâ-nehdihi √ıf@ edip memeleri büyümeğe mâni¡ olur lâkin bu …avlin dahi a§lı müte√a……a… değildir. Ammâ keçi yavrusunun πalî@ olan kanı donmazdan
mu…addem o kandan bir vu…ıyye a«≠ olunup ve sirke ile «al† olunduktan
sonra o ma«lû† kan üç gün müsa««anen şürb olunsa bir …avm şehâdet eder
ki √ıf@-ı &edye o dahi nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: E†ıbbânın zu¡müne göre √ay∂ kanını i√timâl eden hatunlar gebe kalmazlar. Tüyûs ve mâ¡iz ve ibil kanları kurutulup isti¡mâl
olunsa ishâli √abs eder. Ve keçi kanı bal ile şürb olunsa ≠ûsen†âriyâdan
nef¡i olur. Ve teysin ya¡nî ergeç dedikleri keçinin kanı kurutulup isti¡mâl
olunsa böbreklerde olan √a§âtı teftît edip paralar.
Fi’s-Sümûmi: Keçinin yâ«ûd geyiğin veyâ«ûd tavşanın kanları kurutulup şarâb ile şürb olunsa sihâm-ı Ermîniyye-i mesmûma i§âbet eden kimseye nâfi¡ olur ve o semmin ma∂arratını def¡ eder. Ve kelb-i kelibin demi
dahi nâfi¡dir, ma∂arrat-ı semm-i sihâm-ı mesmûmeyi def¡ eder. Ve …avmin
erâcîf-i kelimâtlarından biri dahi budur ki kelb-i kelibin demi kelb-i kelib
¡a∂∂asına nâfi¡ olur.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Dînârûye
Dedikleri Devâdır: د אرو
◊alîmî der ki dînârûye çördek dedikleri ot ki yaban durak otu dahi derler, yoğurdu onunla ta¡biye ederler. İntehâ. İbn Kütbî der ki dînârûye ism-i
Fâsîdir, e†ıbbâ-i ¡Irâ… katında √izâ ve zûferâ ı†lâ… olunur, zîrâ onlar katında √izâ ve zûferâ şey™-i vâ√iddir lâkin Maπrib e†ıbbâları katında √izâ başka
ve zûferâ başkadır. Pes bu temhîd ≠ikr olundu, ¢ânûn ≠ikr eyleyelim:
193 ُ ِ [ َا َّאen-nâhid] (hâ’nın kesriyle) ve [ َا َّא ِ َ ُةen-nâhidet] memesi kalkmış kız.
Vankulu.
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Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki dînârûye √izâ dedikleri nebttir. Ve
bu devânın menâfi¡ini biz fa§lu’z-zâda zûferâyı ≠ikr eylediğimiz mev∂i¡de
beyân eyleriz, zîrâ denildi ki dînârûye ve zûferâ şey™-i vâ√iddir, o ma√allde
dînârûye menfa¡atini †aleb eyle.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Dühndür:

د

Bundan a…dem dühn-i belesân ≠ikr olundu, ammâ dühn-i «ırva¡ ve
dühn-i fücl …uvvetleri biri birine müteşâbihlerdir, ikisi dahi mu√allillerdir,
biri birine …ıyâs ile o iki dühnün a…vâsı dühn-i «ırva¡dır velâkin dühn-i fücl
es«andır. Ve dühn-i fücl ¡atî… zeyte müşâbihtir.
Fi’†-‰ab¡ı: Bu iki dühnün †ab¡ları derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Dühn-i sûsen ve dühn-i yâsemîn derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir. Ve dühn-i
encüre ve dühnü’l-…ır†ım derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede ra†bdır.
Ve dühn-i nercis194 derece-i &âniyede √ârr, derece-i ûlâda ra†bdır. Ve «îrî195
dühnü derece-i &âniyede √ârr-ı ra†bdır. Dühn-i bân ve dühn-i levz-i mürr
dahi «îrî gibi derece-i &âniyede √ârr-ı ra†bdır. E†râf-ı kerm ya¡nî üzüm teğegi uçlarının ve filizlerinin dühnü ve dühn-i verd ve dühn-i luffâ√ ya¡nî
yebrû√ &emeri ki ona √abbu’s-selâ†în dahi derler, onun dühnü işbu üç ¡aded
dühn tebrîd ve …ab∂da biri birine müte…âriblerdir ve ayva dühnü dahi onlar
gibidir. Ve babadya dühnü i¡tidâl üzere √ârrdır. Ve durak otu dühnü babadya dühnüne müşâbihtir ve babadya dühnünden sü«ûnetlidir. Ve nercis
dühnü …uvâda ve ef¡âlde durak otu dühnüne …arîbdir lâkin dühn-i nercisin
râyi√ası √iddetlidir, binâen ¡aleyh başa sürülmeğe §âli√ olmaz. Şibt ya¡nî
durak otu yağının başa §alâ√iyyeti …adar dühn-i benefsecde …ab∂ yoktur lâkin …alîlü’l-mi…dâr tebrîdi vardır. Dühn-i se≠âb mu√allildir. Biz bu
ma…âmda §an¡at ≠ikr eylemeziz belki o §ınâ¡ayı a…râbâdîn yazdığımız
kitâb-ı «âmiste beyân eyleriz ve ke≠âlik edviye-i ke&îreden mürekkebe
olan …us† ve dâr-ı şîşe¡ân dühnü mi&lli edhânı dahi biz ancak a…râbâdînden
≠ikr eyleriz, o dühnlerin gerek itti«â≠ ve isti«râcını ve gerek menâfi¡ini o
ma√allde beyân eyleriz.
194

[nercis] (nûn’un fethi ve cîm’in kesri ile) nerges ki ma¡rûf çiçektir, mu¡arrebdir ve evvelinde nûn zâ™iddir. Vanî, Tercüme-i ~ı√â√’.
195 “»îrî” şebboy dedikleri çiçektir.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bâdem yağı «u§û§an acı bâdemin dühnü müfetti√tir. Tuffâ√ ve sefercel yağlarında …ab∂ ve tebrîd «â§§aları vardır. Babadya dühnü ağrıları teskîn eder ve tekâ&üfü izâle eder ve bu«ârâtı ta√lîl
eder. Ve sûsen yağı a¡∂âyı telyîn ve ta…viye eder ve ağrıları teskîn eder
ve in∂âc eder. Ve dühn-i âs a¡∂âyı şedd eder ve ta…viye [eder] ve ayva yağından ziyâde tebrîd eder ve mevâdd-ı müte√allibeyi ta√lîlden men¡ eder.
Se≠âb yağı nef«i cidden mu√allildir ve se≠âb dühnü dühn-i πâr gibidir ve
dühn-i πârdan dahi sü«ûnetlidir ve ikisi dahi müzmine olan ağrıları teskîn
eder, yelleri ta√lîl eder. ¢ust yağı a√vâl-i vebânın i«tilâfında nâfi¡ olur,
…â≠ûrât ve havânın kerîh râyi√alarını ta†yîb eder ve fesâdını izâle eder.
Fi’z-Zîneti: Dühn-i πâr dâ-i &a¡lebde isti¡mâl olunur. Ve dühn-i âs tüylerin diplerini bekitir ve ta…viye eder ve tüyleri siyâ√landırır. Dühn-i …us†
tüylerin siyâhluğını √ıf@ eder. Bâdem yağı bal ile ve «u§û§an acı bâdem
yağı ve sûsen kökü ve erimiş bal mûmu vechi tefa∂∂undan men¡ eder ya¡nî
[165b] yüzü buruşmaktan men¡ eder ve keleften ve â&âr-ı sâireden ve bu
mi&lli zînet-i veche «aleli olan nesnelerden men¡ eder. Ve ma†bû« ile bâdem yağı √azâz ve nu«âle üzere †ılâ olunsa nef¡ verir. Dühn-i «ırva¡ bereşe
ve kelefe nâfi¡dir. Boy to«umunun yağı levn-i fâside nâfi¡dir «u§û§an me√âcir-i ¡aynda ya¡nî gözlerin e†râfında @uhûr eden levn-i fâside ziyâde nâfi¡dir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bâdem yağı ve&yden ya¡nî maf§allar yerinden
oynayıp yarımca çıkmasından √âdi& veremlere nâfi¡dir. Ve sûsen yağı eski
ve ¡atî… §alâbetlere nâfi¡dir ve sûsen yağı ta√lîl edip §alâbeti izâle eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Dühn-i «ırva¡ bü&ûr-ı πalî@a ve cereb için isti¡mâl olunur. Ve boy to«umu yağı sa¡fede isti¡mâl olunur. Âs dühnünün
…urû√tan nef¡i olur. Dühn-i …us† bi-sür¡atin cerebi ve √ikkeyi izâle eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bâdem yağı vü&âya nâfi¡dir. Ve babadya yağı i¡yâya
nâfi¡dir ve dühn-i sûsen dahi i¡yâya nâfi¡dir ve ke≠âlik durak otu yağı dahi
i¡yâya nâfi¡dir, ke≠âlik berdden müte™e&&ir olanlara dahi bu yağlar nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Bâdem yağı §udâ¡a nâfi¡dir ve kulakta olan ∂arebâna ve
†anîne ve §afîre nâfi¡dir. Ve acı bâdem yağının †ayfa ya¡nî efkâr-ı fâside ve
«ayâlât-ı bâ†ıla-i kâsideye nef¡i ke&îr olur ve o yağın ek&er-i nef¡i kulağa ve
kulağın süddelerine nef¡i olur ve kulak †anînine ve kulakta olan kurda olur.
Gül yağı dimâπın iltihâbına cidden nâfi¡dir ve evrâmın evvel-i @uhûrunda

273

274

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

dahi nâfi¡dir ve dimâπın …uvâsını ziyâde eder ve fehmi dahi ziyâde eder. Ve
gül yağı i¡tidâle mâildir, binâen †aleyh Câlînûs ≠âhib oldu ki gül yağı şedîdü’l-berd olan bedeni tes«în eder ve beden-i √ârrı tebrîd eder. Şey«-i Re™îs
der ki benim katımda gül yağının ebdân-ı √ârreyi ta¡dîli ebdân-ı bârideyi
ta¡dîlinden ek&er olur. ∏âr dühnü ve se≠âb dühnü başta olan müzmin mara∂lara ceyyidler olurlar. Boy to«umunun yağı √azâza nâfi¡dir. Ve «ırva¡ yağı
başın …ur√alarına nâfi¡dir ve başta olan evrâma dahi nâfi¡dir ve kulak ağrısına
dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bâdem yağı †ı√âle nâfi¡ ve mi¡deye &a…îl olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Encüre ve …ır†ım yağları ba†nı ı†lâ… eder. Ve gül yağ
izlâ…a mu√tâce olan mâddeye mü§âdif olur ise onu ı†lâ… eder ve ba¡∂ı kerre
ishâl-i mirârîyi √abs ve …ab∂ eder. Ve «ırva¡ yağı ishâl eder ve √abbu’l…ar¡ı i«râc eder. Bâdem yağı böbrek ağrılarına nâfi¡dir ve √a§r-ı bevle ve
√a§âta ve evcâ¡-ı ra√im ü me&âneye ve i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡dir. Sûsen yağı
vilâdeti teshîl eder ve evcâ¡-ı ra√imi şürben ve i√ti…ânen teskîn eder. Ve bu
emrâ∂ın cümlesine √ulbe dühnü dahi nâfi¡dir ve ra√im §alâbetine ve ra√im
dübeylâtına ve ¡usr-i vilâdete √ulbe yağı nâfi¡dir. Ve dühn-i «ırva¡ ma…¡ade
evrâmına ve ra√imde olan sancıya ve in…ılâb-ı ra√ime nâfi¡dir.
Fi’l-◊ummayâtı: Dühn-i bûbânec ya¡nî babadya yağı √ummayât-ı müte†âvileye dühn-i verdden «ayrlıdır. Ve durak otu yağı nâfi∂e ceyyiddir.
Fi’l-Ebdâli: Dühn-i belesânın bedeli mürr-i seyyâl olur yâ«ûd belesân
dühnü vezninde dühn-i dâdî ile nı§f vezni dühn-i nârecîl ve rubu¡ vezni
zeyt-i ¡atî… olur. Ve dühn-i πârın bedeli zift-i ra†b olur. Ve sûsen dühnünün bedeli dühn-i πâr olur. Dühn-i encürenin bedeli dühn-i …ır†ımdır ki
dühn-i encüreden a∂¡aftır. Ve dühn-i √ınnânın bedeli merzencûş dühnü
olur. Nîlûfer dühnünün bedeli dühn-i verd ve dühn-i benefşec olur. Ve
dühn-i «ırva¡ın bedeli turp yağı yâ«ûd kettân yağı olur lâkin §ûret-i a«îrede
¡aks yoktur ya¡nî dühn-i kettâna dühn-i «ırva¡ bedel olmaz.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Dürrâcdır: دراج
Mu√ammed el-Vanî Terceme-i ~ı√â√’ta der ki dürrâc ve dürrâce (dâl’ın
∂ammı ve râ’nın teşdîdi ile) turaç dedikleri kuştur; mü≠ekkere ve mü™enne&e ı†lâ… olunur. Kaçan ki ≠ikr olunan kuşa √[ َ َ َא ٌنay…a†ân] deseler √â-i
ْ
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mühmelenin fet√i ve yâ’nın sükûnu ve …âf’ın dahi fet√iyle, mü≠ekkere
ma«§û§ ism olur ki ≠ikr olunan kuşun mü≠ekkerine √ay…a†ân derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dürrâc ma¡rûf kuştur, la√mı …abc196 ve fâ«te la√mlarından ef∂aldir ve a¡del ve el†aftır ve la√m-ı tedrücden eybestir ve √arârette
e…alldir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dürrâcın la√mı dimâπı ve fehmi ziyâde eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Dürrâcın la√mı menîyi cidden ziyâde eder.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi Dârkîsedir:

دارכ

İbn Kütbî der ki dârkîse †âlîsferdir. Ve ba¡∂ılar dediler ki besbâsedir ve besbâsenin ≠ikri te…addüm eyledi. Ammâ †âlîsfer bir nev¡ …ışrdır
ki Hind’den gelir, πalî@dir, †a¡mînda …ab∂-ı şedîd vardır ve √iddetten
bir şey™-i yesîr vardır, ¡ı†riyyeti …avî değildir, tâze iken levni aş…ardır ve
¡atî…inin levni esved olur. İntehâ.197 Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dârkîse …ışr-ı Hindîdir ve cidden …âbı∂dır.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı vardır.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Nef&-i deme ve ≠âtü’l-cenbe nâfi¡dir ve §avtı ta§fiye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bağarsık …ur√alarına nâfi¡ olur.
Dâliyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Durûm†ârîstir:

درو אر

Bu ism Yûnânîdir, bellû†î-i sera«s ma¡nâsınadır. “Sera«s” Türkîde eyrelti dedikleri devâdır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dürûm†ârîs bir şey™dir ki ¡atî… olan şecere-i bellû†a sarılır ve eyreltiye müşâbih olur lâkin eyreltiden §aπîr olur, şa†bları ya¡nî yeşil
dalları e…all olur ve kökleri müteşebbike ve mütedâ«ile olur, onda √arâfetli
√alâvet olur ve merâret ve …ab∂ olur ve …uvvet-i mu¡affinesi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârr-ı …aviyyü’l-√arârettir ve yâbistir.
196 “¢abc” √acel ma¡nâsına kekliktir. Ve “fâ«te” üğeyik ma¡nâsınadır.
197 “‰âlîsfer” tercümede va§f olunan kabuktur. ∏âfi…î besbâse @ann eyledi ve ba¡∂ılar şecere-i Hindiyyenin kökü @ann eyledi. Ve İbn Cülcül lisânu’l-¡a§âfîr @ann
eyledi. Ve ba¡∂ılar dahi bir ¡uşbedir ki onu dûd-ı √arîr ra¡y eder @ann eyledi. Ve
Mecûsî zeytûn-i Hindînin yaprağı @ann eyledi. Bi’l-cümle bunlar πala† eylediler
ve @unûn-ı fâsideye tâbi¡ oldular diye İbn Kütbî ta√…î… ve √ükm eyledi.
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Fi’z-Zîneti: Şa¡rı ter…î… eder ve şa¡rı √al… ve tırâş dahi eder ve ta¡fîn ve
√iddeti √asebiyle tüyleri izâle eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Fâlic ve la…veye nâfi¡ olur.
Ve bu mev∂i¡ √arf-i dâlın â«iridir ki o √arf-i dâlın yirmi altı edviyesi
müşebba¡aten beyân olundu.

Fa§l-ı »âmis ◊urûf-ı Hâda Kelâm-ı Müşebba¡dır ve O
◊arfin Edviyelerinden On İki Devâ ±ikr Eyleriz
Hâiyye Olan Edviyenin Evvelkisi Heyûfârî…ûndur: אر ن
Bu laf@ “ûfârî…ûn” olan laf@-ı Yûnânî’den mu¡arrebdir. Ba¡∂ılar dediler
ki heyûfârî…ûndan murâd dâdî-i Rûmî veyâ √abb-ı belesândır, onlar πala†
eylediler belki §avâbı ¢ânûn’un bu ≠ikr eylediğidir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Heyûfârî…ûn biraz dallardır ve o çiçekler ile ki onlar
münferik olup oğulur, ke≠âlik o dallarda summâ… gibi kırmızı §aπîr √abblar
olur lâkin summâ…ın √umreti …adar √umreti olmaz belki ondan no…§ân olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Câlînûs der ki heyûfârî…ûn sa…y olundukta yalnız çiçeğini
sa…y ile iktifâ olunmaz belki mîvesi ile ma¡an sa…y olunur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i &âniyenin â«irinde yâbistir.
[Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı:] Mu√allil ve müla††ıftır ve teftî√ ve i≠âbe
…uvvetleri dahi vardır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Yaprağı ile ∂ımâd olunsa âteş yanığına nâfi¡
[166a] olur ve cirâ√at-i ¡a@îme ve …urû√-ı rediyyeyi idmâl eder ve yaprağı
döğülüp müterehhile ve müte¡affine olan …ur√alar üzerlerine konulsa nef¡i
olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Heyûfârî…ûnun ma†bû«u şarâb ile veca¡-ı mefâ§ıl
ve verik ve ¡ır…-ı nesâdan nâfi¡ olur «u§û§an ¡ale’l-vilâ kırk gün şürb olunsa
¡ır…-ı nesâyı sağaltır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevl idrâr eder ve †am&ı idrâr «â§ıyyeti olur ve mîvesi
vilâdeti teshîl eder.
Fi’l-Ebdâli: Heyûfârî…ûnun bedeli id«ir ve u§ûl-i keber olur.
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Hâiyye Olan Edviyenin İkincisi Helîlecdir:
Ve a§lı ihlîlec  اolup o dahi mu¡arrebdir. Ehl-i lüπatten ba¡∂ılar
lâmın ikisi dahi meksûrdur derler ve ba¡∂ılar lâm-ı &âniyenin fet√i iledir
derler lâkin lâm-ı &âniye meftû√ olduğu §ûrette kelâm-ı ¡Arabda na@îri olmayıp ve kesr §ûretinde ibrîsîm ve ı†rîfil veznine muvâfı… olmakla lâm-ı
&âniyenin kesri evlâ olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki helîlecin a§nâf-ı ke&îresi vardır: ~ınf-ı
evveli ficc-i a§fer olur. Ve §ınf-ı &ânîsi esved-i Hindî olur ve bu esved-i Hindî na∂îc ve nihâyet-i na∂îce bâliπ olur ve semânetli ya¡nî etli olur. Ve §ınf-ı
&âli&i helîlec-i Kâbülîdir ve ihlîlecâtın cemî¡sinden büyük olur. Ve §ınf-ı
râbi¡i helîlec-i ~înîdir198 ve bu §ınf-ı râbi¡ cümlesinden ince ve «afîf olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Helîlecin ecvedi §ufreti şedîde olan a§fer ki «u∂rete mâil
ola ve ağır ve içi dolu ola ve §ulb ya¡nî katı ola. Ve Kâbülînin ecvedi etli
olup &a…îl olan olur ve suya konulsa suyun dibine çöke, rüsûb eyleye ve
√umrete mâil ola. Ve helîlec-i ~înînin ecvedi ≠ü’l-min…âr ola. Ve ~înî nâdirü’l-vücûd ve πayr-i meşhûr olmakla va§f ve ta¡rîfine mu§annefât-ı sâirede
çokluk ta¡arru∂ olunmadı. Ve min…âr bi-√asebi’l-lüπat kuş burnuna derler,
@âhir budur ki onda kuş burnuna müşâbih nesne ola demektir.
Fi’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ılar dediler ki helîlec-i a§fer esvedden ziyâde sü«ûnetlidir ve yine ba¡∂ılar dediler ki Hindî Kâbülîden bürûdette e…alldir. Ve
cemî¡an helîlecât derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Helîlecâtın küllîsi mirre-i §afrâyı söndürür ve
mirre ma∂arratına nâfi¡ olur.
Fi’z-Zîneti: Helîlec-i esved levni sarartır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Cemî¡an helîlecât cü≠âma nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Helîlec-i Kâbülî √avâssa ve √ıf@a ve ¡a…la nâfi¡dir
ke≠âlik §udâ¡a dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Helîlec-i a§fer müster«iye olan ¡ayna nâfi¡dir ve gözden seyelân eden mevâddı helîlec-i a§fer ku√len ve şürben def¡ eder.
198 İbn Kütbî der ki ~înî helîlecin ecvedi ağır ve beşeresi düsûmetli olandır lâkin o
ecvedin dahi mirrede fi¡li ∂a¡îftir. Ve ba¡∂ı kütübde me≠kûrdur ki helîlecin biri
dahi ebya∂-ı ~înîdir ve cemî¡an helîlecâtın ∂a¡îfidir. Ve belîlec ve emlec dahi
onlara mül√a… olup bi’l-cümle helîlecât altı olur.
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Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Helîlec şürb olunsa «afa…ânı ve teva√√uşu def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Veca¡-ı †ı√âle nâfi¡dir ve bi’l-cümle πıdâ âletlerine
nâfi¡dir ve «u§û§an helîlecâtın iki esvedleri ya¡nî esved-i §aπîr ve esved-i
kebîr mi¡deyi ziyâde ta…viye ederler ve «u§û§an o esvedlerin mürebbâlarının ta…viyesi ziyâde olur ve †a¡âmı ha∂m eder ve mi¡dede olan «amlları
dibâπat ve ten…ıye ve neşf edip bu sebebler ile mi¡deyi ta…viye eder. Ve
helîlec-i a§ferin dibâπatı ziyâde cevdetli olur. Esved dahi a§fer gibidir,
dibâπatı ecveddir. Ve ~înî dahi Kâbülî fi¡lini işler lâkin ∂a¡f üzere işler, Kâbülî gibi …uvvetli değildir. Ve Kâbülî helîlecde tefşiye vardır ya¡nî
müctemi¡a olan riyâ√ ve nef«i dağıtır ve ke≠âlik Kâbülînin istis…âya
nef¡i vardır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Kâbülî ve Hindî helîlecler kavrulup zeyt ile isti¡mâl
olunsa ba†nı ¡a…l eder. Ve sarı helîlec §afrâyı ve mi…dâr-ı …alîl balπamı ishâl
eder. Ve helîlec-i esved sevdâyı ishâl eder ve bevâsîre nef¡i olur. Ve kâbülî
sevdâyı ve balπamı ishâl eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki Kâbülînin …ûlınca nef¡i
olur. İshâl için Kâbülînin men…û¡an şerbet-i vâ√idesi beş dirhemden on bir
dirheme varınca …adar olur ve πayr-i men…û¡ iki dirheme varınca …adar
olur. Mu§annif der ki ben derim ki iki dirhem üzere ziyâde olmak dahi câiz
olur, ammâ helîlec-i a§ferde yine ben derim ki on dirheme ve dahi ek&ere
varınca …adar da…… olunup suda √all olunduktan sonra isti¡mâl olunur.
Fi’l-◊ummayâtı: Kâbülînin √ummayât-ı ¡atî…aya ve √ummayât-ı mürekkebeye e†ıbbânın …avli üzere nef¡i olur.
Hâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Üçüncüsü Hîl-i Bevvâdır: ا
◊âcî Paşa der ki hîl-i bevvâ - ا
ve hâl-i bevvâ -  אل اve «îr-i bevvâ
-ا
bu üçü dahi …â…ulenin §ıπârının ismidir ve o §ıπâra sûsmîn dahi derler. İntehâ. Ve §ıπâr olan …â…ule mercimek √acminde olur ve ona
dişi …â…ule derler ve kebîrine erkek …â…ule derler. Ve mu§annif der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki hîl-i bevvâ ve hâl-i bevvâ bu ismlerden her biri ile «îr-i bevvâ murâd olunur ve «îr-i bevvâ …â…uleden el†af olur.
Pes bu kelâmdan @âhir olur ki …â…ule ismi kebîre ma«§û§tur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: La†îftir.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bâridler olan kebid ve mi¡deyi ta…viye eder ve †a¡âmı
cidden ha∂m eder.
Hâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Hezâr-ceşândır: אن

ار

Fârsî laf@dır, bin arşın demektir, fâşerâ dedikleri nebte ı†lâ… olunur:199
Fi’l-Mâhiyyeti: Bunun mîvesinin üzüm salkımları gibi salkımları
olur, debbâπlar isti¡mâl edip deriden tüyleri onunla √al… ve tırâş ederler.
Hezâr-ceşânın ispençiyar katlarında olanları «aşebî …ı†¡alardır ki şeftali kurusuna benzer ve evvel-i ma∂πda mesî« olur ya¡nî ağıza konup çiynendikte
evvel-i emrde †a¡mı olmaz ba¡dehu merâreti @âhir olur. Ve fâşerâ ≠ikrinde
fâ fa§lında kelâmı isti…§â eyleriz.
Hâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Hindebâdır: א
Hânın kesri ve dâlın fet√i iledir. Ba¡∂ı kerre dâl kesr üzere olup elif
…a§r olur ve ba¡∂ı kerre kesr ile dahi medd olur diye ¢âmûs’ta me≠kûrdur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Hindebâ iki …ısmdır, biri berrî ve yabanîdir ve â«eri
bostânîdir. Ve bostânî dahi iki …ısmdır, birinin yaprağı enli ve ¡arî∂dir ve
â«erinin yaprağı da…î…tir ya¡nî enli değildir Ve yaprağı ensiz olan marul gibidir, me™kûl olur bu…ûlden ma¡dûddur ve marulun fi¡li onda dahi vardır lâkin
e†ıbbânın …avli üzere …uvveti marulun …uvvetinden dûn ve ∂a¡îftir. Ve §â√ib-i
¢ânûn der ki benim katımda hindebânın iki …ısmı dahi …uvvetleri marulun
…uvvetine fâi… olur teftî√ etmekte ve kebidin süddelerine menfa¡atte lâkin
√arâreti söndürmekte ve bedeni taπdiyede hindebâ maruldan ∂a¡îf olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Merâreti ziyâde olanlar ya¡nî ziyâde acı olan hindebâ kebide menfa¡atli olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlânın â«irinde bâriddir. Ve yâbis hindebâ derece-i ûlânın evvelinde yâbistir. Ve hindebâ-i ra†b derece-i ûlânın â«irinde
ra†bdır. Ve bostânî hindebâ yabanîden ebred ve er†abdır ve eyyâm-ı §ayfta
merâreti ziyâde olup o merâret √asebiyle hindebânın †ab¡ı √arâret-i …alîleye
mâil olur lâkin …ılleti √asebiyle √arâreti mü™e&&ire olmaz. Berrî hindebâ
ru†ûbette e…all olur ve berrî hindebâya †ara«şe…û… derler.
199 “Hezâr-ceşân” fâşerâ dedikleri kerme-i bey∂âya dahi derler.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: A√şânın ve ¡urû…un süddelerini teftî√ eder ve
…ab∂-ı §âli√i vardır, …ab∂ı şiddetli değildir. Ve hindebâ suyu isfîdâc ve sirke ile tebrîdi murâd olunan ¡u∂va †ılâ olunsa fi¡li ¡acîb olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Hindebâ ile ni…rise ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Remed-i √ârra hindebâ nâfi¡dir. Hindebâ-ı berrînin lebeni beyâ∂-ı ¡ayna cilâ olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Hindebâ arpa unu ile [166b] √afa…ân için ∂ımâd olunur ve …albi ta…viye der. Ve hindebâ suyunda «ıyâr-şenber ta√lîl olunup
πarπara olunsa evrâm-ı √al…a nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ∏a&eyânı ve heyecân-ı §afrâyı teskîn eder ve mi¡deyi
ta…viye eder. Ve mizâcı √ârrı olan mi¡deyi hindebâ edviyenin «ıyârından
ve eşrefinden olur. Ve yabanî hindebâ bostânîden mi¡deye ecved olur. Ve
ba¡∂ılar dediler ki hindebâ kebide evfa… olur kebid ne keyfiyyette olursa
olsun ya¡nî gerek √ârr ve gerek bârid olsun her √âlde evfa…tır, ammâ √ârra
muvâfa…atı ziyâde olur ve bâride dahi ma∂arratı bu…ûl-i sâirenin kebide
ma∂arratı gibi olmaz.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Hindebâ sirke ile ekl olunsa ba†nı ¡a…l eder «u§û§an
berrî hindebâ ziyâde ¡a…l eder.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊ummâ-ı rib¡e ve √ummayât-ı bârideye nâfi¡dir.
Fi’s-Sümûmi: Hindebânın nebti kökü ile ∂ımâd olunsa ¡a…reb ve hevâmm
ve zenâbîr ve √ayye ve sâmm-ı abra§ sokanlara nef¡i olur, ke≠âlik hindebâ
sevî… ile dahi o les¡aların ma√allerine †ılâ olunsa nef¡i olur.
Hâiyye Olan Edviyenin Altıncısı Hilyevndir: ن
¢âmûs’ta der ki “hilyevn” bir≠evn200 vezni üzere bir nebtin ismidir ki
√ârr-ı ra†b ve bâhîdir. İntehâ. İbn Kütbî der ki hilyevn kelime-i Yûnânîden
mu¡arrebdir, evâil-i rebî¡de @âhir olup şitâda bulunur, suyu çekilen kumlu
ma√aller mi&lli yerlerde olur. İntehâ. ¢ânûn’da der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki ba¡∂ı nâs ona miyan -  אنtesmiye
ederler ve ba¡∂ı â«erler ism-i â«er ile tesmiye eder. Nüs«a-i sul†âniyyede
lev√-i mâhiyyet bu mi…dâr me≠kûrdur. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada ziyâde edip
der ki: Ve ba¡∂ılar dahi asfârâπas  ا אراtesmiye ederler ve ba¡∂ı kerre
200 “Bir≠evn” pâlân atıdır.
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mevâ…înûs -  ا سtesmiye olunur. Ve denildi ki koç boynuzu …a†¡ olunup
toprağa defn olunsa ondan hilyevn biter.
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs der ki hilyevn mu¡tedildir, zîrâ tebrîd ve tes«înden
@âhir-i √âlde bir şey™ yoktur lâkin §a«rî olan hilyevn mu¡tedil değildir ya¡nî
taşlık ma√allerde biten hilyevn mu¡tedil olmaz. Bu kelâm √arr ve berde
i√timâli olmakla ¢ânûn ta¡yîn edip der ki ben derim ki o hilyevn √arâretten
ba¡îd değildir ve kaçan hilyevn ta§allübe ve katı olmağa başlasa §alâbeti
√asebiyle √arrı müştedd olur ve onda cidden le≠≠â¡ olan leben-i yetû¡î @âhir
olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢uvvet-i câliyesi vardır, bi’l-cümle a√şânın
süddelerini teftî√ edip açar «u§û§an kebidin ve külânın süddelerini ziyâde
teftî√ eder ve ta√lîli dahi vardır «u§û§an §a«rî olan hilyevnin ta√lîli ziyâde
olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Arka ağrısı için ve ¡ır…-ı nesâ için †abî«i şürb olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: A§lının †abî«i veyâ«ûd a§lının kendi to«umu sirke ile
†ab« olunsa diş ağrısına nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidin süddelerini açar ve yere…âna nef¡i olur ve tefşiye …uvveti vardır, riyâ√ ve mevâddı dağıtır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Rûfus ◊akîm zu¡m eder ki ¡a…lı vardır ve …arîb olur
ki onun ¡a…lı idrârı √asebiyle ola. Ve Rûfus’un πayrileri derler ki hilyevnin meslû…u ba†nı telyîn eder. Ve ek&er-i e†ıbbâ derler ki hilyevn …ûlınc-i
balπamîye ve …ûlınc-ı rî√îye nâfi¡dir. Ve kökünün ma†bû«u bevli idrâr eder
ve ¡usr-i bevle nâfi¡ olur, menîyi ve bâhı ziyâde eder ve ¡usr-i √abele nâfi¡
olur. Ve bezri i√timâl olunsa ke≠âlik †am&ı idrâr eder, böbrekte olan süddeleri açar.
Fi’s-Sümûmi: Hilyevn şarâb ile †ab« olunsa nehş-i rüteylâya nâfi¡ olur
ve †abî«i kilâbı …atl eder e†ıbbânın …avli üzere.
Hâiyye Olan Edviyenin Yedincisi Hezâr-†amân: אن

ار

Bu laf@a Fârsîdir, ta¡rîb edip her†amân - אن
dahi derler. İbn Kütbî
der ki her†amân cülbâna müşâbih bir √abbdır. Ba¡∂lar derler ki her†amân
cülbânın kendidir lâkin ba¡∂ının bu kelâmı πala†tır. İntehâ
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki her†amân √abbının …uvveti arpa …uvveti gibi-
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dir ve belki onun …uvveti arpa ve buğday …uvvetleri arasında mütevassı†tır
ve sevî… ve deşîşi, arpanın sevî… ve deşîşinden a…ba∂ olur.201
Fi’†-‰ab¡ı: Her†amân †abî¡atı mu¡tedil olur ve ru†ûbete meyli olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bilâ-le≠¡ tecfîfi vardır ve onda hem ta√lîl ve
hem …ab∂ vardır.
Hâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Heyûfe…ıs†îdâstir: اس
Ba¡∂ı müfredâtta bilâ-…âf heyûfes†îdâs - اس
yazılmıştır, laf@-ı
Yûnânîdir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Li√yetü’t-teys dedikleri nebâtın ¡u§âresidir ve o ¡u§âre …âbı∂a-i bâridedir. Ve bâbu’l-lâmda li√yetü’t-teys mâddesinde biz onu
beyân eyleriz. Lâkin İbn Kütbî bu …avli tezyîf edip li√yetü’t-teys civârında
nâbit başka bir nebttir diye da¡vâ eder.
Hâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Hernevedir: ه
Ve …âf ile …arneve - ه
dahi derler ve bu laf@ mu¡arrebdir denildi. Ve
ba¡∂ılar dediler ki herneve şecere-i ¡ûdun mîvesidir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Fülfüle müşâbih olur lâkin levni §ufrete mâildir, ¡ı†riyyeti vardır, râyi√ası ¡ûd râyi√asına müşâbihtir, ~a…âlibe memleketinden getirilir.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı mu¡tedil olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ve ha∂mı ve şehveti ta…viye eder.
Hâiyye Olan Edviyenin Onuncusu Hûfîlûstur: س
Ve İbn Kütbî nüs«asında herfelûs - س
yazılmıştır ve hem İbn Kütbî der ki ism-i Yûnânîdir. Ba¡∂ılar ba…la-i Yehûdiyyeye ve ba¡∂ılar «ass-ı
√ımâra ı†lâ… ederler lâkin √a…… budur ki herfelûs hindebâdan bir nev¡dir.
Ve şincârdır diyenler πala† eylediler. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki ya¡nî ◊uneyn dedi ki hûfîlûs «ass-ı
√ımârdır, pes «ass-ı √ımârı «â fa§lında biz ≠ikr ederiz.
Fi’†-‰ab¡ı: Bârid-i ra†bdır ve …alîlen tecfîf ve tes«îni vardır.
201 ◊ubûbâtın küsâresi ıslatılıp bulamaç gibi kılınsa ona deşîşe derler.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂-ı mu¡tedili vardır ¢oles i√tiyâ†î …avli
üzere. Ve bu …avl ¢oles …avli olduğu nüs«a-i sul†âniyyede mu√arrerdir.
Hâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Heşt-dehândır: אن
Kelime-i Fârsîdir, Hindî bir ağacın ismidir, el-ân ma¡rûf değildir diye
İbn Kütbî yazmıştır. Mu§annif der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Hindî bir ağaçtır ki tâcirler onu bilir, ma¡rûftur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Heşt-dehânın «â§§ası budur ki ni…rise menfa¡ati
vardır.
Hâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Herîsedir:
¢âmûs der ki “herîs” da……-ı ¡anîfe derler, onun için ma¡rûf olan
√unûndan mütte«a≠ olan †a¡âma herîse derler, zîrâ onu da……-ı ¡anîf ile
da…… ederler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Herîsenin mâhiyyeti ma¡rûfedir. ‰ab¡ ile olan nüs«ada
“†abî«-i ma¡rûftur” diye mu√arrerdir.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir ve bedeni kuru olanlara muvâfı…tır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂mı ba†î™ olur ve πıdâsı ke&îr olur; evlâ olan mürrî
ile ekl olunmaktır.202
Mu§annif ra√imehullâhu ta¡âlâ bâbu’l-hâyı herîse ile «atm eyledi, @ann
olunur ki πara∂ı teberrüktür, zîrâ Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellem
herîseyi severdi ve illâ herîsenin ≠ikri kitâb-ı «âmise münâsibdir, müfredât ebvâbında ≠ikri lâyı… değildir. ‰ab¡ ile olan nüs«ada †abî«-i ma¡rûftur
diye ta§rî√ olmasa â«er ma¡nâya √aml olunmak evlâ olurdu, zîrâ ¢âmûs’ta
ta§rî√ olundu ki “herâs” se√âb vezni üzere bir şecere-i şâyikedir ki neb…
gibi &emeresi olur, vâ√idi hâ ile gelir ya¡nî “herâset” gelir. Allâhu ta¡âlâ
a¡lemü bi’§-§avâbi ve ileyhi’l-merci¡ü ve’l-me™âbü. [167a]
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Fa§l-ı Sâdis Vâv ◊arfinde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz O Fa§lda Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
Vâviyye Olan Edviyenin Evvelkisi Vesmedir:

و

¢âmûs’ta der ki “vesimet” feri√at vezni üzere nîl yaprağına derler
ve o nebâta dahi derler ki onun yaprağı ile «ı∂âb olunur ve onda …uvve-i
mu√allile olur. Mu√ammed el-Vanî tercümesinde der ki ُ َ ِ َ ْ َ[ اel-vesimet]
(vâv’ın fet√i ve sîn’in kesri ile) şol nesnedir ki nisâ †âifesi onu rastık gibi
isti¡mâl ederler ve lisânı Fârsîde ola berg-i nîl derler ve sîni sâkin kılmakla
dahi isti¡mâl ederler; vâvın ∂ammıyla “vüsme” demek câiz değildir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Nîlin yaprağıdır. ◊alîmî der ki “nîl” çivit ma¡nâsınadır
ki onunla gök renk boyarlar, √a…î…atte onun otunun adıdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlânın â«irinde √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı ve cilâsı vardır.
Fi’z-Zîneti: Şa¡rı boyar.
Vâviyye Olan Edviyenin İkincisi Verddir: ورد
“Verd” her çiçeğe ı†lâ… olunur lâkin mu†la… ≠ikr olunsa gül demekle
müte¡âref olan çiçek murâd olunur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Gül cevher-i mâî ve cevher-i ar∂îden mürekkebdir ve
gülde √arâfet ve …ab∂ vardır ve …ab∂ ile merâret ve …alîl √alâvet vardır.
Mâiyyetinde olan √arâreti münkesiredir √alâveti ve merâreti mu…te∂î olan
eczâsı √asebiyle. Ve gülde le†âfet dahi vardır ve o le†âfeti …ab∂ını tenfî≠
eder ve çok kere zükâm i√dâ& eder. Mâdâm ki gül tâze ve †arî oldukça
merâret …uvveti onda &âbit ve dâim olur, kaçan kurusa merâreti nâ…ı§a olup
azalır ve ona binâen gül ra†b ve tâze iken on dirhem mi…dârı şürb olunsa
ishâl eder. Ve gül a§nâfından verd-i müntin tesmiye olunan §ınfı √ârrdır ve
o §ınf gülün kökü ¡â…ır…ar√â gibi mu√rı…tır.
Fi’†-‰ab¡ı: Câlînûs der ki bizim ebdânımıza …ıyâs ile gül şedîdü’l-berd
değildir. Ve Câlînûs der ki vâcib olur ki derece-i ûlâda bârid ola. Mu§annif
der ki ben derim ki gül derece-i &âniyenin evvelinde yâbistir «u§û§an kuru
gülün &âniye evvelinde yâbis olduğu ziyâde müte√a……a…tır. Ve Bûlus der
ki gülün …uvveti √arâret ve …ab∂dan mürekkebdir. Ve İbn Mâseveyh der ki
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gül derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir belki derece-i &âniyenin â«irinde yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Gülün tecfîfi …ab∂ından …avîdir, zîrâ gülde
olan merâret †a¡mında olan …ab∂ından a…vâdır. Ve gül müfetti√ ve cellâdır
ve §afrânın √areketini teskîn eder. Ve gülde olan eczâlardan cümlesinden
bezrinin …ab∂ı eşedd olur, ke≠âlik gülün ortasında olan zeπabının …ab∂ı dahi
eşeddir. Ve gülün cemî¡an eczâları a¡∂â-ı bâ†ıneyi ta…viye eder. Ve gülün
…uvve-i …âbı∂ası gülün ta√lîline mâni¡ olmaz hem …ab∂ ve hem ta√lîl eder.
Ve kuru gül ra†b olan gülden ziyâde …âbı∂ ve bârid olur. Ve ba¡∂ı kerre
da¡vâ olunur ki gülde …uvve-i câ≠ibe olur √attâ şevk ve süllâyı ce≠b ve
i«râc eder. Ve gül ¡u§âresinin ceyyidi ve «âli§i ma…lûmu’l-a@fâr tesmiye
olunan gülün ¡u§âresidir ki gölgede kurutulup rubb kılınır. Ve ¢ânûn §â√ibi ma…lûmu’l-a@fârı beyâ∂ diye tefsîr eder. Dikensiz olmakla ma…lûmu’la@fâr tesmiye oludu.
Fi’z-Zîneti: Gül √ammâmda isti¡mâl olunsa netn-i ¡ara…a ya¡nî terinde
râyi√a-i kerîhe olanlara nef¡i olur. Ve gülden πasûl itti«â≠ olunur ve †arî…i
budur ki kendiye nedâvet ve yaşlık i§âbet eylemeyen tâze gül a«≠ olunur ve
serilip bir ma√allde ∂umûr edip buruşunca …adar terk olunur ve ondan kırk
mi&…âl a«≠ olunur ve sünbül-i †îbden beş mi&…âl ve mürrden altı mi&…âl a«≠
olunup o mecmû¡dan a…râ§-ı §ıπâr itti«â≠ olunur. Ve ba¡∂ı kerre e†ıbbâ bu
terkîb üzere …us† ve sûsenden ikişer dirhem ziyâde ederler. Ve ba¡∂ı kerre
nisâ †âifesi bu a…râ§ı me«ânı…ına ve kısık ma√allerine va∂¡ ederler ve defr-i
¡ara…ı ya¡nî terlerinin râyi√a-i kerîhesini def¡ için o a…râ§ ile bedenlerini
πasl ederler. Ve bir …avm derler ki bedende siğilleri olan kimse mes√û…an
gül ile siğillere ∂ımâd eyleseler cemî¡an siğilleri …al¡ eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cemî¡an …urû√a nâfi¡ olur «u§û§an ef«â≠ ve
meπâbinde ve kısık olan ma√allerde vâ…i¡ olan …urû√-ı sa√ciyyeye ziyâde nâfi¡
olur ve ¡amî… olan …ur√alarda et bitirir. Ve bir …avm iddi¡â eder ki süllâ ve şevki ma√allinden ta√rîk eder. Ve ba¡∂ı nüs«alarda “i«râc eder” vâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Tâze gülün kendi ve mâ-ı †abî«i §udâ¡ı teskîn eder.
Dühn-i verd ve verdin kendisini kokumak ve istişmâm etmek mu¡a††ıstır,
aksırtır. Ve bir …avm der ki gülün dühnünde iki …uvvet vardır ki o …uvvetler
biri birine ∂ıdd olurlar, o …uvvetlerin biri …uvvet-i câ≠ibe vü câlibedir ve
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biri dahi …uvvet-i mâni¡a203 vü dâfi¡adır. Pes isti¡mâl olunan gülün evvelâ
…uvvet-i câ≠ibesi bu«ârı da…î…atü’l-fu∂ûl olan dimâπa ce≠b edip ve ce≠b
eylediği bu«ârı dimâπda √abs eder ve sonra yine o gülün …uvve-i dâfi¡ası
ma√bûs olan bu«ârı dimâπda aksırtmak ile def¡ eder. Pes gülün ta¡†îsi kendinin dimâπda √abs eylediği bu«ârı def¡ ve ı†lâ… için olup kendi ma∂arratına
¡ilâc yine kendisi olur ve gülün kendisi dimâπı √arâretli olan kimse[leri]
aksırtır, mu¡a††ıstır. Ve gülün bezri diş etlerini şedd edip bağlar ve pekiştirir, ke≠âlik gülün sülâ…ası ma†bû« ile isti¡mâl olunsa yine bu fi¡li işler ve
ke≠âlik iki kulak ağrısına dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊arâret √asebiyle olan göz ağrısını teskîn eder. Ve
ke≠âlik kuru gülün †abî«i ile ikti√âl olunsa göz kapağında √âdi& olan πıl@
ate nâfi¡ olur, ke≠âlik gül yağının ve gül ¡u§âresinin dahi o âfete nef¡i olur.
Ve gül a§nâfından remede ve göz ağrısına ancak nâfi¡ olan beyâ∂ gül olur,
onun dahi nef¡i zevâidi …a†¡ olunup «âli§ yaprak kalır ise olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Gül suyu tecerru¡ olunsa ve içilse πaşy ve baygınlık
¡ârı∂ olan kimseye nâfi¡ olur. Ve gül ¡u§âresi ve dallarının suyu kan tükürene nâfi¡ olur ve a…mâ¡ının ya¡nî tomurcuklarının dahi ona nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Gül kebide ve mi¡deye ceyyiddir. Gülün bal ile mürebbâsı mi¡deyi ta…viye eder, o mürebbâya cülencebîn derler ve ha∂ma
cülencebîn mu¡în olur. Gül ve gülün ¡u§âresi mi¡denin bellesine ve yaşlığına nâfi¡ olur. Gül yağı mi¡de iltihâbını söndürür. Ke≠âlik gül ile mi¡denin
üstüne †ılâ olunsa yine mi¡de iltihâbını söndürür. Ve gül şarâbının mi¡de
istir«âsına menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Gül bir rîşe ya¡nî kuş yeleği ile ma…¡ade üzerine †ılâ
olunsa ma…¡ade ağrısını def¡ eder ve ra√imin ağrısını dahi teskîn eder eger
o ağrılar √arâret √asebiyle olur ise, ke≠âlik gülün yâbisinin †abî«inde dahi
bu menfa¡atler vardır. Ve yâbisinin †abî«i mi¡â-i müsta…îme nef¡i olutr ve
bağarsık …ur√aları için onunla i√ti…ân olunur ve ke≠âlik gül şarâbı bağarsık
…ur√aları için şürb olunur. Ve gül döşenen firâş üzere uyumak şehveti kesr
eder. Ve tâze gülden on dirhem isti¡mâl olunsa on meclis ishâl eder ve kuru
gül ishâl eylemez. Ve gül yağı ba†nı ishâl eder.
203 [Hamidiye’de “nâfi¡a” iken bu kelime Ragıp Paşa’ya göre “mâni¡a” olarak değiştirildi.]
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Vâviyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Veccdir: وج
Ya¡nî beyne’n-nâs eğir dedikleri [167b] köktür.
Fi’l-Mâhiyyeti: Vecc berdî nebtine müşâbih bir otun köküdür204 ve ek&erîsi √av∂larda ve sularda biter ve o köklerin üzerlerinde ¡u…deler vardır, beyâ∂a
mâildir ve râyi√a-i kerîhesi vardır ve …alîlen †ayyib râyi√ası dahi vardır.
Ve vecc √ârr-ı √ırrîftir. Câlînûs der ki veccden isti¡mâl olunan ancak köküdür ki mâ-¡adâ eczâları isti¡mâl olunmaz ve onun …uvveti zerâvend ve îresâ
…uvvetine …arîbdir. Ve bundan sonra †ab¡ ile olan nüs«alarda biraz nesneler me≠kûrdur ki â«er nüs«alarda me≠kûr değildir, o me≠kûrlar bunlardır:
Dîs…ûrîdûs der ki vecc nebtinin vara…ı îresâ vara…ına müşâbihtir lâkin ondan a†vel ve eda……tır ve kökü dahi îresâ köküne müşâbehetten ba¡îd değildir lâkin vecc kökünün eczâları biri biri ile müştebik ve mütedâ«ildir ve
müsta…îm değildir, mu¡veccedir ve o kökün @âhirinde beyâ∂a mâil ¡u…deler
vardır, oldukça √arâfetlidir, râyi√ası kerîhe değildir. Ve bu ev§âf ile mev§ûfe
olan o bilâddan meclûb olur ki ona «al…îs ve …alesrîn derler.
Ve yine Dîs…ûrîdûs der ki Yûsuf-ı Endelüsî «aber verdiği veccden bir nev¡
vardır ki ona erπâlâ†ıyâ -  ار א אderler, Endelüs bilâdından meclûb olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Veccin ecvedi ve ef∂ali ziyâde ke&âfetli ve mümtelî
olandır ve râyi√ası a†yeb olandır. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda ≠ikr olunur ki
Dîs…ûrîdûs der ki veccin ecvedi ebya∂ ve ek&ef olup πayr-i müte™ekkil ve
mümtelî ve †ayyibü’r-râyi√a olandır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyenin evvelinde √ârr ve yâbistir. Ve ba¡∂ıları
derece-i &âniyenin o keyfiyyetler evâsı†ına bâliπ olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Nef« ve riyâ√ı ta√lîl eder ve müla††ıftır, bilâle≠¡ cellâ ve müfetti√tir. Ve Câlînûs katında râyi√ası †ayyibdir lâkin πayr-i
†ayyib olmak üzere i√sâs olunur.
Fi’z-Zîneti: Levni ta§fiye eder, beha…a ve bara§a nef¡i olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Teşennüce ve ¡a∂allerin teşeddu« ve te…a††u¡una
nâfi¡dir. Ve †abî«i dahi men†ûlen ve meşrûben o âfetlere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Veca¡-ı sinne ya¡nî diş ağrısına ve &i…al-i lisâna ya¡nî
lisânın ağırlığına nâfi¡dir.
204 “Vecc” ma¡rûftur ki ona eğir derler, Fârsîden mu¡arrebdir.
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Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ‰aba…ât-ı ¡ayndan †aba…a-i …arniyyenin πıl@atine nâfi¡dir ve göze düşen beyâ∂a dahi nâfi¡dir ve «u§û§an ¡u§âresi dahi o iki âfet-i
me≠kûreye nâfi¡dir ve @ulmet-i ba§arı dahi keşf edip açar.
Fî-A¡∂âı’§-Sadrı ve’n-Nefesi: ‰abî«i yan ve göğüs ağrılarına nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebid-i bârid ağrılarına nâfi¡dir, kebidi ve mi¡deyi
ta…viye eder ve †ı√âlin §alâbetine menfa¡ati olur belki †ı√âli cidden ı∂mâr
eder ve küçültür ve mi¡deyi ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sancıya ve fet…e nâfi¡dir. Ve †abî«i veca¡-ı ra√ime nâfi¡dir, bevl ve †am&ı idrâr eder ve ta…†îr-i bevlden nâfi¡dir ve bu menfa¡at
e†ıbbâdan bir …avmin ≠ikr eylediği menfa¡attir. Ve bâhı ziyâde ve şehveti
ziyâde eder ve sovuktan ¡ârı∂ olan bağarsık ağrısını teskîn eder ve sa√ca
nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmm ve √aşerâtın sokmasına nâfi¡ olur.
Fi’l-Ebdâli: ‰ard-ı riyâ√ta ve kebid ve †ı√âle menfa¡atte bedeli vezninin
bir mi&li kemmûn ile ma¡an &ülü& vezni rîvend olur.
Vâviyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Verstir: ورس
Vankulu lüπatinde der ki [ اَ ْ َ ْر ُسel-vers] (vâv’ın fet√i ve râ’nın sükûnu ile) sarı ottur ki Yemen’de olur, yüze sürecek ¡ilâcı ondan ederler. Ve
¢âmûs’un ¡ibâreti budur:
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 وİntehâ. İbn Kütbî bu me≠kûrları ≠ikr
eyledikten sonra der ki Yemen’den meclûb olan vers sa√… olmuş za¡ferân
gibi bir nesnedir ve kaçan vers ≠ikr olunsa o meclûb murâd olunur ve altından sarı olur, ◊abeşîsi siyâh ve Hindîsi kırmızı olur. Ve ba¡∂ılar derler ki
kürküm dedikleri devâ vers ağacının köküdür lâkin bu …avl &âbit değildir.
~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Vers bir nesnedir ki a√mer-i …ânî olur,205 döğülmüş za¡ferâna müşâbihtir ve Yemen diyârından meclûbdur. Ve ba¡∂ılar derler ki
ağacının nu√âtesi ve kazıntısıdır.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
205 Evlâ olan a√mer-i nâ§ı¡ demektir, zîrâ za¡ferâna müşâbih olan a√mer-i …ânî değildir belki a√mer-i nâ§ı¡dır.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır.
Fi’z-Zîneti: Keleften ve nemeşten nâfi¡dir ve şürben ve∂a√tan dahi nâfi¡dir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Be&relere ve sivilcilere nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cerebe ve √ikkete ve sa¡feye ve demregilere
nâfi¡dir.
Vâviyye Olan Edviyenin Beşincisi Vesa«tır:

و

Kir ma¡nâsınadır. Vesa« mu†la… ≠ikr olunsa her ne …adar insân kiri
murâd olunsa lâkin ¢ânûn bu ma…âmda ma¡nâ-yı ¡âmmını murâd eyledi.
Fi’l-Mâhiyyeti: Kirin mâhiyyeti ma¡rûfedir, fa∂alât-ı müctemi†adan
¡ibârettir.
Fi’†-‰ab¡ı: Kûrun vesa«ı derece-i &âniyenin â«irinde müsa««indir. “Kûr”
kâfın ∂ammıyla demircilerin †înden itti«â≠ eyledikleri ocaktır ve hem bal arısının mev∂i¡idir, bu ma¡nâlar ¢âmûs’ta me≠kûrdur. Vankulu lüπatinde bu
ma¡nâları ≠ikr eyledikten sonra der ki [ اَ ْ ُכ َ َار ُةel-küvâret] (kâfın ∂ammı ve vâvın
fet√i ile ve ta«fîfiyle) şol baldır ki henüz şem¡ içinde ola. İntehâ. Ve İbn Kütbî
der ki vesa«-ı kevârîrden murâd arı kovanında olan evsâ«tır dibine rüsûb
eden ¡akerden mâ-¡adâ ve o vesa«ın ecvedi a«∂ar olan vesa«tır. İntehâ. Ve
√ammâmın cidârından me™«û≠ olan vesa« i¡tidâl üzere tes«în eder. Ve mu§âri¡înin ya¡nî güreş eden pehlevânların vesa«ları vesa«-ı √ammâma …arîb olur
ya¡nî onun dahi o mi…dâr tes«îni olur. Ve güreş edenlerin vesa«ı iki §ınf üzere
olur: Bir §ınfı budur ki o güreşçiler yağlanır ve yağlı bedenlerine toz i§âbet
edip vesa« olur. Ve ikinci §ınfı budur ki o oyuncuların terleri ve eb«ıreleri
dîvârlara ve oynadıkları ma√allere ve yerlere i§âbet edip vesa« tekevvün eder.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Güreşçi evsâ«ının iki §ınfı dahi i¡tidâl üzere
ta√lîl ve in∂âc eder. Ve vesa«-ı kûr i¡tidâl üzere câlî ve cidden câ≠ib olur.
Ve bu vesa«ların cümlesi süllâyı ve şevki ce≠b eder.
Fi’z-Zîneti: Kulakta olan vesa« dâ«ısa nâfi¡dir ve şefehleri yarıldıkta
yarık olan ma√allere dahi kulak kiri ile †ılâ olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evsâ« cirâ√âtı ta√lîl eder. Ve güreşçilerin vesa«ı memede olan şişlere nâfi¡dir. Vesa«-ı √ammâm nüfâ†âta ve kabarcıklara nâfi¡dir.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Güreşçi evsâ«ının §ınf-ı &ânîsi ya¡nî dîvârdan
me™«û≠ olan vesa«ları meşâyı«ta olan …ur√alara ve şeccelere nâfi¡dir. Ve
vesa«-ı kûr demregileri cidden câlî olup def¡ eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Güreşçilerin bedeninden me™«û≠ olan vesa« ¡ır…-ı
nesâya nâfi¡dir eger merhem üzerine tes«in olunup va∂¡ olunur ise. Ve berâcimin ya¡nî parmaklarda olan mefâ§ılın ta√accürüne dahi nâfi¡ olur.
Vâviyye Olan Edviyenin Altıncısı Vereşân
Dedikleri Kumrudur: ور אن
Ki ona sâ…u √urr dahi derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûf kuştur. İbn Kütbî der ki üğeyikten büyük ve tavuktan küçüktür.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözde olan cirâ√ata vereşânın kanı nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: La√m-ı vereşânı ha∂m ¡usretli olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: La√mı ba†nı ¡a…l eder.
Vâviyye [168a] Olan Edviyenin Yedincisi Vereldir: ورل
¡Avâmm-ı nâs varan derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Vezeπa eşkâlinde olanların verel ¡a@îmi ve büyüğü olur.
Nüs«a-i sul†âniyyede der ki: verel √ayvân-ı mâîdir, vezeπa ve sâmm-ı abra§
eşkâlinde olur, kuyruğu uzun ve başı küçüktür ve ∂abb dedikleri kelerin
πayrıdır. Ve ∂abb bâdiyede ve çöllerde olur, πayri yerde olmaz ve olursa
dahi az olur, başı ve kuyruğu ve bedeni verilin o a¡∂âlarına mu«âlif olur ve
†abî¡atları biri birine πâlib-i √âlde …arîb olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Verelin la√mı cidden √ârr olur.
Fi’z-Zîneti: Verelin zibli kelefe ve nemeşe nâfi¡dir. Bu ma…âmda
¢ânûn’un bir terkîbi vardır ki √alli müşkildir, o terkîb budur: ة
و
אت ا אء
و
Bunun √alli budur: †( אتaba…ât)
(†aba…)ın
cem¡idir ve †aba… ¡avretin fercinin @ahrına derler: Ma¡nâ demektir ki «Verelin şa√mını veyâ«ûd la√mını hatunlar ferci üzere yakı gibi bağlasalar
ferci semrir ve büyür.
(müsemmin) mu…addem-i «aberdir ve
(şa√muhu) mu™a««ar-ı mubtedâdır,
(la√muhu)
(şa√muhu) üzere
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ma¡†ûftur, ( ةbi-…uvvetin)
(müsemmin)e müte¡alli…tir, †( אتaba…ât)
(müsemmin)in mef ¡ûlüdür, ا אء
(mine’n-nisâi) @arf-ı müste…arrdır, †( אتaba…ât)tan √âldir. Ve bu ma¡nâ murâd olduğuna …arîne budur:
İbn Kütbî der ki verelin şa√mı ile ≠eker delk-i şedîd ile delk olunsa ≠ekeri
büyütür ve la√mı bir ¡u∂v üzerine şedd olunup bağlansa …uvve-i câ≠ibesi
ziyâde olmak √asebiyle o ¡u∂vu semritir. İntehâ. Ve
(†aba…)ın @ahr-ı
fercü’l-mer™e ma¡nâsına geldiği ¢âmûs’ta mu§arra√tır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Verelde şevk ve süllâyı ce≠b …uvveti vardır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Ziblinin sa√… olunmuşu &e™âlîli ya¡nî siğilleri
…al¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: E†ıbbânın …avli üzere verelin zibli ∂abbın zibli gibi ak
düşen göze nâfi¡dir.
Vâviyye Olan Edviyenin Sekizincisi Veda¡dır: ودع
Dâlın fet√iyle ve sükûnuyla ikisi dahi lüπat olur; cem¡inde vede¡ât derler. Vankulu lüπatinde der ki אت
ُ َ [ اَ ْ َ َدel-vede¡ât] (fet√ateynle) şol ak boncuklardır ki deryâdan çıkar, irili ve ufaklı olur ki ona lisân-ı Türkîde ılan
başı ve katır boncuğu derler ve Fârisîde gûş-mâhî derler. İntehâ.206 Ammâ
İbn Kütbî der ki veda¡ bizim katımızda ya¡nî e†ıbbâ katında a§dâf-ı §ıπârdan
bir §ınftır, bâ…ılâ mi…dârında ve sünüce-i §aπîre mi…dârında olur ve lâ†ıye
olur ya¡nî taşa ve ağaca yapışık olur. İntehâ. Ammâ §â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Veda¡ §adeftir ya¡nî §adefin envâ¡-ı ke&îresinden bir §ınftır
ki o §ınf va§f olundu. “~adef” o şey™dir ki kemikten katı ve √acerden yumuşak
olur ve suda olur; karada olanların dahi lâ-ma√âle mebde™i su olur.
Fi’l-»avâ§§ı: Şevk ve süllâyı câ≠ibdir.
Fi’z-Zîneti: Veda¡ın mes√û…u siğilleri …al¡ eder gerek ise o siğil mismârî
olup kökü dâ«il-i ¡u∂va girsin ve gerek ise @âhir-i ¡u∂va müte¡alli… ve asılı
olsun.
Vâv √arfinde olan kelâm müntehâ oldu, el-√amdü lillâhi ta¡âlâ.
206 Göz boncuğu dahi derler, i§âbet-i ¡ayn için. Yezîd b. ¿ervân ki o Hebenne…a
demekle ma¡rûftur, ona dahi ±u’l-Vede¡ât derler o boncuktan …ılâde itti«â≠
edip kendi kendiyi onunla temyîz eylediği için. ◊ikâyesi ma¡rûftur, ¢âmûs’ta
me≠kûrdur.
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Fa§l-ı Sâbi¡ ◊arfü’z-Zâda Kelâm-ı Müşebba¡ u Mufa§§aldır
Bu Fa§lda ±ikr Edeceğimiz Yirmi Yedi Devâdır
Zâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Evvelkisi Zencebîldir:

ز

Bu mev∂i¡de murâd olan zencebîl bu diyârda ma¡rûf zencebîldir.
¢âmûs’ta yazıldığı üzere o zencebîl kamış gibi ve berdî gibi bir nebtin a§lı ve köküdür ki ar∂a sârî olur ve dağılır, ammâ yaprağı söğüt
ağacı yaprağı gibi olan nebtin köküne zencebîlü’l-kilâb derler, o kök
kilâbı …atl eder. Ve uşturπâza zencebîl-i ¡Acem ve râsene207 zencebîl-i
Şâm derler. Ve zencebîl, «amr ma¡nâsına dahi isti¡mâl olunur. ‰ab¡ ile
olan nüs«ada der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki zencebîl küçük köklerdir, su¡dun
u§ûlü gibidir, levni beyâ∂a mâildir ve †ab¡ı ve ba¡∂ı nüs«ada “ve †a¡mı”
fülfül †a¡mına ve †ab¡ına müşâbihtir, râyi√ası †ayyibdir velâkin zencebîlde
fülfül le†âfeti olmaz. Ve zencebîl bir otun köküdür ki o ot birkaç mev∂i¡de
olur ve ek&eriyyâ olduğu ma√allerin esâmîleri ‰urr208 ve ¡Alâd -  دve
‰ab…î ’dır ve o nâ√iyelerin ahâlîleri o nebtin yaprağını eşyâ-ı ke&îrede isti¡mâl ederler bizim se≠âbı eşribe ve ma†bû«larda isti¡mâl eylediğimiz gibi. Ve Dîs…ûrîdûs yine der ki zencebîlin bir nev¡i dahi vardır ki ona
zencebîl-i kelb derleri ehl-i ‰aberistân ona fülfülek derler. Ve ¡umûmen
zencebîl-i kilâb πudrânda ya¡nî göllerde olur ve yenâbî¡-i §ıπârda olur ve
cereyânı ba†î™ olan sularda olur ve onun ¡u…deli ve boğumlu sâ…ı olur ve o
sâ…ın †ûlü dize çıkar ve onun dalları ve yaprakları na¡nâ¡ dallarına ve yapraklarına benzer lâkin na¡nâ¡dan ekber ve beyâ∂lığı eşedd olur ve nu¡ûmeti ya¡nî yumuşaklığı ve melâseti ziyâde olur ve †a¡mı fülfül gibi √ırrîf
olur ve râyi√ası †ayyibdir, ¡a†ır değildir ya¡nî kokusunda ¡ı†riyyet olmadığı
gibi kerâhet dahi yoktur ve o nebtin mîvesi §aπîrdir, âniye ve πılâf içinde
olur, küçük filizlerde olur, o filizlerin ma«recleri yaprakların dibi olur ve
o filizler müctemi¡ olur, dalları ve çöpleri üzüm salkımı gibi ba¡∂ısı ba¡∂ı
â«erleri ile müterâkim ve mütecâvir olur ve mîvesi dahi kökü gibi √arâ207 “Râsen” andızdır.
208 [ ُ ُة‰urret] beldetün bi-İfrî…iyye. Ve İbn Kütbî der ki ek&eriyyâ ¡Umân’da buَّ
lunur.
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fetli olur. Ve yine Dîs…ûrîdûs der ki ma¡rûf olan zencebîle ru†ûbet-i fa∂liyyesi √asebiyle te™ekkül ¡ârı∂ olur ve yine ru†ûbet-i fa∂liyyesi √asebiyle
zamân-ı tes«îni fülfülün tes«îninden mütemâdî olur ve tes«îni çok zamân
bâ…î olur ve zencebîlin ke&âfeti dahi tes«înin be…âsına sebeb olur, «ardal ve √urf ve &âfsiyâda olan ke&âfet zamân-ı †avîl onların tes«înlerinin
be…âsına sebeb olduğu gibi.
Fi’†-‰ab¡ı: Zencebîl derece-i &âli&enin â«irinde √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir ve ru†ûbet-i fa∂liyyesi vardır. Ve zencebîl-i mürebbâ dahi √ârr-ı
yâbistir lâkin ru†ûbet-i fa∂liyyesi ke&îre değildir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊arâreti …aviyyedir lâkin ¡ale’l-fevr tes«în
eylemez belki onda olan ru†ûbet-i fa∂liyye √asebiyle ba¡de-zamân ve müterâ«iyen tes«în eder ve …uvvet ile tes«în eder ve telyîn dahi edip nef«i
ta√lîl eder. Ve ¡asel ile terbiye olunsa ¡asel ru†ûbet-i fa∂liyyesini ba¡∂an
izâle edip cefâfı ek&er olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ıf@ı ziyâde eder ve başın nâ√iyelerinde olan ru†ûbeti
câlî olur ve boğazda olan ru†ûbeti dahi câlî olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ru†ûbet √asebiyle göze ¡ârı∂ olan @ulmeti def¡ eder ve
cilâlandırır gerek şürb olunsun ve gerek ku√len isti¡mâl olunsun.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Hâ∂ımdır ve kebid ve mi¡dede olan berde ve sovukluğa muvâfı…tır ve mi¡dede olan belleyi neşf eder ve fevâkih tenâvülünden
mi¡dede √âdi& olan ru†ûbâtı dahi neşf eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı [168b] tehyîc eder ve ba†nı telyîn eder. ◊ûzistân
ahâlîsi derler ki zencebîl belki ba†nı imsâk eder. ~â√ib-i ¢ânûn der ki ben
derim ki sû™-i ha∂m ve i≠lâ… √asebiyle olan «ıl†l-ı lezicin ishâline zencebîl
nâfi¡ olur.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmm ve √aşerât sokanlara nâfi¡dir.
Zâiyye Olan Edviyenin İkincisi Zûfâ-i Ra†bdır:

زو א ر

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir vesa«tır ki Ermîniyye diyârının koyunları
eleyâtında ya¡nî kuyruklarında müctemi¡ olur, o diyârın mer¡âlarında olan
√aşâyiş-i yetû¡iyye üzerlerine koyunların kuyrukları sürünür ve o kuyruklarda cem¡ olan evsâ«-ı √aşâyiş-i yetû¡iyyelerden kuyruklar …uvâ ve lebe-
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niyyet kesb eder. Ve ba¡∂ı kerre evsâ« sâile olur ve o sâile olan evsâ« a«≠
olunup †ab« olunur …ıvâma gelince …adar.209
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda ra†bdır.
Fi’l-»avâ§§ı: Mün∂ic-i mu√allildir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Katı şişleri ta√lîl eder ve düşbü≠leri210 dahi
ta√lîl eder zûfâ-i ra†b ile ∂ımâd olunsa.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Zûfâ-i ra†b incîr ve bûra… ile ∂ımâd olunsa †ı√âle nâfi¡dir, şürbü dahi nâfi¡dir ve istis…âya dahi nâfi¡dir. Bu lev«ada ≠ikr olunan
†ab¡ ile olan nüs«anın tercümesidir ve mâ-¡adâ nüs«ada mevcûd olan budur: Zûfâ kebidin bürûdetine †ılâen ve sa…yen nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Me&âne ve ra√im nevâ√îlerinde olan §alâbâtı ta√lîl
eder ve ra√im ve me&âne bürûdetine ve böbreklerin dahi bürûdetine nâfi¡
olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Zûfâ-i Yâbistir:

زو א א

İbn Kütbî der ki zûfâ-i yâbis bir √aşîşenin ismidir ki onun dalları yer
yüzüne döşenir, onun yaprağı ve dalları vardır, merzencûş yaprağına ve
dallarına benzer ve râyi√a-i †ayyibesi vardır ve †a¡mı acıdır, rebî¡in â«irinde idrâk eder. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ iki …ısmdır, bir …ısmı cebelîdir ve …ısm-ı â«eri
bostânîdir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Sa¡ter gibi la†îftir.
Fi’z-Zîneti: Şürb-i zûfâ levni ta√sîn eder ve yüze sürülse yüzde olan
â&ârı ve lekeleri cilâ ve izâle eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Katı ve §ulb olan şişleri ta√lîl eder şarâb ile
sa…y olunur ise.
209 İbn Kütbî der ki zûfâ-i ra†b o evsâ«tır ki koyunun yünleri üzere cem¡ olur, kulaklarında ve uyluklarında «u§û§an cem¡ olur. O evsâ« cem¡ olup §ûftan dühniyyet-i
vesa«iyye ayrılınca …adar †ab« olunur, …ıdrın üzerinde müctemi¡a olan o evsâ«-ı
dühniyye a«≠ olunup &âniyen bir dahi †ab« olunur ve ta§fiye olunur. İntehâ.
210 “Düşbü≠” deri gibi bir nesnedir ki ¡a§abî ve §ulb olup cirâ√atta biter; o izâle olmadıkça bür™ √â§ıl olmaz.
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Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Yâbis zûfânın ma†bû«u sirke ile diş ağrısını teskîn
eder. Ve incir ile yâbis zûfâ †ab« olunsa o †abî«in bu«ârı deviyy-i ü≠üne nâfi¡dir eger …am¡ ile huni gibi bir nesne ile o bu«âr kulağa alınıp a«≠ olunsa.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yâbis zûfâ †ab« olunup sonra †arfe üzere ∂ımâd olunur
ve göz kapağının içinde olan dem-i meyyite dahi ∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ~adra ve riyeye nâfi¡dir. Ve rebvden ve su¡âl-i müzminden incir ve bal ile †abî«i dahi nâfi¡dir. Ve katı şişlerden ve nefes-i
inti§âbdan nâfi¡dir. Bâ†ın-ı √al…ta olan «unâ…a ma†bû«u ile πarπara nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: İncîr ve bûra… ile yâbis zûfâ †ı√âle ∂ımâd olur ve şürb
olunsa dahi nef¡i olur ve istis…âdan dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Balπamı ve √abbu’l-…ar¡ dedikleri kurdu ve sâir kurtları ishâl eder ve …ardemânâ ile ve îresâ ile karıştırılsa ishâli …avî olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Zürünbâddır: زر אد
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ nebâtın u§ûlü ve köküdür ki su¡da müşâbih olur
velâkin √acmi su¡ddan büyük olur ve ¡ı†riyyeti …alîl olur ve levni aπber olur,
~în bilâdından meclûb olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&eye varınca √ârr ve yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Riyâ√ı ta√lîl eder.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, ebdânı semritir ve ağızdan şarâb ve soğan ve
sarımsak kokusunu izâle eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Kalbi tefrî√ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ¢ay™ı √abs eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder, er√âmda olan riyâ√a nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmm sokana cidden nef¡i olur √attâ o nef¡de cedvâra
…arîb olur.
Fi’l-Ebdâli: Hevâmm le≠¡inin √a……ında bedeli bir mi&li ve nı§f mi&li
derûnec ve bir vezninin iki &ülü&ü †ara«şe…û…-ı berrî ve nı§f mi&li ağaç kavunu çekirdeği olur.
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Zâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Zencebîlü’l-Kilâbdır: ا כ ب

ز

Fi’l-Mâhiyyeti: Zencebîlü’l-kilâb211 ma¡rûfe ba…ladır, ona fülfül-i mâ
ya¡nî su büberi derler, yaprağı söğüt ağacı yaprağına benzer lâkin söğüt
yaprağından zencebîlü’l-kilâb yaprağı ziyâde sarıdır ve …a∂îbleri kırmızıdır, onda zencebîl †a¡mı vardır, kilâbı …atl eder.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir.
Fi’z-Zîneti: Tâze zencebîlü’l-kilâb bezri ile sa√… olunsa yüzde olan â&ârı
ve lekeleri izâle eder ve ¡atî… olan kelef ve nemeşi dahi izâle eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Tâzesi bezri ile döğülüp ∂ımâd olunsa katı şişleri ta√lîl eder.
Zâiyye Olan Edviye-i Müfredenin Altıncısı Zîba…tır:

ز

Ki lisân-ı Türkîde ona cıva derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Zîba…212 iki türlüdür: Bir türlüsü ¡amele mu√tâc değildir, su gözü gibi ma¡deni vardır, su çeker gibi onu dahi çekip i«râc ederler. Ve ikinci türlüsü ma¡deninde bir nev¡ taştır, o taşlar ma¡deninden i«râc
olunup âteş ile o taşlardan zîba… isti«râc olunur, nitekim altın ve gümüş
ma¡denlerinden a√câr ve türbe oldukları √âlde i«râc olunup âteş ile a√cârlarından altın ve gümüş isti«râc olunur. Ve zîba… ma¡deninden i«râc olunan a√cârlar eger §âfiye olup o a√cârın cevherinde ecnebî toprak ve taş ve
sâir «ilâf-ı cinsi olan a«lâ† olmaz ise o a√câr-ı ma¡denî züncüfr levninde
olur ve züncüfrün ma¡deni √acerine mül√a… olur belki biz deriz ki o §âf
olan √acer-i zîba… o levnde a§ldır ve züncüfr ona mül√a…tır. Câlînûs ve
Câlînûs’un πayrileri @ann ederler ki √ıcâre-i zîba… ma¡den değildir belki
mertek ya¡nî mürdâsenc re§â§tan ve ≠eheb ve fı∂∂a a√cârlarından isti«râc
olunup ma¡mûl olduğu gibi √acer-i zîba… dahi züncüfr √acerinden isti«râc
olunur, pes √acer-i zîba… ¡amelî olur, ma¡denî değildir. Züncüfr √aceri ile
zîba… √acerinin arasında müşâbehet olmakla Câlînûs züncüfr √acerini a§l
¡add edip ve √acer-i zîba… ondan ¡amel ile isti«râc olunur, bir …ıdrın içine
211 “Zencebîlü’l-kilâb” ma¡rûftur, su büberi dahi derler, onu ekl eden kilâb helâk
olur, onun için zencebîlü’l-kilâb derler.
212 “Zîba…” ma¡rûftur, Fârsîde sîm-âb ve Türkîde cıva derler.
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√acer-i züncüfr konulup †în ile ta†yîn olunup âteşte ta§¡îd olunur ve √acer-i
zîba… o vechle ma¡mûl olur dedi. Lâkin √a…î…at-i √âl Câlînûs’un dediği
gibi değildir belki züncüfr √acer-i zîba…tan kibrît ile isti«râc olunur ba¡dehu
zîba… o müsta«rec olan √acer-i züncüfrden dahi isti«râc olunmak mümkin
olur, ma¡denî olan √acer-i zîba…tan zîba… isti«râc olunduğu gibi. Ve’l-√â§ıl
√acer-i zîba… a§ldır, ondan zîba… gâhîce bilâ-vâsı†a isti«râc olunur ve gâhîce dahi √acer-i zîba…tan √acer-i züncüfr isti«râc olunup √acer-i züncüfrden
zîba… isti«râc olunur. Ebû ¡Alî katında züncüfrün cevheri √acer-i zîba…ın
cevheridir, Câlînûs katında √acer-i zîba…ın cevheri züncüfrün cevheridir.
Fi’†-‰ab¡ı: Zîba… derece-i &âniyede bârid ve ra†bdır.
Fi’l-»avâ§§ı: Ta§¡îd olunan zîba… …âbı∂ olur.
Fi’z-Zîneti: Zîba… öldürülüp dühn-i verd ile kehle ve …am…âm dedikleri
tüy diplerinde olan yapışık kehle ve yavşak dedikleri kehle to«umu için
isti¡mâl olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Ölü zîba… gül yağı ile veyâ«ûd cereb edviyesinin sâirleri [169a] ile cereb için isti¡mâl olunur ve …urû√-ı rediyye için dahi
isti¡mâl olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Zîba…ın bu«ârı fâlici ve ra¡şeyi îcâb ve i√dâ& eder
ve a¡∂âyı şell ve tutmaz eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zîba…ın du«ânı sem¡i izâle eder ve ağızı kokutup be«arı îcâb eder eger o du«ân feme dokunur ise.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Zîba…ın du«ânı ba§arı izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¢oles i√tiyâ†î der ki ba¡∂ı ma…tûl olan zîba…ı îlâvusta
isti¡mâl ederler.
Fi’s-Sümûmi: Mu§a¡¡ad olan zîba… …attâl olur ta…†î¡i şedîd olmak √asebiyle. Ve zîba…-ı mu§a¡¡adi şürb eden kimseye ¡ilâc-ı …avî budur ki o kimse
süt içip …ay™ eder. Câlînûs der ki bu ¡ilâc-ı me≠kûr tecribe olunmamıştır.
‰ab¡ ile olan nüs«ada
bedeline ز
vâ…i¡ olmuştur. Ve ba¡∂ılar
dediler ki zîba…-ı ma…tûl &i…ali ve ağırlığı √asebiyle …atl eder, zîrâ her ne
şey™e mülâ…î olursa o şey™i zîba…-ı ma…tûl &i…ali √asebiyle ekl eder ve mü§âdif olduğu ¡u∂vun fenâsından insânın helâki lâzım gelir. Mu§annif der ki bu
kelâm mu√a§§al ve mu√a……a… değildir. Ve zîba… fârı …atl eder ve tütününden hevâmm ve √ayyât hereb edip kaçarlar.
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Zâiyye Olan Edviyenin Yedincisi Zâcdır: زاج
Vankulu lüπatinde der ki اج
ُ َّ َ[ اez-zâc] kara boya; Fârsîden mu¡arrebdir, aslı “zâg”dır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Zâc bi-√asebi’l-elvân mu«telif olur, ebya∂ ve a√mer ve
a§fer ve a«∂ar olur ve üç §ınfı olup bir §ınfına …al…adîs ve ikinci §ınfına
…al…and ve üçüncü §ınfına sûrî derler. Pes lâzımdır ki bu a§nâf ve envâ¡ biri
birlerinden far… olunup mütemâyiz olalar ve far…ı şer√ ve beyân bu vechle
olur: Bi’l-cümle zâcât bir nev¡ cevherdir ki √all olunmağı …âbil olur velâkin
√all olunmağı …âbil olmayan a√câra mu«âli† olur ve a√câr-ı πayr-i müte√allileden ayrılıp mümtâz olmadıkça zâc ile intifâ¡ olunmaz. Pes o ta√allülü
…âbil olan cevher mu«âli†lerinden ma¡deninde seyelân edip mün¡a…id olur
ve o mün¡a…idin a§ferine ve levni sarı olanlarına …ul…u†âr tesniye olunur ve
ebya∂ına …al…adîs ve a«∂arına …al…and ve a√merine sûrî tesmiye olunur. Ve
cemî¡an zâc cevheri su içinde √all olur ve †ab« ile dahi √all olur lâkin sûrî
tesmiye olunan zâc şedîdü’l-in¡i…âd olmakla tecessüd ve ta§allüb edip su ile
ve †ab« ile √all olmaz. Ve zâc-ı a«∂arın a§ferden in¡i…âdı eşedd olur ve eczâlarının in†ıbâ…ı dahi eşedd olur. Ve zâcın ba¡∂ı a§nâfı dahi vardır ki onun
levni ≠ikr olunan elvân-ı erba¡anın ikişerinden mürekkeb olur ve o mi&lli
zâcın levninde hangi zâca müşâbehet ziyâde olur ise †abî¡atı dahi o zâcın
†abî¡atına müşâbih olur. Ve Câlînûs’un vehmine sâbı… olur ki zâc-ı a√mer
…ul…u†âr ı†lâ… olunan zâcdan tevellüd eder ve bir kerre dahi re™y eder ki
zâc-ı a√mer …ul…u†ârı müştemil olmakla …ul…u†âr zâc-ı a√merden mütenâ&ir
olur ve Câlînûs’un bu kelâmlarında na@ar vardır.
Fi’l-İ«tiyârı: Envâ¡-ı zâcdan a«∂ar-ı Mı§rî zâc-ı ¢ıbrîsîden a…vâ olur
lâkin emrâ∂-ı ¡aynda ¢ıbrîsî Mı§rîden a…vâ olur. Ve πayr-i mu√ra… olan
zâc-ı mu√ra…tan a…vâ olur ve zâc-ı mu√ra… el†af olur. Ve zâcın cümlesinden …al…adîs ve zâc-ı a«∂ar el†af olur ve …ul…u†âr a¡del olur ve sûrî
aπla∂ olur, onun için sûrî suda mün√all olmaz. Ve o zâc ki onda telmî¡ât-ı
≠ehebiyye olup altın gibi şa¡şa¡ası ve leme¡ânı ola, o mi&lli zâcın …uvveti
…ul…u†âr …uvvetine …arîb olur. Ve …ul…u†ârın ecvedi ve ef∂ali tefettütü
serî¡ olup nu√âsî, na…î ve †ariyy-i πayr-i ¡atî… olanlardır. Ve zâcu’l-√ibr
ki ona su√ayre tesmiye olunur, onun ecvedi §alâbetli olup ≠ehebiyye gibi
leme¡ân edendir ve onun …uvveti …ul…u†âr …uvveti gibidir. Ve sûrînin ec-
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vedi Mı§r’dan meclûb olup getirilendir ve teftît olundukta ¡an-sevâdin
tefettüt edendir ya¡nî parçaları ve dağılmışları siyâh görünenlerdir ve
tecvîfleri ke&îr olup me≠â…ında zühûmet ve …ab∂ olanlardır ve şemmi
dahi bu mi&lli olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zâcın küllîsi mu√rı…tır, «ûşkrîşet i√dâ& eder
ve …ab∂ eder. Ve zâc-ı a√mer …ul…u†ârdan le≠¡i e…all olur ve zâc-ı esâkife
a§nâf-ı zâcın cümlesinden a…ba∂ olur. “Esâkife” “iskâf”ın cem¡idir, “iskâf” hemzenin kesri ve sînin sükûnuyla başmakçı, kefş-ger ma¡nâsınadır
diye Vankulu lüπatinde mu√arrerdir. İbn Kütbî der ki §a√î√ olan …avl budur ki zâcu’l-esâkife …al…adîs a§nâfından bir §ınftır ki leyyinü’l-mecesse
olur ve eczâları mütesâvî ve müteşâbih olur, su i§âbet eyledikte siyâhlanır.
İntehâ. Ve …ul…u†ârın …ab∂ı mu¡tedil olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ¢ul…u†âr evrâm-ı sâ¡iyeden ve √umret tesmiye
olunan veremlerden nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Zâc ecnâsının küllîsi cerebe ve sa¡feye nâfi¡dir.
Ve ba¡∂ı kerre …ul…u†ârdan ve zâcın sâir a§nâfından fetîleler yapılıp nâ§ûrda isti¡mâl olunur ve nâ§ûrun ta«azzüf eden cüz™lerini ya¡nî katılanıp saksı
…ı†¡aları gibi olan eczâlarını söker ve izâle eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Zâc-ı sûrî «amr ile ¡ır…-ı nesâ için i√ti…ân olunup
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zâc buruna nef« olunsa ru¡âfa nâfi¡ olur ve ¡ale’l-«u§û§
…ul…u†âr buruna nef« olunsa ziyâde nef¡i olur. Ve li&ede olan âkileye ve
evrâm-ı rediyyeye zâcın küllîsi nâfi¡ olur. Ve bal ile bir fetîle itti«â≠ olunup
zâca bulaştırılsa ve …ur√ası olan kulağa sokulsa ü≠ünde olan o …ur√adan ve
o …ur√anın middesinden nâfi¡ olur ve ke≠âlik zâc minfâ« ile o kulağa nef«
olunsa yine menfa¡ati olur. Ve zâc te™ekkül-i esnânı ref¡ eder. Ammâ o zâc-ı
a√mer ki sûrî demekle ma¡rûftur, dişleri şedd edip pekiştirir ve √areket eden
azı dişleri dahi pekiştirir. Ve dil altında olan ∂ıfdı¡ dedikleri mara∂a zâc-ı
mu√ra… sûrincân ile cem¡ olunup va∂¡ olunsa menfa¡ati olur. Ve zâcdan
…ayrû†î itti«â≠ olunup ağız içinde veyâ«ûd burun içinde olan âkileye ve
sâir …ur√alara sürülse nef¡i olur ve «u§û§an o …ayrû†î zâc-ı a√merden itti«â≠
oluna, onun nef¡i ziyâde olur.
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Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Cemî¡an a§nâf-ı zâc ve «u§û§an …ul…u†âr göz kapaklarının πıl@atinden ve «uşûnetinden nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Riyeyi tecfîf eder ve tecfîfi √asebiyle ba¡∂ı
kerre …atl eder.
Fi’s-Sümûmi: Zâcda tecfîfi √asebiyle …uvvet-i semmiyyet olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Sekizincisi Zernî«tir:

زر

İbn Kütbî der ki “zernî«“ Fârsî ismdir, ma¡deninde tevellüd eden bir
nev¡ cism-i ar∂iyyete ı†lâ… olunur ki onun tevellüdü kibrîtin tevellüdü gibi
olur lâkin zernî«te ar∂iyyet ve &a…îl olan ru†ûbet-i mâiyyet ziyâde olur ve
kibrîtte nâriyyet ziyâde @âhir olur, onun için kibrîtin i√râ…ı gibi i√râ…ı olmaz. Ve elvânı i¡tibâr ile dört §ınf olur, a§fer ve a√mer ve a«∂ar ve ebya∂
olur. A√meri ziyâde √iddetli olur ve a§feri mu¡tedil olur ve a«∂arı ziyâde
&a…îl ve πalî@ ve erde™ olur ve ebya∂ı redâ™ette a«∂ardan e…all olur. İntehâ.
~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Zernî« cevher-i ma¡denîdir, a«∂arı ve a§feri ve a√meri
olur. Ba¡∂ı nüs«ada “a«∂ar” bedeline “ebya∂” vâ…i¡ olmuştur. [169b]
Fi’l-İ«tiyârı: Zernî« ecvedi müşebba¡ ola ya¡nî rengi tok ola, münse√ı…
ola ya¡nî serî¡an tefettüt eyleye ve râyi√ası kibrît râyi√ası ile müteşâbih ola.
İbn Kütbî zernî«in §ınf-ı a√merinin ecvedi bu ev§âf ile mev§ûf olur diye
…ayd eder. Nüsa√-ı ¢ânûn’un ek&erinde “a√mer” …aydı ta§rî√en yoktur lâkin …arâyinden fehm olunur ve bir nüs«ada “a√mer “ …aydı ta§rî√en ≠ikr
olmuştur. Ve sarı zernî«in ecvedi Ermenî ve ≠ehebî ola ya¡nî Ermen dedikleri nâ√iyeden meclûb olup altın gibi berrâ… ola ve §afâyi√î olup †al…-ı
a§fer gibi ola. “‰al…” ¡urû…-ı ¡arûs dedikleri taştır ki berrâ… olur ve kat kat
olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada ج
ا
 وا ده اvâ…i¡ olmuştur. ªâhir budur ki
ma¡nâ “O a§fer pul gibi olup yassı ve ince ola” demek olur. Ve “beşîzec”
pul ma¡nâsına olan “peşîz”-i Fârsîden mu¡arreb ola. Ammâ nüs«a-i sul†âniyyede bu ta¡bîr yoktur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zernî«in bi’l-cümle a§nâfı mu¡affin ve
le≠≠â¡ olur. Ve zernî«-i a√mer …al…andiyûndan ecveddir. Ba¡∂ı nüsa«ta
…al…adî…ûn - ن
ve ba¡∂ı â«erde feldefiyûn - ن
vâ…i¡ olmuştur.
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Fi’z-Zîneti: Zernî« şa¡rı √al… eder. Ve zernî« râtiyânec ile â&âr-ı deme
ya¡nî kırmızı lekelere ve dâ-i &a¡lebe nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Şa√m ile zernî« cirâ√ât üzere va∂¡ olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Şu√ûm ve edhân ile zernî« cerebe ve ra†b sa¡feye ve ¡ufûnete nâfi¡dir ve cildi i√râ… eder. Ve kehle için ve kan lekesi ve
â&ârı için mürr ile le†û« olur. Ve tırnakta olan â&âra ve lekeye zift ile le†û«
olur. Ve ba¡∂ı kerre …aml için dahi zift ile le†û« olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zernî«ten ve «u§û§an zernî«-i a√merden itti«â≠ olunan
…ayrû†î burunda ve ağızda olan âkileye ve sâir o ¡u∂vun …ur√alarına nâfi¡
olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Müte…ayyi√ûna ya¡nî irin tükürenlere ûmâlî ile zernî« sa…y olunur. “Ûmâlî” şarâb-ı ¡atî… ile ¡asel-i mu§affâdan itti«â≠ olunan
şerbettir. Veyâ«ûd zernî« mâ-ı ¡asel ile sa…y olunur. Müzmin öksürüğü olan
kimseye zernî« râtiyânec ile teb«îr olunup bu«ârı isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı
kerre dahi zernî« rebv için isti¡mâl olunan √abbın eczâsına id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ma…¡adede @uhûr eden bü&ûr ve bevâsîr için zernî«ten
gül yağı ile le†û« itti«â≠ olunur.
Fi’s-Sümûmi: Ta§¡îd olunan zernî« …âtildir.
Zâiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu Zebedü’l-Ba√rdir:

زر

Zebedü’l-ba√rin bi-√asebi’l-lüπat ma¡nâsı deryâ köpüğü demektir,
ammâ e†ıbbâ ¡örfünde bir cism-i mürekkebdir ki eczâ-i ar∂iyye-i la†îfe ile
eczâ-i havâiyyeyi ba√rin ru†ûbeti cem¡ eder ve mâ-ı ba√rin temevvücü ve
telâ†umu ile o eczâ-i müctemi¡adan √âdi& olup tecessüd ve tekevvün eden
cism-i mürekkebe ı†lâ… olunur. Ve zebedü’l-ba√rin beş §ınfı vardır ve o
a§nâfa ¢ânûn §â√ibi işâret edip der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Zebedü’l-ba√rin §ınf-ı evvelinin şekli isfencî213 olur ve
râyi√ası zühm olur ya¡nî yağlılıktan √âdi& olan bed râyi√ası olur ve o râyi√ada misk râyi√asının şiddeti gibi sühûket ve şiddet olur ve o isfencî §ınfı
ke&îf ve sâ√ilî olur ya¡nî emvâc-ı ba√r onu sâ√il-i ba√re il…â eder ve sâ√il-i
ba√rden a«≠ olunur. Bu ma…âmda ¢ânûn’un terkîbinde me&el-i râyi√a
213 “İsfencî” sünger eşkâli üzere olur demektir.
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כ כ
 راvâ…i¡ olmuştur ve sühûketin iki ma¡nâsı vardır, bir iştidâd
ve â«eri balık râyi√asıdır. Balık râyi√ası ma¡nâsına √amlden râyi√a-i misk
ve mu…addeminde zühmü’r-râyi√a dediği âbî olmakla biz sühûketi iştidâd ma¡nâsına √aml eyledik, ammâ İbn Kütbî râyi√a-i semek ma¡nâsına
√aml edip der ki ا כ
رز ز ا ا כא
 اfe’l-yete™emmel. Vezebedü’l-ba√r a§nâfının ikinci §ınfı isfencî-i «afîf olur, bu dahi §ınf-ı evvel
gibi sünger hey™etinde olur lâkin «afîf olur, §ınf-ı evvel gibi ke&îf olmaz
ve uzun olur, †ûlânîdir ve râyi√ası †u√lub râyi√asında olur. “‰u√lub” kurbağa yosununa derler, lüπat-ı Fârsîde caπz-vâre derler, suyun yüzünde ve
kenârında taş üzerinde tekevvün eder ve yeşil olur. Ve üçüncü §ınfı dûdî
olur ya¡nî kurt şeklinde olur ve levni kırmızı214 olur. ¢ânûn nüs«alarında
verdî vâ…i¡ olmuştur lâkin …alem-i nâsi«in ta√rîfi olduğu @âhirdir. Bu nev¡e
dûdî dahi tesmiye olunur. Ve dördüncü §ınfı kirlenmiş §ûfa müşâbihtir ve
«afîftir. Ve beşinci §ınfı fu†riyyü’ş-şekldir ya¡nî mantar hey™etinde olur,
@âhiri melâsetli ve bâ†ını «uşûnet üzere olur ve onun râyi√ası olmaz.
Fi’†-‰ab¡ı: Zebedü’l-ba√r derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Evsâ«ı ten…ıye eder, câlîdir ve i√râ…ı dahi vardır. Ve §ınf-ı &âli&i ya¡nî dûdî olan §ınf cümlesinden el†aftır.
Fi’z-Zîneti: İ√râ… olunan zebedü’l-ba√r «u§û§an üçüncü §ınfının ya¡nî
dûdî tesmiye olunan §ınfının mu√ra…ı dâ-i &a¡lebe menfa¡ati vardır. Ve
fu†rî zebedü’l-ba√r √al…-ı şa¡rda isti¡mâl olunur ve e†ıbbânın …avli üzere
beha…tan dahi nef¡i olur. Evvelen me≠kûr olan iki isfencî §ınfları πasûlâta
id«âl olunur ve lebeni bü&ûrun edviyelerine dahi id«âl olunur ve kelefte
ve yüzde olan lekelerde dahi isti¡mâl olunur ve bâ…îleri tüyleri tırâş eder,
√allâ…-ı şa¡rdır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zebedü’l-ba√rin emlesi dişlerin cilâsına ziyâde evfa…tır
ve cemî¡an zebedü’l-ba√r dişleri câlîdir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Zebedü’l-ba√rin emlesi mismârî olan evrâma
evfa…tır; dûdî olan zebedü’l-ba√r «anâzîre evfa…tır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Zebedü’l-ba√r ve «u§û§an iki isfencîler
müte…arri√ olan cerebe ve demregilere nâfi¡dir.
214 [Hamidiye nüshasındaki bu “kırmızı” ibaresi Ragıp Paşa’da ve Arapça nüshalarda “firfîrî”dir, müstensih kelimeyi kırmızı okuyup kopyalamış!]
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Dûdî olan zebedü’l-ba√r şem¡ ile ve gül yağı ile
ni…rise nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Dûdî †ı√âle ve istis…âya nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zebedü’l-ba√rden dûdî olan §ınf ¡usr-i bevle ve me&ânede olan kumları ten…ıyeye nâfi¡dir ve böbrek ağrılarına dahi nâfi¡dir. Bu
ma…âma gelince her ne …adar dûdî ≠ikr olundu ise ¢ânûn nüs«alarında vâv
ile verdî vâ…i¡ olmuştur.
Zâiyye Olan Edviyenin Onuncusu Züncüfrdür:

ز

Zîba… mâddesinde müstevfâ züncüfrün cevheri beyân olundu. Bu ma…âmda ¢ânûn’un ≠ikr eylediği budur:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir …avm der ki züncüfrün …uvveti isfîdâc …uvveti gibidir ve â«erleri der ki şâ≠enec …uvveti gibidir.
Fi’†-‰ab¡ı: E§a√√-ı a…vâlde züncüfr √ârr-ı yâbistir, benzer ki o keyfiyyetler derece-i &âniye â«irinde ola ve buna muπâyir †abî¡at i&bât edenlerin
sözleri bu bâbda ma¡rifetleri olmadıklarındandır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Züncüfr …âbı∂ ve câ≠ibdir lâkin bir …avm der
ki …ab∂ı ce≠binden a…vâdır ve â«er …avm der ki ce≠bi …ab∂ından a…vâdır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cirâ√âtı idmâl eder ve …ur√alarda la√m bitirir
ve âteş yanığına ve √a§afe mâni¡ olur. “◊a§af” o be&reler ve sivilcilerdir ki
darı gibi «urûc eder ve diken gibidir, sivri olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Esnânı te™ekkülden men¡ eder.
Zâiyye Olan Edviyenin On Birincisi Zücâcdır: ز אج
Eflâ†ûna ¡azv edip İbn Kütbî der ki zücâc ya¡nî sırça iki …ısmdır, biri
müte√accirdir ve biri kumdan ve √a§âttan ma§nû¡dur ve ma¡rûf olan ikinci
…ısmdır. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede [170a] yâbistir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dişleri cilâlandırır ve tüyleri bitirir eger dühn-i zîba…215
ile o ma√allere †ılâ olunsa veyâ«ûd o ma√allere onunla πasl olunsa.
215 [Zanbak olmalı!]
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zücâcda …ab∂ ve le†âfet vardır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zücâc ile baş πasl olunsa ibriyyeden başı ten…ıye ve
dişleri cilâlandırır.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ak düşen gözün beyâ∂ını giderir ve zücâc-ı mu√ra…ın
bu fi¡li …avî olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Döğülmüş sırça ve mu√ra… olan sırça me&âne ve külâ
√a§âtına nâfi¡dir eger şarâb ile sa…y olunur ise.
Zâiyye Olan Edviyenin On İkincisi Zernebdir:

زر

İbn Kütbî der ki zerneb kelime-i Fârsiyyedir, bir nev¡ şecere-i Fârsînin
yaprağına derler ki o yaprak †arfâ yaprağına müşâbih olur, levni sarı olur,
¡Arab memâlikinde o ağaç nâbit olmaz lâkin şi¡rlerinde isti¡mâl ederler ve
ona ricl-i cerâd ı†lâ… ederler ve ütrücc râyi√asında olur. İntehâ. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Biraz …u∂bân ve dallardır ki ince ve değirmi olur, miselle ya¡nî çuvaldız πıla@ında ve …alem πıla@ına ve kalınlığına varınca …adar o
…u∂bânın πıl@ati ve kalınlığı olur, §ufrete mâil siyâh olur, †a¡m ve râyi√ası
olmaz ve …alîlen mevcûd olan râyi√ası ütrücciyye olur ya¡nî ağaç kavunu
râyi√asında olur ve …uvveti cevz-i bevvâ …uvvetinde olur lâkin cevz-i bevvâdan …alîlen el†af olur ve dedikleri üzere dâr-ı §înden bedel olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli: Zernebde …ab∂ vardır ve riyâ√ı ta√lîl …uvveti vardır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Su ile ve gül yağı ile zerneb §udâ¡-ı bârid için se¡û† olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bârid olan kebide ve bârid mi¡deye nâfi¡dir ve menfa¡ati cidden @âhirdir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Denildiği üzere ba†nı ¡a…l eder.
Zâiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü Zübddür: ز
“Zübd” zânın ∂ammı ve bânın sükûnu ile kere yağıdır, Vankulu lüπatinde me≠kûrdur. İbn Kütbî der ki zübd sütün yağı ve semnidir, sütün üzerine
su koyup mütevâtiren ∂arb ve ta√rîk ile isti«râc olunur ve her √ayvânın
sütünden zübd isti«râc olunmaz ve zübd-i müsta«recden ek&er-i √âlde müsta¡mel olan koyun ve keçi ve sığır sütleri olur. İntehâ
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Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda √ârrdır ve ru†ûbeti √arâretinden a¡lâdır.
¢ânûn’un bu ma…âli mücmeldir. İbn Kütbî ta§rî√ eder ki ru†ûbeti dahi derece-i ûlâdadır ve √arâretinden ek&er ve aπlebdir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zübd mün∂ic ve mu√allildir ve ir«âsı dahi vardır lâkin ebdân-ı mütevassı†adan ta√lîl eder, ebdân-ı §ulbeyi ta√lîl eylemez
ve ebdân-ı nâ¡imede ya¡nî e†fâl ve nisvân mi&llilerin bedenlerinde ta√lîli ve
te™&îri sühûlet ile olur. Ve du«ânı müceffiftir, rıf… ile …ab∂ eder ve a¡∂âya
dökülen mevâddın ağrısını teskîn eder. Zübdden du«ân isti«râcının †arî…i
budur ki zübd iltihâb olunup üzeri bir kap ile örtülür ve sönmesin için bir
†arafı açık konur ve lâ-ma√âle o du«ân üzerine örtülen kaba ta¡allu… edip
tecessüm eder ve a«≠ olunup isti¡mâl olunur.
Fi’z-Zîneti: Zübd ile beden ta†liye olunur ve †ılâ olundukta menâfisten
dâ«ile nüfû≠ edip bedeni taπdiye eder ve semritir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Sinirlerde olan cirâ√âta nef¡i olur ve …ur√alara
nüfû≠ edip mevâddını in∂âc etmekle ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dimâπ √icâblarında olan veremler için terkîb olunan
edviye zübd ile sa…y olunur, ke≠âlik kulak ardında olan veremler için ve
ürbiyye veremleri için ve ağızda ve diş etlerinde olan veremler için ve …ulâ¡
için terkîb olunan edviye bi’l-cümle zübd ile sa…y olunur. E†fâlin dişleri
bitecek zamân ¡umûru ya¡nî dişlerinin menbiti zübd ile †ılâ olunur ve dişleri
sühûlet ile biter.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Sovuktan ¡ârı∂ olan yübûsetli öksürüğe
nef¡i olur «u§û§an bâdem ve sükker ile tenâvül olunsa nef¡i ziyâde olur,
ke≠âlik vech-i me≠kûr üzere tenâvülü ≠âtü’l-cenbe ve ≠âtü’r-riyeye nâfi¡
olur ve nef&i sühûletli olur in∂âcı olmak √asebiyle. Zübd bâdem yağı ile ve
sükker ile isti¡mâl olunur ise in∂âcı ziyâde olur, ammâ zübd yalnız isti¡mâl
olunsa ten…ıyesi in∂âcından e…all olur ve zübd sükker ile isti¡mâl olunur ise
¡aks üzere olup in∂âcı ten…ıyesinden e…all olur ve kan tükürmeği men¡ eder.
Bir vu…ıyye ve nı§f vu…ıyye zübd bal ile isti¡mâl olunsa midde tükürmeği
men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zübd telyîn eder, çok tenâvül olunsa ishâl eder. Bağarsıklarda olan √arâretli ve §alâbetli şişler için zübd ile i√ti…ân olunur ve
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ra√imde ve «u§yede olan o mi&lli şişler için dahi i√ti…ân olunur. Ve me&âne
ağzında olan cirâ√âtın edviyesinde zübd id«âl olunur.
Fi’s-Sümûmi: Sümûma mu…âvim olur, ılan soktuğu ma√alle ı†lâ… olunsa
nef¡i olur.
Zâiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü Zifttir:

ز

Vankulu lüπatinde der ki “zift” zânın kesri ile kara sakız ma¡nâsına.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki o zift ki ona aπra -  آ اdahi tesmiye
olunur, iki §ınf üzere olur, §ınf-ı evveli ba√rî olur, levni esveddir ve seyyâldir. İbn Kütbî der ki o §ınf çeşmelerden su ile ma¡an akar ve o ¡ayndan
«urûc eden mâ ıssı olur ve bu çeşmeler Hît şehrinde ke&îrü’l-vücûd olur.
İntehâ. Hît, Fırât kenârında bir mı§rın ismidir. Ziftin bu §ınf-ı ba√rîsi
merâhime id«âl olunur, buna …âr derler, ¡avâmm-ı nâs …îr derler ve ziftin
§ınf-ı &ânîsi berrî olur, suda olmaz belki cebelde eşcârdan tevellüd eder,
berrî ve cebelîdir. Berrî olan zift dahi birkaç …ısmdır: Bir …ısmı o zifttir ki
yenbût demekle ma¡rûf olan ağaçtan seyelân edip akar, o ağacın mîvesine
…a∂m-ı ¢ureyş derler, o ağaç §anevberden §aπîr olur ve büyüğüne erze
derler, §anevberin erkeği olur. Ve berrî ziftin …ısm-ı â«erleri sâir §anevberden sâil olur. Ve zift derece-i ûlâda ra†bdır lâkin †ab« ile ba¡∂ı kerre
ru†ûbeti izâle olunup câff-ı yâbis olur. Ve ziftin ek&eri ≠ikr oluna yenbût ve
…a∂m-ı ¢ureyş ağacından tevellüd edip sâil olur. Ve ziftin dühnü …a†râna
…arîbdir; …a†rânın mâhiyyeti bâbu’l-…âfta yazıldığı üzere şernîn dedikleri
ağacın ¡u§âresidir. Ve ziftin dühnü üç vech üzere isti«râc olunur: Vech-i
evvel budur ki zift izâle-i ru†ûbet için †ab« olundukta …ıdr içinde gül ta…†îr
olunduğu gibi ta…†îr olunur ve mu…a††arına dühn-i zift derler, nitekim gülün mu…a††arına gül-âb denildiği gibi. Vech-i &ânî budur ki zift tecfîf için
†ab« olundukta …ıdrın üzerine bir …ı†¡a §ûf ta¡lî… olunup asılır ve ziftin
√în-i †ab«ta olan bu«ârı ile o §ûf ıslanır, teneddî eder ve sonra o §ûf bir
â«er kaba sıkılır ve o ¡u§âreye dühn-i zift tesmiye olunur. Ve vech-i &âli&
budur ki mümkin olur ki zift …ar¡a ve inbî… ile ta…†îr oluna ve bu vech ile
ta…†îr olunsa mu…a††ar [170b] ve mu§a¡¡ad ecved olur ve hem ma√fû@ olup
∂âyi¡âtı olmaz.

Tahbîzü’l-Mathûn

Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zift a«lâ†-ı216 πalî@ayı in@âc eder, cellâdır ve
hem müsa««in olur. Zift-i ra†bın in∂âcı eşedd olur ve zift-i yâbisin tecfîfi
eşedd olur ve merâhime id«âl olunur.
Fi’z-Zîneti: Tırnaklara ¡ârı∂ olan beyâ∂a nâfi¡dir, …al¡ ve izâle eder ve
demi a¡∂âya ce≠b eder. Ve yakı edip a¡∂âya va∂¡ olunsa o ¡u∂vu semritir ve
«u§û§an ki il§â…ı tekrâr olunup ve …al¡ olundukça ¡unf ile def¡aten …al¡ olunsa tesmîni ve sâir fi¡li ziyâde olur; ayakta ve sâir a¡∂âda @uhûr eden yarıklara va∂¡ ve il§â… olunur, o va∂¡ olunduğu yarıkları ı§lâ√ eder. Ve dâu’&-&a¡leb
üzere zift ∂ımâd olunsa tüylerini bitirir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı §ulbiyyeyi ya¡nî katı olan şişleri telyîn
eder ve «u§û§an ra†b olan ziftin şişleri telyîni ziyâde olur. Ve «anâzîr üzere arpa unu ile isti¡mâl olunur. Ve zift kibrît ile veyâ«ûd yenbût ağacının
kabuğu ile «al† ve isti¡mâl olunsa nemle-i sâ¡iyeyi sa¡ydan men¡ eder ve
«urâcât-ı πudedin küllîsine nâfi¡ olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Demregileri izâle eder ve ¡amî… …ur√alarda et
bitirir «u§û§an günlüğün ufakları ile ve bal ile isti¡mâl olunsa o fi¡lleri ziyâde olur ve ru†ûbât-ı fâside olan vechleri217 ten…ıye eder. Ve zift-i yâbis o
…ur√alarda ve cirâ√âtta isti¡mâl olunsa tecfîfi eşedd olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Zift ¡a∂allerin evrâmına ve şişlerine nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Ziftin ra†bı ve yâbisi baş …ur√alarına nâfi¡ olur devâ-i
ceyyiddir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ziftin du«ânı gözün kirpiklerini güzellendirir ve kirpikleri dökülenlerin kirpiklerini bitirir ve dem¡ayı def¡ eder ve …urû√-ı ¡aynı
doldurur ya¡nî izâle eder o vechle ki fürce kalmaz, sağalıp ke’l-evvel ba§arı
tâmm olur ve ba§arı …uvvetlendirir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Bârid ve yâbis olan öksürüğe yalnız zift ve bâ-«u§û§
bâdem ve şeker ile nâfi¡ olur, ke≠âlik [≠âtü’l]-cenb ve ≠âtü’r-riyede nef&i ve
tükürmeği teshîl eder ve mevâddını in∂âc eder. Ke≠âlik dühn-i levz ile dahi
ziftin in∂âcı ziyâde olur ve yalnız isti¡mâl olundukta ten…ıyesi in∂âcından
e…all olur, ammâ sükker ile ¡aks üzere olur ya¡nî in∂âcı ten…ıyesinden e…all
olur. Ve zift-i ra†b te√annük olunsa ya¡nî √aneke sürülse «unâ…lara nef¡i olur.
216 [Hamidiye’de “i«†ilâ†-ı” idi, Ragıp Paşa esas alındı.]
217 [Bir istinsah hatası! Ragıp Paşa’da “…urû√”ları müstensihçe “vechleri” okunmuş!’]
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zift müleyyindir ve ik&ârı müshildir. Zift ile ıssı ve
katı olan şişler için i√ti…ân olur eger o şişler bağarsıklarda ve ra√imde ve
«u§yelerde olur ise. Ve me&âne ağzında olan cirâ√âtın edviyesine id«âl olunur. Ve ma…¡ade yarıklarına zift ile †ılâ olunsa sağaltır.
Fi’s-Sümûmi: Bi’l-cümle sümûma mu…âvim olur ve efâ¡î nehşesine †ılâ
olunsa nef¡i olur.
Zâiyye Olan Edviyenin On Beşincisi Za¡ferândır: ان

ز

Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir.
Fi’l-İ«tiyârı: Za¡ferânın ceyyidi ve ef∂ali o za¡ferândır ki √adî& ve †arî
ola ve levni √asen ve râyi√ası zekiyye ve keskin ola ve şa¡releri üzere …alîl
beyâ∂ ola ve o beyâ∂lık ke&îre olmaya ya¡nî §îbânî ola ya¡nî kehle yumurtası ve to«umu gibi ola, o şa¡reler §a√î√ mu√kem ola, §ıbπı ya¡nî boyası serî¡
olmaya, biri birine telleri mültezic ve yapışık olmaya ve heşş olup pârelenmiş ve ufaklanmış olmaya.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır ve mu√allil ve mün∂icdir …âbı∂ ve
muπarrî olmak √asebiyle. Ve √arâreti mu¡tediledir ve müfetti√tir. Câlînûs
dedi ki √arâreti …ab∂ından a…vâdır ve dühnü müsa««indir. Ve ◊ûzîler ya¡nî
◊ûzistân e†ıbbâları der ki za¡ferân bir «ıl†ı taπyîr eylemez belki her «ıl†ı
¡ale’s-seviyye √ıf@ eder ve ¡ufûneti ı§lâ√ eder ve a√şâyı ta…viye eder.
Fi’z-Zîneti: Za¡ferân şürb olunsa levni zînetli eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâmı mu√allildir. Za¡ferân ile √umret tesmiye olunan vereme †ılâ olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Başa mu∂ırrdır, §udâ¡ îcâb eder. Meybu«tec ile «umâr
için şürb olunur; münevvimdir, uyutur; √avâssı mu@limdir, gözleri karanlık
eder ve sâirlerine dahi mu∂ırrdır. Ve za¡ferân şarâb ile sa…y olsa πaşy gelince …adar sekri îcâb eder ve kulakta olan verem-i √ârra nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Ba§arı cilâlandırır ve nevâzil-i ¡aynı nüzûlden men¡
eder, πışâveye nef¡i olur; «asta olmak √asebiyle göze ¡ârı∂a olan zür…ati,
za¡ferân ile ikti√âl giderir.
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Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¢albi mu…avvîdir, tefrî√i olur. Bersâmı olanlara ve
şev§a a§√âbına tenvîm için koklatılıtır «u§û§an za¡ferânın dühnü koklatılsa
tenvîmi ziyâde olur, nefesi teshîl eder ve âlât-ı nefesi ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ∏a&eyân getirir; şehveti is…â† eder mi¡dede olup şehvete tenbîh eden √umû∂ata sevdâviyyeye za¡ferân mü∂âdde olmak √asebiyle lâkin nefs-i mi¡deyi ta…kiye eder za¡ferânda √arâret ve dibâπat ve
…ab∂ olmak √asebiyle. Bir …avm dediler ki za¡ferân †ı√âle ceyyid ve nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ta√rîk eder ve bevli idrâr eder ve §alâbet-i ra√ime
ve in∂ımâm-ı ra√ime nâfi¡ olur, ke≠âlik ra√imde olan «urû√-ı «abî&elere nâfi¡
olur eger iki katı mûm veyâ«ûd ilik ile isti¡mâl olunur ise. Ba¡∂ılar dediler ki
za¡ferânın üç mi&…âl mi…dârı tenâvül olunsa tefrî√i √asebiyle …atl eder.
Fi’l-Ebdâli: Bedeli bir vezni …us† ve rubu¡ vezni selî«a kabuğu olur.
Zâiyye Olan Edviyenin On Altıncısı Zencârdır: ز אر
Fi’l-Mâhiyyeti: Zencâr †arî…-i şettâ ile bakırdan isti«râc olunur: ‰arî…-i
evveli budur ki sirkenin tortu içinde bir …ı†¡a bakır tekrîc olunur ve o tekrîc
olunan bakırın mibred ile bürâdesi a«≠ olunup ve üzerine sirke saçılıp nemnâk olan bir ma√alle defn olunur; o bürâde-i mütekerrice zencâra isti√âle
edince …adar medfûnen terk olunur ba¡dehu isti«râc olunup √ıf@ olunur.
Ve †arî…-i &ânî budur ki sirke dolu bir kabın üzerine bir bakır kap kapanıp
cengâr bağlayınca …adar terk olunur ba¡dehu o cengâr bakır kaptan kazınır,
a«≠ olunur. Üçüncü †arî…i budur ki nu√âs nûşâdur «al† olunup bir nemnâk
ma√alle defn olunup cengâr olur, bu †arî… †arî…-i ma¡rûftur. Ve zencârdan
bir nev¡ zencâr dahi itti«â≠ olunur ki o nev¡ zencâr cidden la†îf olur ve onun
†arî…-i itti«â≠ı budur: Sirke ta§¡îd olunup mu§a¡¡adı a«≠ olunduktan sonra
bakırdan ma§nû¡ hâven içinde bakır mida……a ile ya¡nî havan eliyle da……
olunur ve o da…… ziyâde şemsi √arâretli günlerde ve güneşli ma√allerde
olur ve sa√…ı terk olunmayıp tekerrüc √âdi& olunca ¡ale’t-revâlî sirke sa√…
olunur ve tekerrüc eylediğinden sonra mi…dârları vâ√id içine şebb ve mil√
†ar√ olunur ve yine sa√… olunup sa√… ve ta√rîk √asebiyle o eczâlar yoğurulup ¡acîn oldukta cem¡ olunup kurutulur ve bir mi…dâr sirke serpilir ve
§ıbyân bevli dahi serpilir ve yine sa√… olunup tekrâr √all olduktan sonra
bir nemnâk ma√alle terk olunup ba¡dehu yine cem¡ olunup ve tecfîf olunup
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√ıf@ olunur. Ve bu a§nâfın küllîsi ma§nû¡ olan zencâr idi. Ve zencârın bir
nev¡i dahi ma¡denî olur, o ma¡denî olan zencâr ma¡den-i nu√âs katında olan
§a«reler ve taşlar üzerlerinde tevellüd edip o §a«relerde cem¡ olunur ve ma¡den-i nu√âsın kendilerde dahi tevellüd edip ma¡denden a«≠ olunur.218
Fi’l-İ«tiyârı: Ma¡denî [171a] olan ecveddir, tûbâlinden ve rûsa«tecden
a«≠ olan zencâr a…vâ olur. “Tûbâl”den murâd nu√âs sebk olunmak için
çekiç ile ∂arb olundukta …ışre mi&âlinde üzerinden dağılan «abe&i olur.
Ve “rûsa«tec” nu√âs-ı mu√ra… ma¡nâsına olur. Bu iki kelimeler Fârsîden
mu¡arreblerdir. Zencâr-ı «allî nûşâdurîden mülâyim olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Zencâr derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zencâr câlîdir, §alâbetli olan etleri ve yumuşak etleri ekl eder. Ve zencârda √iddet vardır lâkin zencârdan …ayrû†î
itti«â≠ olunsa √iddetini …ayrû†î ta¡dîl eder ve i¡tidâli √asebiyle bilâ-le≠¡
tecfîfi olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Zencâr …urû√-ı sâ¡iyeleri men¡ eder ve idmâl
eder eger …ayrû†î ile isti¡mâl olunur ise ve vesa«lı olan …ur√aları ten…ıye
eder. Ve zencâr ¡ilk-i enbâ† ile ve na†rûn ile cereb-i müte…arri√a ve bara§
ve beha…a ¡ilâc olur. Ve “ilk-i enbâ†” ¡ilk-i bu†m dedikleri sakızdır ki ağacının &emeresine √abbe-i «a∂râ derler, ağacının §amπına ¡ilk-i enbâ† derler,
beyne’n-nâs o §amπ termentîn demekle ma¡rûftur. “Enbâ†” “neb†”in cem¡idir. Vankulu der ki
[Neba†] (fet√ateynle) ve
[Nebî†] (nûnun fet√i ve
bânın kesri ile ve meddi ile) bir kavmdir ki ¡Irâ…ayn beyninde ya¡nî Ba§ra
ile Kûfe arasında olan betâyı√ta konup sâkin olurlar. Ve [ אbe†âyi√] şol
vâsi¡ derelerdir ki kenârlarında ufak taşlar ola.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Burnunda râyi√a-i kerîhe ve …urû√-ı rediyye olan kimselere nüşâdur ve şebb ve sirkeden mütte«a≠ olan zencâr sa√… olunup burnuna nef« olunsa ¡ilâc olup menfa¡ati olur lâkin boğazına burnu †arî…inden
zencâr vâ§ıl olup müte™e≠≠î olmasın için √în-i nef«te ağzı su ile doldurulur. Ve √adîdden mütte«a≠ olan zencâr sirke ile diş etlerini pekiştirir. Ve
218 İbn Kütbî der ki zencârın ma¡denîsi nu√âs ma¡deninde tevellüd eder ve ma¡deninde olan kîrânda ya¡nî ocaklarda tevellüd eder lâkin kîrânî olan zencâr ke&îrü’ddeπal olur ya¡nî a«lâ†-ı fâsidesi çok olur. Bir §ınfı dahi vardır ki Şi¡râ-i Yemâniyye
necmi †ulû¡unda Kıbrıs’ta bir mağarada te…â†ur eder, ona dahi eczâ-i türâbiyye ve
√ıcâre mu«âli† olur. Bu iki §ınflar insânda isti¡mâle §âli√ olmazlar.
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zencâr-ı √adîdîden evrâm-ı li&e için …ayrû†î itti«â≠ olunur, ke≠âlik zencâr-ı
nu√âs dahi bu fi¡lleri işler.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göz kapaklarının πıl@atine ve nâ§ûra zencârın nef¡i
olur ve ¡aynı cilâlandırır ve göze ¡ârı∂ olan …ur√a edviyesine id«âl olunur
ve dem¡ayı cidden idrâr eder. Ek√âle id«âl olunsa §avâb olan budur ki ıssı
suda ıslanmış bir …ı†¡a sünger ile gözüne kimâd oluna.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîr ¡ilâclarına zencâr id«âl olunur. Ve zencâr ile
uşşa…tan itti«â≠-ı fetâil olunup bâsûr deliklerine o fetâil √aşv gibi doldurulur.
Zâiyye Olan Edviyenin On Yedincisi Zehretü’n-Nu√âs
Dedikleri Devâdır: ز ة ا אس
Fi’l-Mâhiyyeti: Zehretü’n-nu√âsın mâhiyyeti ma¡rûfedir ya¡nî nu√âsın
ma¡deni kîrânında eritilip sebîke kılınmak için yerde itti«â≠ olan e«âdîd219
içre icrâ olundukta o nu√âs-ı mü≠âbın üzerine su reşş olunur ve o mâ-ı
merşûş nu√âs-ı mü≠âb üzere e«âdîd içinde √abbeten √abbeten cem¡ olup
rıπve mi&âlinde cümûd eder ve o √abbelere zehretü’n-nu√âs derler. O √abbeler her ne …adar mütelezziz ve sıkı olur ise telezzüzü mi…dârınca ecved
olur ve her ne mi…dâr √abbeleri §aπîr olur ise o mi…dâr √iddeti ziyâde olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂ ve ekkâl ve le≠≠â¡dır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢ur√alarda olan la√m-ı zâidi ekl eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zehretü’n-nu√âs kulakta olan …ur√aları müceffif olan
devâların a«lâ†ına id«âl olunur. Ve ebya∂u’l-levn olan zehretü’n-nu√âs
sa√… olunup a§ammın kulağına nef« olunsa müzmin ve …adîm olan §amemi
izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Lehât ve neπânıπda220 veremi olan kimselere zehretü’n-nu√âsı ¡asel ile √anekine sürseler nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zehretü’n-nu√âstan dör û&ûlûs şürb olunsa πalî@ olan
a«lâ†ı ve mâ-ı a§feri ishâl eder. Her û&ûlûs üç …îrâ†tır. Ve bevâsîri kurutucu,
ke≠âlik ma…¡ade …ur√alarını kurutucu edviyeye id«âl olunur e†ıbbânın …avli
üzere.
219 “E«âdîd” “u«dûd”un cem¡idir, arık ma¡nâsına.
220 ُ ِ [ َا َّ َאen-neπânıπ] (nûn-ı evvelin fet√i ve &ânînin kesri ile) şol etlerdir ki boğazda
olan dilcik yanında olur. Vankulu.
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Zâiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi Zûferâdır: زو ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Zûferâ221 √abbının ya¡nî mîvesinin şeceresi encudâna
benzer, ona √izâ derler. Ve §ınf-ı â«eri se≠âba müşâbihtir, onun mîvesine
dînârûye derler. Bu ≠ikr olunan lev√a …alem ile yazılan nüs«aların lev√ası
idi ve †ab¡ ile olan nüs«aların lev√a-i mâhiyyeti budur: Dîs…ûrîdûs der ki zûferâ bir ağaçtır ki Lîfûriyâ -  ر אbilâdında vâ…i¡ E…âbîs  ا אnâm cebelde
çok nâbit olur ve o cebel Mı§r’a mücâvir ve …arîb bir cebeldir ve ahâlîsi o
ağaca fânâk&îr -  א אכtesmiye ederler. Fânâk&îr,222 câvşîr ma¡nâsınadır, zîrâ
zûferâ ağacının a§lı ve sâ…ı câvşîr ağacının a§lına ve sâ…ına müşâbih olur
ve zûferânın …uvveti dahi câvşîr …uvvetine müşâbih olur, «aşin ve eşcârı
ke&îr ve mu@ıll olan cibâl-i şâhi…alarda223 biter ve «u§û§an sevâ…î şefîrinde
ya¡nî §aπîr ırmak kenârında nâbit olur, sâ…ı da…î… olup şibt sâ…ına müşâbih
olur, sâ…ının ¡u…deleri ve boğumları olur, sâ…ı üzere iklîlü’l-melik yapraklarına müşâbih yapraklar olur lâkin zûferâ yaprağının nu¡ûmeti ziyâde olur,
râyi√ası †ayyib olur ve sâ…ının üst ucu da…î… ve müteferri… olur ve ucunda
bir iklîl olur ki onda bezr-i esved olur, o bezr mücevvef ve olduğu …adar
†ûlânî olur ve râziyânec bezrine müşâbih olur, o bezrin me≠â…ı √ırrîf olur
ve ¡ı†riyyeti dahi olur ve onun a§lı ebya∂ olur ve fânâk&îr tesmiye olunan
nebâtın a§lı ve kökü gibi olur, râyi√ası †ayyib olur. Ve bir …avm dedi ki bu
şecerenin √abbı encudân √abbına müşâbih olur, ona √izâ tesmiye olunur ve
bir §ınfı se≠âba müşâbih olur, ona dînârûye derler.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârr-ı yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Nef«i ta√lîl eder ve müsa««indir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰a¡âmı ha∂m eder ve nef«-i mi¡deye nâfi¡dir ve mi¡denin balπamî olan evrâmına dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bezri ve kökü @ulmet-i ¡ayna nâfi¡dir ve ba§arı cilâlandırır.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cereb ve √ikke veca¡larına nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: A§lı ve bezri menîyi tecfîf …uvvesinde se≠âba
221 “Zûferâ” √izâ ve dînârûye dedikleri ma¡rûf devâdır.
222 Â«er lev√ada fehm olunur ki fânâk&îr başka bir devâdır lâkin †âife-i ma«§û§a
zûferâya dahi fânâk&îr tesmiye ederler.
223 “Cibâl-i şâhi…a” yüksek dağ ma¡nâsınadır.
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müşâbihtir ve şürb olunsa †am&ı ve bevli idrâr eder ve hatunlar a§lını i√timâl eyleseler ke≠âlik o fi¡lleri işler.
Fi’s-Sümûmi: Les¡-i ¡a…âribden nâfi¡dir ve hevâmm les¡alarından dahi
şürben ve †ılâen nâfi¡dir.
Zâiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu Zerrîn-Dıra«ttır:

در

زر

“Zerrîn-dıra«t”224 terkîb-i Fârsîdir, ma¡nâsı “altın ağaç” demektir.
Yanımızda mevcûd olan kütüb-i †ıbbiyyede bu ism yazılmamıştır lâkin bu
terkîbin ma¡nâsına …arîb “zerecûn” mâddesini İbn Kütbî müfredâtında
≠ikr olunup «amra ve mecâzen kermeye ı†lâ… olunur demekle iktifâ olunmuştu. “Kerme” teğektir ki çubukları altına müşâbih olduğundan mâ-¡adâ
altın levninde olan şarâb ondan √â§ıl olmakla “zerecûn”225 denilir, zîrâ
“zer-gûn”dan mu¡arrebdir, altın renginde demektir, pes ba¡îd değildir ki
bu i¡tibârlar ile zerrîn-dıra«ttan murâd kerme ola.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡Ir…-ı nesâya nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zerrîn-dıra«tın suyu ¡usr-i [171b] bevl ve ¡usr-i †am&
için isti¡mâl olunur ve me&ânede câmid olan demi i«râc eder.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmm sokan kimselere nef¡i olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmincisi Zu¡rûrdur: ز ور
Türkîde alıç derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûf olan zu¡rûra mü&elle&etü’l-¡acem derler, üç çekirdekli demektir. Ve zu¡rûrdan bir nev¡-i â«er dahi vardır ki ahâlî-i Yûnân ona
heyfelîmûn - ن
ve sel†ıyûn - ن
tesmiye ederler ve ba¡∂ıları dahi
224 “Zerrîn” altınlı demek olur, zîrâ ki Fârsîde bâ ile nûn bir ismin â«irine ulaşır,
edât-ı nisbettir; gâh olur ki kâf-ı ¡Acem ile lâ√ı… olur, πam-gîn ve nem-gîn ve
sehm-gîn gibi. ◊alîmî. “Dıra«t” ağaç ki henüz kesilmemiş ola; kesildikten sonra “çûb” derler. Ammâ ◊a∂ret-i §â√ib-i a¡@am ve kâfil-i me§âlı√-ı ümem meddallâhu @ıllahu medden ve ce¡ale beynehu ve beyne’l-√avâdi&i sedden işbu
beytte: “Lâle «addinden meger gül reng ü bû uğurlamış - Kim dıra«ta saruban
gezdirdiler bâzârda” Hoş isti¡âre eylemiştir. ◊alîmî.
225 “Zerecûn”, “zer-gûn”dan mu¡arrebdir, altın renkli demektir. Şarâb altın renginde
olur ve kermenin mîvesi olan üzümden √â§ıl olmakla kermeye dahi zerecûn ı†lâ…
olunup … ِإ ِّ أَ َرا ِ أَ ْ ِ َ ْ اabîlinden ve mecâz olur.
ً
ُ
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tuffâ√-ı berrî tesmiye ederler ve şeceresi yapraklarında tuffâ√ şeceresine
müşâbih müşâbih olur lâkin tuffâ√ yaprağından a§πar olur ve †a¡mı ¡af§ olur.
‰ab¡ ile olan nüs«anın lev√a-i mâhiyyetinde der ki Dîs…ûrîdûs dedi ki şecere-i zu¡rûr dikenli bir ağaçtır, vara…ı lû…ûrâşî - را
vara…ına müşâbih
olur ve &emeresi §aπîre olur, tuffâ√a benzer lâkin tuffâ√tan §aπîr olur ve
levni a√mer olur, le≠î≠dir, her birinde üçer çekirdek olur, onun için adına bir
…avm †ûrîfîniyûn - ن
tesmiye eyledi, ma¡nâsı üç √abbe §â√ibi demektir. Ve zu¡rûrdan bir nev¡ dahi vardır ki ehl-i Yûnân ona heyfelîmûn - ن
tesmiye ederler ve ba¡∂ı kerre dahi tuffâ√-ı berrî tesmiye ederler ve şeceresi
vara…ında ve a§lında tuffâ√ şecerine müşâbih olur, değirmi olur, me™kûldür,
yenir, †a¡mı ¡af§ olur ve esfeli enli olur ve bu nev¡ &emere a§fer olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Bir …avm dedi ki zu¡rûrun †ab¡ı bârid-i ra†bdır. Bu lev√a †ab¡
ile olan nüs«ada me≠kûredir.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır ve …ab∂ı πubeyrânın ya¡nî iğdenin …ab∂ından ziyâdedir, §afrâyı …am¡ eder ve seyelânâtı √abs eder ve bu fi¡lleri sâir
&emerâtın fi¡llerinden ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mu§addi¡dir, başı ağrıtır.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deye redîdir. Bu iki lev√ada olan ef ¡âli işleyen
zu¡rûrun heyfelîmûn §ınfıdır diye ba¡∂ı nüsa«ta mu…ayyeddir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder lâkin bevli idrâr eylemez.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi Zibldir:

ز

Sir…în ma¡nâsınadır, ¡örf-i e†ıbbâda berâz derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Zibller226 envâ¡ın i«tilâfı ile mu«telife olurlar ya¡nî her
nev¡ √ayvânın zibli nev¡-i â«erin zibline keyfiyyette ve ef¡âlde mu«âlif olur
ve belki bir nev¡in ba¡∂ı eş«â§ının ve ba¡∂ı efrâdının zibli o nev¡den olan
şa«§-ı â«erin zibline mu«âlif olur «u§û§an nev¡-i insânın efrâdı ve eş«â§larının ziblleri biri birine mu«âlif keyfiyyâtta ve ef¡âlde ek&er-i √âlde itti√âdları olmaz. Ammâ ba††ın ya¡nî ördeğin ziblinin √arâreti ifrâ† üzere olmakla
o zibl isti¡mâl olunmaz, ammâ bâzî ve §a…r ve bâşa… ve sâir sibâ¡-ı †uyûrun
ziblleri az ve …alîlen isti¡mâl olunur, zîrâ o ezbâlin dahi √arâretleri ifrâ† üze226 “Zibl” insân ve sâir √ayvân tersleridir.
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re olur. “Bâzî” ve “§a…r” ma¡lûmlardır, doğan ve çakır demekle ma¡rûflardır, ammâ “bâşa…” hâcer vezni üzere “bâşe”den mu¡arrebdir, “bâşe”
Fârsîdir, atmaca ma¡nâsınadır.
Fi’†-‰ab¡ı: Zibllerde müberrid ve mura††ıb bir nesne olmaz. Müsta¡mel
olan zibllerden güğercinin zibli cümle ezbâlin sü«ûnetlisi olur. Ve onların dahi devâcininin zibli ya¡nî evlerde ta¡lîf olunanların zibli keyfiyyetleri
râ¡iye olup yabanda ra¡y ile geçinip va√şî olanların zibli keyfiyyetlerinden
no…§ân olur ya¡nî yabanînin zibli ziyâde √arâretli olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Keçinin ba¡rı ve «u§û§an dağ keçilerinin ba¡releri seylân-ı dem için isti¡mâl olunur. ◊ımârın rev&inin gerek mu√ra…ı ve
gerek πayr-i mu√ra…ı seyelân-ı dem için isti¡mâl olunur. Ve güğercinin zibli
mu√ammirdir ya¡nî bâ†ından demi @âhire ce≠b edip beşereyi kırmızı eder.
Güğercin tersi arpa unu ile isti¡mâl olunsa ta√lîl eder. Keçi tersinin yanmışı
ziyâde la†îf olur lâkin sü«ûneti artmaz ve es«an değildir.
Fi’z-Zîneti: Koyun tersi sirke ile siğil ecnâsından nemliyye ve mismâriyye ve tû&iyye olan siğillere ∂ımâd olunur. Çekirgenin zibli kelefe nâfi¡dir. Ke≠âlik pirinç ile ta¡lîf olunan ve yemlenen zürzûrun ya¡nî sığırcık kuşunun tersi ≠ikr olunan âfetlere nâfi¡dir. Ve ke≠âlik √ir≠evn ve verel ziblleri
levni ta√sîn edip güzellendirir. Ve keçinin tersi ve «u§û§an dağ keçisinin
tersi dâ-i &a¡leb üzere mu√ra…an isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik fâr-ı a¡@amın
ya¡nî keme dedikleri fârın zibli dahi dâu’&-&a¡lebe nâfi¡dir. Ve güğercinin
zibli levni mu√assin olan edviyeden olur. ∞abbın ya¡nî keler dedikleri √ayvânın ba¡rı kelefi câlîdir ve cilâsı mücerrebdir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: A«&â-i ba…ar ya¡nî sığır tersi sirke ile √arâretli
«urâcât üzere ∂ımâd olunur ve √arâretini teskîn eder. Ve sirke ile koyun
tersi âteş yanığına dühn-i verd ve şem¡ ile sürülür. Güğercin tersi bal ve
kettân to«umu ile nâr-ı Fârsî dedikleri ¡illetten ve ke≠âlik âteş yanığından
√âdi& olan «uşkrîşetler için isti¡mâl olunur. Keçi tersi derisi soyulan kimselere nâfi¡ olur. Güğercin ve toy kuşu ziblleri demregilere nâfi¡ olur, ke≠âlik
pirinç ile yemlenen ve ta¡lîf olunan sığırcık kuşunun zibli dahi demregiye
nâfi¡ olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Kemik i†¡âm olunan kelbin zibli bal ile †ılâ
olunsa ¡atî… olan …ur√alara nâfi¡dir.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sığır tersi ¡ır…-ı nesâya ∂ımâd olunur. Keçi tersi
«u§û§an cebelî olan keçilerin tersi «ınzîr şa√mı ile ni…rise ∂ımâd olur ve
¡ır…-ı nesâya dahi ∂ımâd olur. »ınzîrin «ur™-ı yâbisi ya¡nî tersinin kurusu sirke ile vehn-i ¡a∂al için şürb olunur ve …ayrû†î ile iltivâ-i ¡a§aba va∂¡
olunur ve §alâbâtın küllîsi üzere dahi va∂¡ olunur. Güğercin zibli evcâ¡-ı
mefâ§ıl üzere va∂¡ olunur. Keçi tersi mefâ§ılda olan §alâbâta ve mefâ§ılın
şişlerine ve «u§û§an memzûc olan sirke ile va∂¡ olunur, nef¡i mücerrebdir
ve bu devâ Câlînûs’un mücerrebidir. Ke≠âlik bu âfetlere ba¡r-ı mâ¡iz arpa
unu ile dahi nâfi¡dir lâkin unu ile keçi tersini isti¡mâl la√mı katı ve kuru
olanlara ziyâde muvâfı…tır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Eşek tersi ru¡âf-ı …avîsi olanlara koklatılır veyâ«ûd
eşek tersinin ru†ûbeti burnuna ta…†îr olunur ya¡nî damlatılır ve demi √abs
eder. Ve güğercin tersi sa¡feye nâfi¡ olur. Câlînûs der ki râ¡iye olan güğercinin tersi bezr-i √urf ile [ya¡nî] reşâd ile bey∂a dedikleri baş ağrısında
isti¡mâl olunsa nef¡i olur. Sığır tersi kulak ardında olan şişlere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Verelin zibli ke≠âlik ∂abb ve timsâ√ın ziblleri ak düşen
göze nâfi¡dir, ke≠âlik güğercin ve serçe ziblleri dahi nâfi¡dir ve «u††âfın
ziblinin o bâbda ¡acîb te™&îri olur. Şey« der ki zibl-i «u††âfı bal ile ben tecribe eyledim. Ve fârın ziblinin gözde olan †aba…a-i …arniyye …ur√alarına ve
†aba…a-i …arniyye altında müctemi¡a olan middeye menfa¡ati mücerrebdir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: »ınzîr tersi su ile ve şarâb ile kan tükürene ve yanı ağrıyana nâfi¡dir. Ve kemik i†¡âm olunan kelbin zibli «unâ…ı olanların √anekine sürülür, ke≠âlik §ıbyânın zibli dahi «unâ… için te√annük olunur. Ve ba¡∂ı
kerre bu te√annük fa§ddan muπnî olur ve vâcib olur ki evvelâ o §abîye «ubz
ile türmüs i†¡âm oluna tâ ki te√annük olunan berâzında koku ve râyi√a-i
kerîhe …alîl ola. A«&â-i ba…ar sill mi&lli mara∂ı olanların riyesi ba«ûrlarındandır ya¡nî tezek tütsüsü riyelerine nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Keçi tersi «u§û§an dağ keçisinin tersi ba¡∂ı efâvîh
ile yere…ân için şürb [172a] olunur, mücerrebdir ve ∂ımâden ve şürben
istis…âya dahi nâfi¡dir gerek ∂ımâdı ve gerek †ılâsı her hangisi isti¡mâl olunur ise güneşli ma√allde olunmak gerektir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¿evrin tersi ra√imin nütû™u için teb«îr olunur. Ve keçinin zibli «u§û§an dağ keçisinin zibli ba¡∂ı efâvîh ile şürb olunsa †am&ı id-
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râr eder ve cenîni is…â† eder ve †ı√âlin §alâbetini ta√lîl eder. Ve o ba¡relerin
yâbisi †a√n ve sa√… olunup ra√imin nezfi için i√timâl olunur «u§û§an günlük ile ma¡an i√timâl olunsa nezf-i ra√ime menfa¡ati ziyâde olur ve ba¡r-ı
mâ¡izin bu menfa¡ati mücerrebdir. Decâcın tersi …ûlınc için isti¡mâl olunur,
ke≠âlik kurdun zibli veremden mâ-¡adâ olan sebeblerden √âdi& olan …ûlınc
için su ile sa…y olunur, ke≠âlik ma†bû« ile veyâ«ûd efâvîh sülâ…ası ile dahi
≠i™bin zibli sa…y olunur ve …ûlıncdan menfa¡ati olur «u§û§an o zibli ki diken
üzerinde veyâ«ûd ar∂dan mu…ıll ya¡nî mürtefi¡ olan nebât üzerinden a«≠
oluna ya¡nî o zibl yerden keyfiyyet a«≠ etmiş olmaya ve ebya∂ ola ve o
ziblde kemik buluna, pes bu ev§âf ile mev§ûf olan ziblin …ûlınca menfa¡ati
ziyâde olur. Ve bu zibl-i mev§ûf cild-i ≠i™bin içine va∂¡ olunup yâ«ûd kurdu
görüp «avfından münfelit olup firâr eden koyunun derisinden veyâ«ûd geyik derisinden o zibl-i mev§ûf ile fetîle itti«â≠ olunup yâ«ûd gümüşten bir
@arf içine o zibl va∂¡ olunup …ûlıncı olan kimseye ta¡lî… olunsa ve ta¡lî…
«â§ıre katında olsa menfa¡ati olur. Câlînûs gümüş @arf ile ta¡lî… eder idi.
Ammâ …ûlıncın sükûnu zamânında o zibl şürb olunsa …ûlıncın √udû&una
mâni¡ olur ve √âdi& olur ise dahi «afîf olur ve bu vechle olan menfa¡ate
Câlînûs şehâdet eyledi. Re«ame dedikleri kuşun zibli ile gebe hatunlara
tütsü verilse cenîni is…â† eder. Fârın zibli günlük ile ve şarâb ile √a§âtı teftît
eder. Ve bu edviyeler i√timâl olunsa §ıbyânın ba†nını ishâl eder. Güğercin
zibli √u…nede isti¡mâl olunsa …ûlınc ağrısına nâfi¡ olur. Kemik yedirilen
kelbin zibli ile i√ti…ân olunsa yâ«ûd ıssı demir ve ıssı çakıl taşları ile kızdırılmış süt ile ishâle ve bağarsıkta olan …ur√alara nâfi¡ olur. Ve denildiği
üzere fîlin zibli √abeli men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: Keçi tersi «u§û§an dağ keçisinin tersi sirke ve şarâb ile
†ab« olunsa hevâmm ve √aşerât sokanlara nâfi¡ olur ve Câlînûs şehâdet
eylediği efâ¡î le≠¡ine dahi nef¡i vardır. Mer¡âda ra¡y eden √ımârın ziblinin
kurusu şarâb ile ¡a…reb sokanlara nâfi¡dir ve cidden ceyyiddir. »ur™-ı decâc
ya¡nî tavuk tersi fu†r-ı «ânı…ın tiryâ…ı olur, mücerrebdir; lüzûcetli ve πalî@
olan «ıl†ları dahi teftît eder. Ve mâ¡izin ba¡relerinde …uvve-i câ≠ibe vardır,
arının semmini ce≠b eder. Öküzün tersi bi’l-«â§§a ba……ı ve sinekleri teb«îr
olunduğu mev∂i¡den †ard eder.
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Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi Zeytûndur: ز ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Zeytûnun227 şeceresi ¡a@îme olur, ba¡∂ı bilâdda bulunur
ve zeyti ba¡∂ı kerre «âm zeytûndan sıkılır ve ba¡∂ı kerre idrâk etmiş ve
yetişmiş zeytûndan i¡ti§âr olunup sıkılır. Beyne’l-e†ıbbâ zeyt-i ünfâ… diye
marûf olan zeyt «âm zeytûndan sıkılan zeyt olur. Ve ba¡∂ı kerre dahi zeytûn-ı a√merden dahi i¡ti§âr olunur. Zeytûn-ı a√mer o zeytûndur ki «âm ile
müdrik arasında mütevassı† olur, …alîlen nu∂c bulup kızarır lâkin kemâl-i
nu∂cu olup siyâhlanmamıştır ve bundan mu¡ta§ar olan zeyt …uvvette zeyt-i
ünfâ… ile müdrik olan zeytûnun zeyti arasında mütevassı† olur. Ve zeytûnun
berrîsi ve bostânîsi olur ve iki nev¡inden dahi zeyt i¡ti§âr olunur. Ve zeyt-i
¡atî… ∂ımâdâtta dühn-i «ırva¡ …uvvetinde olur ve fücl ve şûnîz dühnleri
…uvvetinde dahi olur lâkin bu me≠kûrların sü«ûnetleri ziyâde olur ve fi¡lleri
zeyt fi¡line …arîb olur. Ve ba¡∂ı kerre zeytûn ağacının yaprakları ve dalları
i√râ… olunup √urâ…ası ve remâdı isti¡mâl olunur. Kaçan i√râ…ları murâd
olunsa vâcib olur ki i√râ…ı murâd olunan yaprak ve aπ§ân ¡asel ile tel†î«
olunup ya¡nî onlara bal sürülüp ba¡dehu i√râ… oluna.
Fi’l-İ«tiyârı: ~a√î√ü’l-mizâc olanlara …ıyâs ile zeytin ecvedi zeyt-i
ünfâ…tır. Ve zeytûn-ı berrînin §amπı vardır, §amπının ecvedi lisânı le≠¡
edendir ve lisânı le≠¡ eylemeyenlerde fâide yoktur. İbn Kütbî, ¢ânûn’un
bu kelâmını tav∂î√ edip der ki zeytûn-ı berrînin §amπı olur, o §amπ √ârrdır
ve …alîlen yâbistir ve o §amπın ziyâde …avîsi ve √iddetlisi olur; o …avîlerin
ecvedi …a†arât-ı §ıπârdan müctemi¡a olanlar olur ve o §amπ sa…mûnyâya
benzer §ûrette, √umrete mâil olur. İntehâ.
Fi’†-‰ab¡ı: Zeyt-i ünfâ… derece-i ûlâda bârid ve yâbistir. Ve Rûfus der ki
ru†ûbeti vardır. Ve yetişmiş zeytûnun zeyti i¡tidâl üzere √ârrdır ve ru†ûbete
mâildir, o zeyt πasl olunsa ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedil olur ve √arâreti
e…all olur. Ve’l-√â§ıl zeytûn-ı na∂îc √ârrdır ve zeyti ru†ûbete mâildir. Ve
zeytûn-ı ficc bâriddir ve «aşebi ve vara…ı bâridleridir. Kaçan zeyt-i ünfâ…
cidden ¡atî… olsa onun dahi †ab¡ı zeytûn-ı √ulvün †abî¡atında olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Zeyt envâ¡ının cümlesi bedeni ta…viye eder,
√arekete tenşî† eder ve i†fâsı vardır. Zeytûn-ı berrînin zeyti bakır kap içinde
227 “Zeytûn √abbı”na zeytûn ve yağına “zeyt” derler.
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¡a…d olunca …adar †ab« olunur, o mi…dâr †ab« ile …uvveti √u∂a∂ ya¡ni «avlân-ı Hindî …uvvetine …arîb olur. Mümella√ zeytûnun suyu mâ-ı mil√ten
ten…ıyede a…vâ olur. Ve e§ı√√âya zeytin ecvedi zeyt-i ünfâ…tır. Ve zeyt-i
¡atî…in √iddeti le≠¡e bâliπa olmaz ya¡nî zeyte her ne mi…dâr eskidikçe bir
nev¡ √iddet ¡ârı∂ olur ise lâkin le≠¡ edecek …adar mu√tedd olmaz. Ve zeytûnda …alîlen πıdâiyyet olur.
Fi’z-Zîneti: Zeytûn-ı berrînin yaprağı dâ«ısa nâfi¡ olur ve berrînin yaprağı ile çok terleyen kimsenin teri silinse terlemekten men¡ eder. Ve berrî
zeytûnun zeyti ek&er-i menâfi¡de gül yağı gibi olur, şa¡rı √ıf@ eder ve sür¡at-i
şeybden men¡ eder her gün isti¡mâl olunur ise.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Berrî olan zeytûnun [zeyti] √umre ve nemle ve
şerâda ve evrâm-ı √ârrede isti¡mâl olunur ve bu veremleri ta√lîl eder. Ve
√a†abı yakıldıkta ondan seyelân eden ru†ûbet cerebe ve …ûbâya nâfi¡dir. Ve
zeytin ¡akeri ya¡nî dibine çöken balçığı πudedli olan evrâm-ı √ârreye nâfi¡dir «u§û§an yaprağı ile isti¡mâl oluna.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Zeytûn-ı berrînin «âmından sıkılan zeyt ra†b
…ur√alara ve yâbis …ur√alara ve cerebe nâfi¡dir. Ve zeytûn-ı berrînin yaprağı √umreye ve …ur√a-i «abî&eye ve vesi«aya ve nemleye ve şerâya nâfi¡dir.
Ve zeytin ¡akeri «âmâlâvun ile cerebi sağaltır √attâ dâbbelerin cerebini dahi
dahi sağaltır «u§û§an türmüs na…î¡i içinde all oluna. Su ve tuz ile mürebbâ
olan zeyt-i berrî ki ona su zeytûnu derler, onunla √ar…-ı nâra ∂ımâd olunsa
teneffu† eylemez ve ondan nüfâ†ât ¡ârı∂ olmaz ve …urû√-ı vesi«ayı ten…ıye
eder. Ve zeytûn-ı berrînin §amπı müte…arri√ olan cerebden ve demregilerden nâfi¡dir ve cirâ√ât merâhimine dahi id«âl olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Tuzlu zeytûnun suyu ile ¡ır…-ı nesâ için i√ti…ân
olunur. Ve zeyt-i maπsûl ¡a§ab veca¡larına ve ¡ır…-ı nesâya muvâfı… olur.
Zeyt-i ¡atî… ile †ılâ [172b] olunsa ni…risi olanlara nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Zeytûn yaprağı koruk suyu ile bal …ıvâmında olunca
…adar †ab« olunur sonra müte™ekkil olan esnâna †ılâ olunur ve o †ılâ ile diş
mün…ali¡ olup çıkar. Zeytûn-ı berrînin zeyti baş ağrısına menfa¡atte gül yağı
gibidir. Zeytûn-ı berrînin ¡u§âresi kurutulup ve ondan …ur§ itti«â≠ olunup
√ıf@ olunur, seyelân-ı ü≠üne onunla mu¡âlece olunur. Ve berrî zeytûnun
zeyti ile ma∂ma∂a olunsa li&e-i dâmiyeye ya¡nî kanayan diş etlerine nef¡i
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olur ve √areket eden dişleri dahi pekişdirir. Zeytûn-ı berrînin §amπı ile müte™ekkil olan dişlerden mev∂i¡-i te™ekküle √aşv kılınsa menfa¡ati olur. Zeyt-i
¡a…ârib veca¡-ı ü≠ünün eşref-i edviyesindendir. ªâhir budur ki zeyt-i ¡a…ârib
ile §â√ib-i ¢ânûn zeyt ile ma§nû¡ olan dühn-i ¡a…âribi murâd eyledi. Zeytûnun yaprağı …ulâ¡a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Zeyt-i ¡atî… ile ikti√âl olunsa @ulmet-i ¡ayna nâfi¡ olur.
Ve zeytin tortu edviye-i ¡aynda dâ«il olur. Ve vara…ının «urâ…ası tûtiyâya menfa¡at-i ¡aynda bedel olur. Ve §amπının dahi πışâveye ve beyâ∂a ve
†aba…a-i …arniyyenin πıl@atine nef¡i olur. Ve yaprağının ¡u§âresi cu√û@-ı
¡ayna ve †aba…a-i …arniyyenin …ur√larına ve nevâzile nef¡i olur. Emrâ∂-ı
¡ayna bostânî zeytûn yabanîden evfa… olur. Ve ke≠âlik bostânînin §amπı
¡aynı câlî olur ve evsâ«ını izâle eder ve gözde olan suyu ve beyâ∂ı giderir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Siyâh zeytûn çekirdeği ile rebv için teba««ur olunur
ya¡nî onunla tütsü verilir ve emrâ∂-ı riye için dahi teb«îr olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Zeytin tortu müstes…ânın ba†nına va∂¡ olunur. Zeytûn
kendi √âli üzere i≠â «ulliye ve †ab¡ahu bâ…î olsa ha∂mı ¡usretli olur. Ve
zeytûn-ı πalî@in memlû√u şehveti ta√rîk eder ve mi¡deyi ta…viye eder ve
keymûs-ı …âbı∂ı tevlîd eder.Ve zeytûn-ı mu«allel ya¡nî sirke ile mürebbâ
olan zeytûn cümlesinden ziyâde ha∂mı …abûl eder ve serî¡an ha∂m olunur.
Ve zeyt-i ünfâ… mi¡deye ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¢able’†-ta¡âm zeytûn mürrî ile ma¡an tenâvül olunsa
ba†nı telyîn eder. Dokuz vu…ıyye zeytûn ıssı su ile veyâ«ûd arpa suyu ile
ishâl eyler. Ve zeytûn se≠âb ile †ab« olunsa sancıya ve dîdâna ya¡nî a√şâda
olan kurtlara nef¡i olur ve …ûlınc-ı veremîye nef¡i olur ve onunla …ûlınc-ı
&üflîye i√ti…ân olunur. Ve zeytûnun ¡u§âresi ra√imin seyelânı ve nezfi için
i√timâl olunur ve ishâl-i müzmin için arpa unu ile ∂ımâd olunur. Zeytin
¡atî…i …ıvâma getirilip mâ-ı √ı§rım ile ya¡nî koruk suyu ile i√ti…ân olunsa
ma…¡adenin bâ†ınında olan …ur√alarına nâfi¡ olur ve ra√im …ur√alarına dahi
nâfi¡ olur. Ve ağacının §amπı †am& ve bevli idrâr eder ve cenîni i«râc eder.
Fi’s-Sümûmi: Zeyt mâ-ı √ârr ile şürb olunsa tehevvu¡ i√dâ& edip kusturur ve onunla semmin …uvveti ∂a¡îfe olur. Ve …avmin dedikleri üzere zeytûn-ı berrînin §amπı edviye-i …attâleden sayılır.
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Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü Zedvârdır: زدوار
~â√ib-i ¢ânûn der ki ben @ann ederim ki “zedvâr” cedvâr dedikleri
devâdır. İbn Kütbî der ki bir †âife cedvâra zedvâr tesmiye ederler. Ve cedvârın lev√aları seb…at eyledi.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü Zerâvenddir: زراو
‰ab¡ ile olan nüs«ada der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki bu devânın ism-i esba…ı ariston-lo«os
- س
 ارidi, iki kelimeden mürekkeb idi, “ariston” kelimesinin
ma¡nâsı “fâ∂ıl” demektir ve “lo«os” “nüfesâ” demektir, va∂¡-ı √aml eden
hatunlardır. Bu devânın menfa¡ati fâ∂ıle ve zâide olmakla bu ism ile ya¡nî
ariston-lo«os ismiyle tesmiye olundu. Ve zerâvend iki …ısmdır, birine zerâvend-i müda√rec derler ki o müda√rec ün&â i¡tibâr olunur ve onun vara…ı
…ısûs ya¡nî leblâb-ı kebîr vara…ı gibi olur, râyi√ası †ayyib ve √iddetten dahi
bir şey™ olur, olduğu …adar istidâreye mâil olur ve nebtinin şu¡besi ke&îr
olup a§l-ı vâ√idde olur ya¡nî şu¡belerinin kökleri bir olur ve dalları uzun
olur ve çiçeği ebya∂ olur, ke-enne berâ†ıl ya¡nî kalansüve mi&lli olur ve çiçeğinin içinde olan zevâidi kerîhü’r-râyi√a olur. Ve zerâvendin ikinci …ısmı
zerâvend-i †avîldir, o erkek i¡tibâr olunur ve ona …u†ûlindus - س
tesmiye olunur ve yaprağı zerâvend-i müda√rec yaprağından uzun ve aπ§ânı ince
olur, uzunluğu bir şibrdir ve çiçeği firfîrîdir, müntindir, râyi√a-i kerîhesi
vardır ve armut zehrine müşâbihtir ve zerâvend-i müda√recin kökü şelceme müşâbihtir, tedvîri vardır. Ve zerâvend-i †avîlin a§lı bir şibr ve şibrden
ek&er olur, parmak kalınlığında olur. Ve bu iki kökte dahi √a†abiyyet vardır
ya¡nî çemşir dedikleri ağaca benzer ve †a¡mında zühûmetli acılık ve merâret
vardır. Ve zerâvend-i †avîlden bir nev¡ vardır ki †ayyib olur, aπ§ânı ince olur
ve aπ§ânının üzerinde çok yapraklar olur ve olduğu …adar istidâreye meyli
olur ve √ayy-ı ¡âlemin §ınf-ı §aπîrinin yaprağına müşâbih olur ve çiçeği
se≠âb çiçeğine müşâbih olur ve kökü ifrâ† üzere uzun ve ince olur ve üzerinde kalın kabuğu olur, kabuğunun kokusu mu¡a††ır olur, ¡a††ârûn terbiye-i
edhânda o kabuğu isti¡mâl ederler. Pes bu ma…âlât †ab¡ ile olan nüs«alara
ma«§û§tur. Lev√a tamâmına gelince …adar ≠ikr olunacaklarda cümle nüs«a
müşterektir: Ve bir …avm-i â«er zu¡m eder ki zerâvend †avîl olur ve ba¡∂ısı
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müda√rec olur. Ve bir nev¡i dahi vardır ki şa…î…-ı kerme benzer ya¡nî yarılmış teğeğin nı§fına müşâbihtir, o dahi zerâvend-i †avîlin bir §ınfı olur. Ve
müda√rec ün&â i¡tibâr olunur, onun yaprağı …ısûs dedikleri nebâtın yaprağına benzer. “¢ısûs” leblâbdan bir §ınftır, √iddet ile †ayyibetü’r-râyi√a olur,
istidâreye mâil olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Zerâvend a§nâfının cümlesi derece-i &âniyeye varınca …
adar √ârr olur ve &âli&ede yâbistir. Ba¡∂ı nüs«ada derece-i &âli&eye varınca
…adar √ârr ve derece-i &âniyede yâbis olur yazılmıştır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Cilâsı vardır ve müfetti√ ve müra……ı… ve
ce≠≠âbdır, şevk ve süllâyı ce≠b eder. Zerâvend-i †avîl inbât-ı la√ma ve
…urû√a evlâdır, zîrâ †avîlin cilâsı ve is«ânı ziyâdedir ve sâir ef¡âlde müda√rec evlâdır. Müda√recinn teftî√ ve tel†îfi eşeddir. ‰avîlin …uvveti is«ânda
müda√recin …uvveti gibidir ve ümîd olur ki müda√recin …uvvet-i is«ânında
†avîlin …uvvet-i is«ânı fâ∂ıl ola lâkin le†âfeti fâ∂ıla olmaz, zîrâ müda√rec
ziyâde el†aftır, onun için müda√recin riyâ√ ağrılarını teskîni eşedd olur.
Zerâvendin §ınf-ı &âli&i ya¡nî şa…î…-i kerm gibi olanlarının ef¡âli ∂a¡îfe olur.
Fi’z-Zîneti: Beha…a nef¡i olur, dişlere cilâ verir, kirlerine nef¡i olur, izâle
eder «u§û§an müda√recin bu fi¡lleri ziyâde olur ve levni ta§fiye eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Müna……îdir, …urû√-ı vesi«ayı ve «abî&eyi
ten…ıye eder [173a] ve ta…aşşürden dahi ten…ıye eder, et bitirir «u§û§an
zerâvend-i †avîlin bu fi¡li ziyâde olur, «abî&e ve ¡afine ve ¡amî…a olan
…ur√aların «abî&ini def¡ eder ve îresâ ile isti¡mâl olunur ise …ur√aları la√m-ı
§âli√ ile doldurur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ¡A∂alin tefessu«undan ve bozulmasından nâfi¡
olur. Ve ni…rise zerâvend †ılâ olur «u§û§an müda√recin o menâfi¡i ziyâde olur ve vehn-i ¡a∂ale nef¡i olur, a§√âb-ı ni…ris onu içer ve ondan intifâ¡
ederler.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Kulak kirlerini izâle eder, sem¡i …avî eder eger bal ile
zerâvend kulağa konulsa. Ve ba¡∂ı nüs«ada “¡asel” bedeline “mâ-ı ¡asel”
vâ…i¡ olmuştur. Ve middeyi tevellüdden men¡ eder, kulakta midde tevellüd
eylemez. Eger zerâvend fülfül ile isti¡mâl olunsa dimâπı fu∂ûlden ten…ıye
eder, §ar¡dan nef¡i olur, dişleri bağlar.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Rebve ceyyid olur «u§û§an müda√recin rebve nef¡i
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ziyâde olur, §adrı ten…ıye eder ve su ile şürb olunsa yan ağrılarına nef¡i
olur. Bu me≠kûrların cümlesinde müda√rec a…vâ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Zerâvendden bir dıra«mî ya¡nî bir mi&…âl sa√… olunup
şürb olunsa a«lâ†-ı balπamiyyeyi ve mirârı ishâl eder ve ma…¡adeye nef¡i
olur. Ve †avîl ve müda√recden biri mürr ve fülfül ile şürb olunsa va∂¡-ı
√aml eden nüfesâdan fu∂ûl-i ra√imi ten…ıye eder ve †am&ı idrâr eder ve
cenîni i«râc eder.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊ummayât-ı nâfi∂eden nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: ¡A…reb sokana nef¡i olur «u§û§an †avîlin nef¡i ziyâde olur
iki dirhem mi…dârı şarâb ile şürb olunsa. Ve hevâmm les¡alarına ve sümûma ∂ımâd olunur.
Fi’l-Ebdâli: Zerâvend-i müda√recin bedeli bir vezni zürünbâd ve bir
&ülü&ü besbâse ve nı§f vezni …us†tur. Ve zerâvend-i †avîlin bedeli bir vezni
zürünbâd ve nı§f vezni fülfüldür.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi
Zemmâretü’r-Râ¡îdir: ز אرة ا ا
Ona mizmâru’r-râ¡î dahi derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfe bir devâdır ya¡nî bir nebttir ki onun
vara…ı lisân-ı √amel vara…ına müşâbih olur lâkin lisân-ı √amel vara…ından
ra…î… olur ve cânib-i ar∂a meyl edip eğilir ve ondan bir ince sâ… @uhûr eder
ki sâzecedir ve bilâ-vara… olur, ≠irâ¡ mi…dârı uzar, o sâ…ın e†râfında ¡amûd
gibi bir …âim nesne olur ki o nebtin başı olur ve çiçeği o başta olur, §ufrete
mâil ebya∂ olur ve ince olur, siyâh kökleri olur, «arba…-ı esvede benzer,
ince olur, cidden râyi√a-i †ayyibesi olur ve ru†ûbeti dib…tır, ele yapışır,
sulak ma√allde nâbit olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Me™mûl olan budur ki zemmâretü’r-râ¡î derece-i &âniyenin
evvelinde √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Denildi ki tehebbücü ta√lîl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Câlînûs’un mücerrebidir ki mizmârın sülâ…ası böbreklerde olan √a§âtı ta√lîl eder. Ve bir …avm dedi ki em¡â …ur√alarına ve
sancıya nâfi¡dir ve ra√imin elemlerine dahi nâfi¡dir ve †am& ve bevli idrâr
eder ve fütû…a nâfi¡ olur.
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Fi’s-Sümûmi: Zemmâretü’r-râ¡îden bir mi&…âl veyâ«ûd iki mi&…âl şürb
olunsa erneb-i ba√rî veyâ«ûd afyûn mi&lli nesneleri şürb eden kimselere
nâfi¡ olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı Zebîbdir:

ز

¡İnebin …adîdine derler, biz onu fa§l-ı ¡aynda ¡ineb resminde ≠ikr eyleriz
inşâallâhu ta¡âlâ.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi Zehredir: ز ه
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu ma…âmda zehreden murâd bir nebt olur ki o nebâtın
bir nev¡inin vara…ı ¡adesî olur ve aπ§ânı munta§ıbdır ya¡nî o aπ§ân esfele
eğilmez, doğru havâya mürtefi¡ olur ve kökü incedir, çoraklı ve güneşli
ma√allerde biter, †a¡mında mülû√at ve tuzluluk olur. Ve zehrenin nev¡-i
â«eri kemâfî†ûs dedikleri nebt olur ve levni ve urcuvâniyyeti228 a√sen olur.
Fi’l-¢urû√ı: İdmâli vardır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Fu∂ûlü tel†îf eder √attâ zehrenin nev¡-i &ânîsi sikencebîn ile şürb olunsa §ar¡a nef¡i olur.
Zâiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi Zi™ândır: زؤان
Vankulu lüπatinde der ki [ ا ؤانez-zi™ân] (zâ’nın kesri ve hemzenin meddi ile) terike aralarında olan siyâh dâneler ki le≠≠eti acı olur. İntehâ. Anadolu diyârında o siyâh dâneye delice derler, ek&er ma†îr olan senelerde
ve kıraç yerlerde olur. Ve ¢âmûs’ta zâ’da üç √areke tecvîz olunmuştur ve
hemze bedeline vâv dahi lüπattir.229
Fi’l-Mâhiyyeti: ~â√ib-i ¢ânûn der ki ben derim ki züvân kelimesini nâs
iki nesne[ye] ı†lâ… ederler: Birisi √ın†aya müşâbih bir √abba ı†lâ… ederler
ki nâs ondan «ubz itti«â≠ ederler ve ona ya¡nî o «ubza züvân-ı keb&î derler
ya¡nî şeyy ve nu∂c olmuş züvân demek olur. Ve â«er …avm züvân ismini
bir şey™-i müskire ı†lâ… ederler, o şey™ redîdir ve √ubûb içinde vâ…i¡ olur
lâkin bu ma¡nâ-yı &ânîde bizim ba√&imiz olmaz ve bizim züvân ile murâdı228 “Urcuvâniyyeti” ya¡nî erπavân levninde olması demektir.
229 “Züvân” √ın†aya müşâbihtir, √ubûbâttandır.
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mız ma¡nâ-yı evveldir, ma¡nâ-yı &ânîde menâfi¡-i †ıbbiyyeden bu menfa¡at-i
ma¡lûme yoktur. Pes bu ta√rîrâttan @âhir olur ki ¢ânûn §â√ibinin ≠ikr eylediği ma¡nâ-yı &ânî kütüb-i lüπatte ≠ikr olan ma¡nâ olur. Ve ma¡nâ-yı evvel
Allâhu a¡lem ¡örf-i «â§§ olur ve Türkîde çavdar dediklerine muvâfı… olur ve
şeylem dedikleri ki onunla kuşları ta¡lîf edrler, ona muvâfı… olmaz, zîrâ ≠ikr
olunan va§flar ona mu†âbı… değildir.
Fi’†-‰ab¡ı: Denildi ki züvân √ârr-ı ra†bdır. Rûfus dedi ki √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-İ«tiyârı: Züvânın ecvedi odur ki vezni «afîf olur lâkin çürük ve
mütefettit olmaz belki ma∂π olunsa lüzûceti @âhir olur, √umrete mâil olur
ve onda …alîlen ¡ufû§at olur.
Bu ma√allde bâb-ı sâbi¡in yirmi yedi edviyesi «atm oldu. Bi-√asebi’r-resm edviye yirmi sekiz ¡add olundu lâkin zedvâr ve cedvâr şey™-i
vâ√id olmakla yirmi yedidir diye icmâlde evvel-i fa§lda √ükm olundu.

Fa§l-ı ¿âmin ◊arf-i ◊âda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve O Fa§lda Biz Elli Yedi Edviye Beyân Eyleriz
◊âiyye Olan Edviyenin Evvelkisi ◊u∂a∂dır:
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊u∂a∂ iki türlüdür, biri Hindî ve â«eri Mekkîdir. ªann-ı
πâlib budur ki √u∂a∂-ı Hindî fîlzecin ¡u§âresidir. Ve ba¡∂ı kerre bir vechle
πaşş olunur ki a¡şâb ve ¡a…â…îr temyîzinde √a≠… ve mahâreti olanlar dahi
far… edemeyip onu √u∂a∂-ı Hindî i¡ti…âd ederler, zirişkin ya¡nî emîrbârisin
¡u§âresi su içinde ¡a…d olunca …adar †ab« olunur ve o ¡u§âre-i mün…a¡ide
√u∂a∂ @ann olunur. Ve √u∂a∂-ı Hindînin …uvveti nârî ve la†îf olan cevher ile ar∂iyye-i bâride olan cevherden mürekkeb olan cevherin …uvvetine
…arîb olur. Ammâ √u∂a∂-ı Mekkî ma§nû¡ olur.230 Bu me≠kûrlar †ab¡ ile olan
nüs«ada evvelen me≠kûrdur, nüs«a-i sul†âniyyede â«er lev√ada me≠kûr230 ~â√ib-i ¢ânûn ve â«erleri √u∂a∂-ı Mekkî ma§nû¡dur diye cezm ettiler lâkin ne
†arî… ile ma§nû¡ olduğunu beyân eylemediler. İ√timâl olur ki √u∂a∂-ı Hindînin maπşûşu √u∂a∂-ı Hindî ola. Ve πaşşın †arî…i vücûhla beyân olundu, birisi ¢ânûn’da me≠kûrdur ki ≠ikr olundu. Ve i√timâli olur ki √u∂a∂-ı Mekkînin
§ınâ¡ati †arî…-i â«er ile ola, o §ınâ¡at a§√âbının beyninde cihet-i §ınâ¡ası esrâr-ı
mektûme olmakla müştehir olmaya.
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dur. Ve “fîlzec” “fîl-zehrec”den mu«affeftir. ◊u∂a∂-ı Hindîye fîl-zehrec
tesmiye olunur, zîrâ √u∂a∂-ı Hindî fîli …atl eder. [Fîl-zehrec] “fîl-zehr”den
mu¡arrebdir, semm-i fîl ma¡nâsına.231 Dîs…ûrîdûs dedi ki şecere-i √u∂a∂ dikenli bir ağaçtır, üçer ≠irâ¡ ve dahi ek&er dalları olur ve onun mîvesi fülfüle
benzer, mülezzizdir ya¡nî cismi [173b] sıkıdır, gevşek değildir ve me≠â…ı
mürrdür ya¡nî acıdır ve melâsetlidir ve kabuğu sarıdır ve kökleri ke&îredir,
emâkin-i ve¡ire232 vü yâbisede biter. Ve ba¡∂ı kerre √u∂a∂ın ya¡nî yaprağının ¡u§âresi isti«râc olunur eger yaprak tâze ve †arî olup ağacında olduğu
√âl üzere olur ise, o yaprak da…… olunur ve ¡a§r olur; eger yaprak tâze olmayıp yübûset ¡ârı∂ olduysa o yaprak eyyâm-ı ke&îrede su içine va∂¡ olunup
nu…û¡ kılınır ba¡dehu †ab« olunup i«râc olunur sonra mükerreren katı olunca …adar nâra i¡âde olunup †ab« olunur, o ma†bû« √u∂a∂ yaprağının ¡u§âresi
olur. Ve ba¡∂ı kerre πaşş olunup o †abî«e zeytin tortu «al† olunur, efsentîn
¡u§âresi dahi «al† olunur ve ba…ar merâresi dahi «al† olunur. Ve ba¡∂ı kerre
dahi şecere-i √u∂a∂ın mîvesinde ¡u§âre itti«â≠ olunur, &emeresi güneşe serilir ve ba¡dehu ¡a§r olunur.
Fi’l-İ«tiyârı: Şa¡r ya¡nî tüy emrinde ve ta…viyesinde √u∂a∂-ı Hindî
√u∂a∂-ı Mekkîden a…vâ olur ve evrâmda Mekkî [a…vâ] olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊u∂a∂ √arr ve berdde mu¡tedil olur ve derece-i &âniyede
yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊u∂a∂-ı Hindîden ta√lîl olur ve …ab∂-ı yesîr
olur, her nezfe menfa¡ati olur; ta√lîli …ab∂ından ek&er olur ve ta√lîli derece-i &âniyede olur ve …ab∂ı tecfîfinden dahi ednâ ve e…all olur ve …uvve-i
la†îfesi olur.
Fi’z-Zîneti: Tüyleri mu√ammirdir, kızartır ve ta…viye eder «u§û§an
√u∂a∂-ı Hindî bu fi¡li ziyâde işler ve kelefi sağaltır. Ve cemî¡an √u∂a∂ dâ«ısı sağaltır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Rı«v şişlere ve nemleye nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊u∂a∂ın Hindîsi ve Mekkîsi bu iki …ısmdan
her birisi …urû√-ı «abî&eden nâfi¡ olur.
231 “Fîl-zehrec” tesmiyesinin vücûh-ı u«râsı İbn Kütbî müfredâtında beyân olunmuştur.
232 “Ve¡ir” sehl’in ∂ıddıdır, taşlık ve kayalık demektir.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: A¡∂âyı ve maf§alları şedd edip pekiştirir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Hindînin kulaktan middenin seyelânına ve …ur√alarına
nef¡i olur. Ve …ulâ¡ için te√annük olunsa ya¡nî √anekine √u∂a∂-ı Hindî mes√
olunsa nef¡i olur ve sağaltır; diş etlerinin şişlerine ve emrâ∂ına cidden nef¡i
olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Remede nâfi¡dir ve †aba…a-i …arniyyeyi cilâlandırır ve
πışâvesini izâle eder ve göz cerebine nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-Sadrı ve’n-Nefesi: ◊u∂a∂-ı Hindî kan tükürenlere ve öksürüğü olanlara sa…y olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊u∂a∂-ı Hindî şürb olunsa yere…ân-ı esvede ve †ı√âle
nef¡i olur ve ke≠âlik Hindî ile o mara∂lara †ılâ olunur ve şeceresi dahi o fi¡li
işler ve menşe™i mi¡de olan ishâli dahi def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ma…¡adede olan şi…â…a nef¡i olur. Ve müzmin olan
ishâl için ke≠âlik ∂a¡f-ı mi¡deden ¡ârı∂ olan ishâl için ve ≠ûsen†âriyâ için
√u∂a∂ şürb olunur veyâ«ûd i√timâl olunur ve †am&ı dahi idrâr eder. Ve
tâze ve †arî olan &emeresi balπam-ı mâîyi ishâl eder ve dübürde olan
…ur√alara nâfi¡ olur, nisâda olan nezfi men¡ eder ve bevâsîre menfa¡ati
olur.
Fi’s-Sümûmi: Mîvesi …attâl olan nesneleri isti¡mâl edenlere nef¡i olur.
Ba¡∂ı nüs«alara  א تbedeline  א تvâ…i¡ olmuştur, ona göre ma¡nâ:
“Sihâm-ı mesmûmeden nef ¡i olur” demektir. Ve √u∂a∂-ı Hindî kelb-i kelib
¡a∂∂ası için sa…y olunur.
Fi’l-Ebdâli: ◊u∂a∂ın bedeli bir vezni fîl-zehrec ve mütesâviyyü’l-mi…dâr
fûfel ve §andalın mecmû¡undan bir vezni dahi √u∂a∂a bedel olur.
◊âiyye Olan Edviyenin İkincisi ◊ınnâdır: א
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki √ınnânın233 …âmet-i şeceresi iki ≠irâ¡
mi…dârı olur ve şu¡beleri ya¡nî dalları ince olur ve vara…ı aπ§ânı üzere olur
ya¡nî sâ…ında olmaz, dallarında olur ve vara…ı zeytûn ağacı yaprağına benzer lâkin zeytûn yaprağından geniş ve mülâyim olur ve «u∂ratı dahi şedîde
olur ve ebya∂ çiçeği olur, üşne çiçeğine müşâbih olur, †ayyibü’r-râyi√a olur
233 “◊ınnâ” √ı∂âb-ı ma¡rûftur.
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ve bezri esved olur ve a…†â234  اtesmiye olunan nebâtın bezrine müşâbih
235
olur. Ve √ınnâ Ba§ra’dan ve sâir büldân-ı √ârreden meclûb olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’z-Zîneti: ◊ınnâ mâ-ı kündüs ile tüylere le†û« kılınsa tüyleri kızartır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊ınnâda ta√lîl ve …ab∂ ve tecfîf …uvvetleri
vardır velâkin le≠¡ eylemez, o fi¡lleri bilâ-le≠¡ işler; mu√allil-i müfeşşiş ve
efvâh-ı ¡urû…ı müfetti√tir ya¡nî ta√lîli mevâddı dağıtmakla olur ve damarların ağızlarını açar. Ve dühn-i √ınnâ için cidden tes«în ve telyîn …uvveti
vardır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ‰abî√-i √ınnâ balπamî olan şişlere ve ürbiyye236
veremlerine nâfi¡dir.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊ınnâ †abî«i ile âteş yanığına ne†ûl kılınır. Ve
ba¡∂ılar dediler ki √ınnânın cirâ√âtta dem-i a«aveyn fi¡li gibi fi¡li olur. Ve
¡i@âm-ı meksûre üzerlerine √ınnâ yalnız veyâ«ûd …ayrû†î ile ma¡an va∂¡ olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊ınnânın çiçeğinin ¡a§ab ağrılarına nef¡i olur ve temeddüd ve fâlic için terkîb olunan merâhim a«lâ†ına id«âl olunur ve dühnü
i¡yâyı ta√lîl eder ve a¡∂âbı telyîn eder ve kırılan kemiklere nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ınnâdan sirke ile baş ağrısı için cebhe üzere †ılâ olunur, ke≠âlik ağızda olan …ur√alara ve …ulâ¡a dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Şev§aya muvâfı… olur ve «unâ… için terkîb olunan
merâhime id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√im ağrılarına nâfi¡dir.
◊âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ◊amâmâdır: א א
Bu devânın lev√a-i mâhiyyetinde nüs«alar mu«teliftir ve i«tilâfları ancak ¡ibârette olmakla nüs«a-i sul†âniyye tercüme olunmak i«tiyâr olundu:
234 Nüs«a-i sul†âniyyede en†â  اnûn iledir. İbn Kütbî müfredâtında der ki
“En†ûniyâ - א
ا:
א אا
ا رق ا
א א و ا
ا روي
235 ◊alîmî “√âmâ” mâddesinde der ki bir ağacın adıdır ki iki cins olur, a…†â derler,
Türkçe mürver ağacı derler ve √âmâ a…†â onun küçüreğidir ki tarlalar kenârında
biter, ağacı olmaz ve ba¡∂ı yerde ona biber otu derler.
236 “Ürbiyye” uylukta olan kısık ma√all, a§lu’l-fa«i≠ ma¡nâsınadır.
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Fi’l-Mâhiyyeti: ◊amâmâ237 bir ağaçtır ki aπ§ânının terekkübü ve hey™et-i
ictimâ¡ı salkım gibidir, ke-enne «aşebden bir salkımdır, müteşebbiktir, biri
birine a¡∂âları mütedâ«ildir ve çiçekleri küçürektir, levnde sâ≠ece benzer238
ve yaprakları fâşerâ yaprakları gibidir ve levni altın levni gibidir ve ağacının levni yâ…ût levni gibidir, râyi√ası †ayyibdir. Ve √amâmâdan bir §ınf
vardır ki yeşildir ve πalî@dir, yaşlık olan ma√allerde biter ve râyi√ası se≠âb
râyi√asına benzer. Ve bir §ınfı dahi vardır ki ¢ıb†îdir, uzun değildir ve ¡arî∂
dahi değildir ve inkisârında §u¡ûbet dahi yoktur belki ¡un…ûdîdir ya¡nî üzüm
salkımı gibidir, mârre-i †arî…e râyi√ası şâyi¡a olur ya¡nî yoldan geçenlere
kokusu vâ§ıl olur.
Fi’l-İ«tiyârı: ~ınf-ı evvelin ecvedi ve ef∂ali ≠ehebî ve †arî olup Ermenî
ve mürr ve râyi√ası la†îf olandır. Ammâ ağacı yeşil olan §ınf-ı &ânî redîdir
ve ∂a¡îfü’r-râyi√adır, mevâ∂i¡-i nediyede ve sulu yerlerde biter. Ve §ınf-ı
&âli&in ecvedi √adî& ve tâze olup beyâ∂a ve √umrete mâil olandır ve ke&îf ve
emles olup münbası† ve πayr-i mültevî ve mükteniz ve lâ≠i¡ ve √âdd olanlardır ve fütâtından ya¡nî kırıklı ve ufaklanmışlarından ictinâb olunur, zîrâ
fütât maπşûş olur ve aπ§ânı a§l-ı vâ√id üzere olanlar i«tiyâr olunur, zîrâ o
mi&lli olan √amâmâ ta…lîd olunmaz ve maπşûşu bulunmaz. Dîs…ûrîdûs der ki
√amâmânın ecvedi ebya∂ ve √umrete ∂ârib olanlardır ve bezr ile dolu olup
¡anâ…îd gibi ya¡nî salkımlar gibi olanlardır ve min- πayri ≠efer239 râyi√ası
&a…îl olanlardır ve bir renk üzere olup alaca ve mu«telifü’l-elvân olmayanlardır ve lisânı le≠¡ edendir ve mütekerric ve küflenmiş olmayanlardır. ‰ab¡ ile
olan nüs«ada ≠ikr olunur ki: Bir …avm √amâmâya emûmîs240  اtesmiye
olunan devâ ile πaşş ederler, zîrâ o devâ √amâmâya benzer lâkin râyi√ası
yoktur ve mîvesi dahi yoktur ve o devâ Ermîniyye diyârında olur ve zehresi
fû≠enec-i cebelî zehresine müşâbih olur. Sen murâd edersen ki √amâmâyı
imti√ân edip maπşûş √amâmâdan [174a] far… edesin, fütâtından ictinâb eyle.
237 “◊amâmâ” ma¡rûftur, bu ism lüπat-ı Neba†î üzeredir.
238 İbn Kütbî der ki çiçeği «îrînin kırmızı olan çiçeğine benzer, zîrâ İbn Kütbî’nin
yazdığı üzere sâ≠ecin çiçeği olmaz ve kendi levni πubrete mâil beyâ∂ olur,
√amâmânın ≠ikr olunan çiçeği kırmızı olur ve Şey«’in …avli üzere sâ≠ecin çiçeği
olur ve câizdir ki iki çiçekler arasında müşâbehet ola ve i√timâldir ki “sâ≠ec” a§l
nüs«ada “sâc” olup “sâ≠ec” kâtibin ta√rîfi ola, zîrâ şecer-i sâc kırmızıdır.
239 “±efer” keskin râyi√a ve koltuk râyi√ası. Vankulu.
240 “Meys” İbn Kütbî müfredâtında ve ¢âmûs’ta me≠kûrdur.
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±ikri mürûr eylediği üzere a§l-ı vâ√id üzere aπ§ânına o devâ benzemez ve
ona bir nesnenin müşâbeheti olmaz, ancak müşâbehet fütâtında olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊amâmâ derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mevâddı ter…î… eder ve mün∂icdir ve …ab∂ı
vardır, …uvveti vecc ya¡nî eğir …uvveti gibidir belki √amâmâ eğirden in∂âcda ek&er ve eşeddir ve eğirin tecfîfi ziyâdedir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârreyi in∂âc eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mün…aris241 †abî«ini şürb ile veyâ«ûd içinde oturmakla intifâ¡ ederler.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Başı ağırlaştırır ve ağrıtır ve münevvimdir, uyutur.
Ba¡∂ılar dediler ki √amâmâ ile cebhe üzere †ılâ olunsa §udâ¡ı def¡ eder. Ve
√amâmâ müskirâttan ve münevvimâttan olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊arâretli remede ve göz ağrısına √amâmânın †abî«i ile
ten†îl olunur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Şev§a-i bârideden √amâmâ nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kebidin süddlerini teftî√ eder. ¡İlel-i kebid için
√amâmâ şürb olunur. Veccden ha∂mı √amâmânın ek&er olur ya¡nî †a¡âmı
ziyâde ha∂m ettirir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr eder ve ra√im ağrılarına nef¡i olur
ve ra√im için itti«â≠ olunan ferzicelerde vâ…i¡ olur. Ve böbrek ağrıları için
†abî«ine marî∂ iclâs olunur. Ve a√şâ veremlerine nef¡i [olur.]
Fi’s-Sümûmi: ◊amâmâ bâdrûc ile les¡a-i ¡a…rebe ∂ımâd olunsa nef¡i olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü ◊urftur: ف
Kâmil-i ¡Alâî’nin ta√…î…i üzere √urf √ubûbâttandır, ona √abbu’r-reşâd
ı†lâ… olunur ve reşâd nebtinin ismidir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûftur.242 Dîs…ûrîdûs der ki bizim gördüğümüz şecere-i √urfun ecvedi ar∂-ı Bâbil’de nâbite olanlardır. Ve √urfun
241 “Mün…aris” ni…ris olanlardır.
242 “◊urf” ¢âmûs’ta der ki ا אد
 ا ف אVe yine ¢âmûs’ta der ki ا אد
אن
אؤ ن ا ف אه ا
ه
 ا فVan…ulu der ki ki [ َا ْ ُ ُفel-√urf] (√ânın
ْ
∂ammı ve rânın sükûnu ile) üzerlik to«umu dedikleri dâneler, sipendân ma¡nâsına. İbn Kütbî der ki bu laf@a lüπat-ı Neba†iyye’dir, ¡Arabîde [ ا ُّ َّ ُאءe&-&uffâ™]
derler, (…[ ُ ٌاءurrâ™] vezni üzere, «ardal veyâ«ûd √urftur, ke≠â fi’l-¢âmûs.
َّ
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…uvveti «ardal ile bezr-i füclün mecmû¡unun …uvveti gibi olur. Ve ba¡∂ılar
derler ki «ardal ile bezr-i circîrin müctemi¡an …uvveti gibi olur. Ve √urfun
yaprağında ru†ûbet olmakla yaprağın fi¡li √abbın fi¡linden e…all olur, kaçan
yaprak kurusa ru†ûbeti zâile olup √abba …uvvette müşâkil olur ve √abba
lâ√ı… olmağa mu…ârib olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr-ı yâbis olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allil ve mün∂icdir ve müsa««indir ve telyîn eyler, cerebin irinlerini neşf eder. ◊urf şürb olunsa veyâ«ûd †ılâ olunsa
tesâ…u† eden şa¡rı imsâk eder ya¡nî tüyleri dökülmekten men¡ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Balπamî olan şişlere ceyyiddir. ◊urf su ve tuz
ile çıbanlara ∂ımâd olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Müte…arri√a olan cerebe ve demregilere √urf nâfi¡dir ve bal ile …urû√-ı şehdiyyeye menfa¡ati olur ve nâr-ı Fârsîyi …al¡ eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊urf «all ile ve arpa sevî…ı ile şürb olunsa veyâ«ûd
∂ımâd olunsa ¡ır…-ı nesâya nef¡i olur. Ve ¡ır…-ı nesâ için ba¡∂ı kerre √urf ile
i√ti…ân olunur ve o i√ti…ân ile intifâ¡ olunur «u§û§an o i√ti…ân bir şey™ ishâl
eyleye ki o şey™ dem ile mu«âli† ola. Ve √urf cemî¡an a¡§âbın istir«âsına
nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Riyeyi ten…ıye eder ve rebve nâfi¡ olur ve rebvin edviyesine id«âl olunur, ke≠âlik rebv için itti«â≠ olunan √asvlara ve bulamaçlara id«âl olunur √urfun ta…†î¡i ve tel†îfi olmak √asebiyle. ◊urf mi¡deyi
ve kebidi tes«în eder ve †ı√âl πıl@atine nâfi¡ olur «u§û§an √urf bal ile †ı√âl
üzere ∂ımâd olunsa nef¡i ek&er olur. Ve √urf mi¡deye redî olur ve mi¡deye
redâ™eti le≠¡i √asebiyle olmak anlaşılır. Ve †a¡âma iştihâ getirir. ◊urftan bir
eksûnâfin -  اכ אya¡nî on sekiz dıra«mî şürb olunsa mirreyi kusturur ve
ishâl eder ve ba¡∂ı kerre bu fi¡li ya¡nî mirreyi ishâl yalnız bir dirhemin üç
rubu¡u dahi işler.243
243 ¢ânûn’un bu iki kelâmı mülte™im değildir, biri birine ba¡îddir, zîrâ on sekiz dıra«mî on sekiz mi&…âldir, bir dirhemin erbâ¡ı on sekiz mi&…âlin işlediği fi¡li işlemek ba¡îddir ve hem on sekiz mi&…âl √urf tenâvül olunmaz, onun için İbn Kütbî
çiçeğinden bir eksûnâfin isti¡mâl olunsa diye yazar. ¢âle: ار
اد
و
א
طا
ا אا جا
א
ار اכ א و
و ره اذا ب
دوا و
אل
 واBu me≠kûr İbn Kütbî’nin ¡ibâretidir, ammâ ¢ânûn’da mekâyîl ba√&inde
me≠kûrdur ki eksûnâfin on sekiz dıra«mîdir ve dıra«mî bir mi&…âldir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder, a√şâda olan kurdu i«râc ve ishâl
eder ve †am&ı idrâr eder ve cenîni is…â† ede. Ve kavrulmuş √urf √âbistir
«u§û§an sa√… olunmamış ola, zîrâ √urfta lüzûcet vardır ve lüzûcet √abse
mü™eddî olur; kaçan sa√… olunsalar lüzûcet bâ†ıl olur ve …uvve-i √âbise
zâile olur. Ve √urfun …ûlıncdan nef¡i vardır. Ve √urftan dört dirhem sa√…
olunup ıssı su ile şürb olunsa veyâ«ûd beş dirhem şürb olunsa †abî¡atı ishâl
eder ve em¡âdan riyâ√ı ta√lîl eder. Ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki √urf-ı Bâbilî’den
bir eksûnâfin şürb olunsa mirreyi ishâl eder ve …ay™ dahi ettirir ve eksûnâfinden e…all dahi bir dirhemin üç rubu¡una varınca …adar bu fi¡li işler. Ve bu
kelâm a¡∂â-i §adr lev√asında dahi mürûr eyledi.
Fi’s-Sümûmi: Hevâmmın nehşinden bal ile şürb olunsa veyâ«ûd ∂ımâd
olunsa nef¡i olur ve bir mev∂i¡de ted«în olunsa o mev∂i¡den hevâmmı ve
√aşerâtı †ard ve men¡ eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Beşincisi ◊âşâdır: א א
Türkî’de kekik derler diye işâret olunmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki √âşâ bir nev¡ nebâttır ki ek&er-i nâs
onu bilir ve dikenli olur, aπ§ânları küçüktür √attâ üzerine panbuk sarılıp
…anâdîle fetîle kılınır ve πu§nları e†râfında küçük ve ince yapraklar olur ve
aπ§ânının uçlarında küçürek başları olur, üzerinde firfîrî çiçekleri olur ve
ek&eri taşlıkta nâbit olur ve yüksek mev∂i¡lerde biter, √umrete mâil ebya∂
çiçekleri olur ve …a∂îbi ya¡nî dalları ra…î… ve id«ir …a∂îbine müşâbih olur ve
çiçeği müstedîr ve değirmi olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr-ı yâbistir. Rûfus dedi ki
√âşânın yübûseti fû≠enecin yübûsetinden ziyâdedir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allil ve mu…a††ı¡dır √attâ câmid ve
mün¡a…id olan demi dahi ta…†î¡ edip ta√lîl eder ve müsa««indir √attâ √âşâ
şarâbı şitâda ¡ârı∂ olan …uşa¡rîreti izâle eder.
Fi’z-Zîneti: Siğilleri ta√lîl eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Tâze ve √adî& olan balπamî şişler için √âşâ sirke ile ∂ımâd olunur.
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Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerin ∂a¡fı için şürb olunur. Ve sevî… şarâb ile
¡ır…-ı nesâya ∂ımâd olunur. Ve ta√t-ı şerâsîfte olan ağrılar için √âşâ şarâbı
nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊âşâ †a¡âma «al† olunur ise onun …uvveti ba§arı √ıf@
eder ve ∂a¡îf olan ba§arı …uvvetlendirir ve bu menfa¡ate Dîs…ûrîdûs şehâdet
eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Göğüsü ve akciğeri ten…ıye eder ve tükürmeğe mu¡în
olur ve şerâsîf ağrılarını teskîn eder eger †ab« olunup ¡asel ile la¡… olunursa.
Ve √âşâda tecfîf olmakla kan tükürmekten nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂ma mu¡în olur. Ve şarâb-ı √âşâ sû™-i ha∂mı izâle
eder ve …ıllet-i şehveti dahi izâle eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr eder ve a√şâda olan kurtları ishâl
ve i«râc eder. Ve iki dirhemden dört dirheme varınca …adar √âşâ şürb olunsa bilâ-e≠â ishâl-i kâfî vü nâfi¡ ile balπamı ishâl eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Altıncısı ◊asektir: כ
Vankulu Terceme-i ~ı√â√’ta der ki [ اَ ْ َ َ ُכel-√asek] (fet√ateynle) demir
dikeni ki nebâtât …ısmındandır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki √asek iki §ınftır: Bir §ınfının vara…ı
semiz ot vara…ına benzer lâkin semiz ot yaprağından ince olur ve değirmi
dalları olur, yer yüzüne münbası† olup döşenir ve yaprağının yanında diken
olur lâkin diken sıkı ve §ulb olur ve «arâbâtta nâbit olur. Ve √asekin ikinci
§ınfı nedevî olur ya¡nî yumuşak ve ru†ûbetli olur, mevâ∂i¡-i nediyede ve
sulak [174b] ve ırmak olan yerlerde biter ve dalları mürtefi¡ olur ve yaprağı
dikeninden enli olup yaprağının eni dikenini örter ve i«fâ eder ve sâ…ının
¡âlî †araf-ı esfelinden πalî@ olur ve üzerinde kıl gibi bir ince şey™ nâbit olur
ki sünbülede olup alın saçı gibi olan «û§a benzer ve mîvesi §ınf-ı evvelin
mîvesi gibi katı ve §alâbetli olur. Ve √asekin iki §ınfı dahi tebrîd ederler,
Yes†arûmûn - و ن
nehri √avâlîsinde sâkin olan …avm bu nebâtı †arî
ve ra†b iken devâbblarını onunla ta¡lîf ederler ve mîvesinden «ubz itti«â≠
ederler ve ekl ederler muπaddî olmak √asebiyle. Ve’l-√â§ıl √asek berrî ve
bostânî olur ve berrîsinde ar∂iyyet ek&er olur ve bostânîsinde mâiyyet ek&er
olur; terkîbi bürûdeti ke&îre olmayan cevher-i ra†b ile bürûdeti yesîre ol-
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mayan cevher-i yâbisten olur. Ve lev√a-i mâhiyyette bu taf§îl †ab¡ ile olan
nüs«ada mes†ûr[dur.]
Fi’†-‰ab¡ı: ◊asekin iki §ınfı cemî¡an Dîs…ûrîdûs katında bârid-i yâbistir. Ve Dîs…ûrîdûs’un πayrileri derler ki derece-i ûlâda √ârr-ı yâbistir. Ve
§â√ib-i ¢ânûn der ki …avl-i &ânî bizim diyârımızda nâbit olan √aseke eşbeh
ve evfa…tır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊asekte …uvve-i …âbı∂a olmakla mevâddı
in§ıbâbdan men¡ eder ve in∂âc ve telyîni dahi vardır.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊arâretli şişleri √udû&ten men¡ eder ve mevâddı dahi in§ıbâbdan men¡ eder ve √al…ta @uhûr eden evrâma dahi devâ-i ceyyid olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¡Ufûnetli la√mda olan …ur√alara ve yaralara
nef¡i olur bal ile isti¡mâl olunur ise.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Diş ağrılarında olan ¡ufûnete devâ-i ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊asekin ¡u§âresi ek√âlde vâ…i¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Boğazda olan ¡a∂alin evrâm-ı mu†abba…asına nef¡i
olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder ve böbreklerde ve me&ânede olan
√a§âtı teftît eder ve ¡u§âresi dahi bu fi¡lleri işler ve ¡usret-i bevlden ve
…ûlıncdan nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: ◊asekin nedvâsı ve §ınf-ı &ânîsi &emeresinden iki dirhem
mi…dârı ef¡î nehşine nâfi¡ olur. “Nedvâ” bedeline ba¡∂ı nüs«ada “√asek-i
berrî” vâ…i¡ olmuştur. Ve onun iki dıra«mîsi ya¡nî iki mi&…âli şarâb ile şürb
olunsa sümûm-ı …âtile sa…y olunanlara nef¡i olur ve bir mekâna †abî«i reşş
olunur ise berâπî&i …atl eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Yedincisi ◊armeldir:
◊alîmî lüπatinde der ki sipend ve sipendân, yüzerlik, √armel ma¡nâsına ki yaramaz gözden ötürü tütsü ederler. İntehâ. Vankulu lüπatinde dahi
bu minvâl üzere me≠kûrdur. Ve ¢âmûs’ta √abb-ı nebât diye iktifâ olunup
menâfi¡i beyân olundu ve “√armel” ve “√armele” ve “√ureymile” başka
başka nebtlerdir diye taf§îl olundu. Pes yazıldığı üzere “√armel” üzerlik
olduğu üzere “√urf” dahi üzerlik idi, “√urf” ≠ikrinden sonra “√armel”
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≠ikr olunmak tekrâr olmasın için her birine her ne …adar üzerlik denir ise
iki cinstir ve başka başka ef ¡âli vardır demeğe mu√tâc oluruz veyâ«ûd Kâmil-i ¡Alâî’nin ≠âhib olduğu üzere “√urf” tere-i tîzdir ya¡nî bir teredir ki
√arâfetün-mâ vardır ve circîr dedikleri tereden πayri bir nev¡dir, †abîbler
ona acı tere derler deriz.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârr-ı yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu…a††ı¡ ve müla††ıftır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı mefâ§ıla nâfi¡dir ve ba¡∂ı kerre √armel ile
†ılâ olunur ya¡nî veca¡-ı mefâ§ıla †ılâsının nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊armelde …uvve-i müskire vardır, me&elâ «amrın iskârı gibi iskârı olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Dîs…ûrîdûs der ki √armel ile ve şarâb ile ve keklik
merâresi ile veyâ«ûd decâc merâresi ile ve mâ-ı râziyânec ile sa√… olunsa
∂a¡f-ı ba§ara muvâfı… olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ¢uvvet ile πa&eyânı îcâb eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli tût ile idrâr eder ve †am&ı idrâr eder eger şürb
olunur ise veyâ«ûd †ılâ olunur ise. Ve …ûlınca dahi şürben ve †ılâen nâfi¡ olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Sekizincisi ◊ıltîttir:
Mu√ammed el-Vanî Tercüme-i ~ı√â√’ında der ki ُ ِ ْ ِ ْ َ[ اel-√ıltît] (√ânın
kesri ile ve lâmın sükûnu ve tânın kesri ile) [ أَ ْ ُ َ ا ٌنencudân] dedikleri otun
ِ َّ  و َ َ ُ ْ ِ ْ ِ ٌ ِאAmmâ gâh olur ِّ ِ [√ıllît] derler lâm’ın
§amπıdır; ِ َ َّ َ ُ ْ אء ا
ٌ
َ
teşdîdiyle ve tâ-i vâ√id ile. İntehâ.244
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki √ıltît encudânın §amπıdır ve o §amπ bu
vechle isti«râc olunur ki nebtinin a§lı ve sâ…ı mişra† ile şar† olunur ve şar† olunan mev∂i¡lerden √ıltît seyelân eder. ¢ûrîπâ -  ر אdedikleri arâ∂îden meclûb
olan √ıltîtten bir kimse lisânına koyup ≠ev… eylese ≠ev… eylediği sâ¡atte ve o
mekânda cemî¡an bedeninde √a§af gibi ya¡nî kuru gicik gibi nesneler @âhir
olur ve râyi√ası kederiyye değildir ya¡nî râyi√asını eczâ-i la†îfesi √âmil olur
ve râyi√asının @uhûru küdûretli olan cevherlerinin ha∂mına mu√tâc olmaz,
o sebebden onun me≠â…ı nükhet-i feme serî¡an mu¡în olur. Ve √ıltîtten bir
244 “◊iltît” §umûπdan ma¡rûf §amπdır.
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â«er nev¡ vardır ki sûriyâ demekle ma¡rûftur ki Şâm’dan gelir ve o sûriyâ
¢ûrîπâ’dan a∂¡af olur. Ve √ıltîtin cemî¡an a§nâfı πaşş olunur henüz √ıltît ra†b
iken sekbînec «al† olunmakla veyâ«ûd bâ…ılâ unu «al† olunmakla. Ve √ıltîtin
maπşûşu me≠â…ından ve râyi√asından ve levninden temyîz ve far… olunup
«âli§i maπşûşundan mümtâz olur. Ve ba¡∂ı nâs bu nebâtın sâ…ına sefliyûn245
-ن
tesmiye ederler ve köküne mâπî†âri& -  א אرثtesmiye ederler ve
ma√rû& dedikleri devâdan murâd dahi o köktür. Ve bu nebâtın eczâlarının
a…vâsı §amπıdır ve sonra yaprağıdır ve sonra sâ…ıdır. Ve Lûniye bilâdında bir ot biter ki o otun kökü encudân köküne benzer lâkin encudân kökünden ince olur ve o kök √ırrîf olur vce onun §amπı olmaz ve iddi¡â olunur ki
şa……ından ya¡nî yarılsa yarığından akan su §amπın fi¡lini işler. Ve bi’l-cümle
√ıltîtin iki §ınfı vardır, bir §ınfı münti[n]dir ve §ınf-ı â«erinin râyi√a-i kerîhesi
olmaz belki †ayyibdir velâkin …aviyyü’r-râyi√a değildir. Ve râyi√a-i müntinesi olan ziyâde sü«ûnetli olur ve müntin olan √ıltîtte sâir ecnâsından ziyâde
nâriyyeti olur ve bu nev¡in ek&eri havâyî olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada vâ…i¡ oldu
ki bu müntin olan √ıltîtin ek&eri ¢ayrevânî246 olur ve ma√rû& dedikleri a§l-ı
encudânın §amπı olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ecved ve ef∂ali √umrete meyli olup §âf olan ve mürre
müşâbih olanlar olur, râyi√ası …avî olup lâkin pırasa râyi√asına benzemeyenler ve levni a«∂ar olmayanlar ve me≠â…ı kerîh olmayanlar olur ve i≠âbesi heyyin ve sühûletli olup ve idâfesi √all olunduktan sonra levni beyâ∂a
mâil olanlar olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i râbi¡anın evvelinde √ârr ve derece-i &âniyede bârid
olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Ta√lîli √asebiyle riyâ√ı kesr †ard eder ve kendi
kâsir-i riyâ√ iken neffâ«tır, ondan nef« √âdi& olur. Ve √ıltît mu…a††ı¡dır,
cevfte câmid olan demi ta√lîl eder.
Fi’z-Zîneti: Dâ-i &a¡lebden nâfi¡dir, sirke ve fülfül ile le†û« kılınır ise ve
e†¡ime ile √ıltît isti¡mâl olunsa levn-i beşereyi ta√sîn edip güzellendirir ve
mismâr tesmiye olunan siğilleri …al¡ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ¡U∂vu imâte edip ¡amelden geri koyan …urû√-ı
245 [Ragıp Paşa’da selfiyûn - ن
şeklindedir.]
246 Kütüb-i hey™ette yazıldığı üzere ¢ayrevân i…lîm-i &âli&te bir beldenin ismidir.

Tahbîzü’l-Mathûn

«abî&e mişra† ile şar† ve şa…… olunup ve ma√all-i şar† üzere √ıltît va∂¡ olunsa
nef¡i olur ve @âhirde ve bâ†ında olan dübeylâta devâ-i ceyyid olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Demregilere nâfi¡dir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Mâ-ı rummân ile √ıltît şürb olunsa ¡a∂alin şed«ından ve teferru…undan mef¡i olur ve sinirlerde olan ağrılardan dahi nef¡i olur,
temeddüd ve fâlic gibi âfetlerden nef¡i olur. Eger √ıltîtten bir ü&ûlûs ya¡nî
üç …îrâ† a«≠ alınıp ve ba¡∂ılarının …avli üzere o ü&ûlûse [175a] şem¡ «al†
olunup bel¡ olunur ise ya¡nî yutulur ise veyâ«ûd √ıltîtten o mi…dâr fülfül ve
se≠âb ile ma«lû†an şarâb ile şürb olunur ise.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Te™ekkülü olan a∂râsın &u…be-i te™ekkülüne √ıltît √aşv
olunur yâ«ûd √ıltît günlük ile «al† olunup dişlere il§â… olunur ve yapıştırılır.
Ve √ıltît fâvâniyânın §ar¡a işlediği fi¡li işler. Boğazına ¡ala… ya¡nî sülük yapışan kimse √ıltît ile πarπara eylese boğazından ¡ala…ı …al¡ edip i«râc eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözüne su inen kimse evvel-i nüzûlde bal ile √ıltîtten
ku√l itti«â≠ edip ikti√âl eylese devâ-i ceyyid olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: ◊ıltît suda idâfe ve √all olunup tecerru¡ olunsa §avtı
¡ale’l-fevr ta§fiye eder ve boğazında olan «uşûnet-i müzmineden nef¡i olur.
Ve yumurta ile √ıltît √asv olunsa müzmin öksürüğe ve şev§a-i bârideye
nef¡i olur. Ve lehâtta olan şişlere √ıltîtin √ıntit fi¡li gibi fi¡li olur.
247
Ve ba¡∂ı nüs«alarda “√ıntit” bedeline “şebb” vâ…i¡ olmuştur ve nûn ile
√ıntit …arîben †ab¡ ile olan nüs«ada ≠ikr olunur, ammâ sâirlerinde “√ulîb”
ismi üzere ≠ikr olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kuru incir ile √ıltît isti¡mâl olunsa yere…âna nef¡i olur.
Ve √ıltît mi¡deye ve kebide mu∂ırr olan nesnelerdendir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîre nâfi¡dir, bâhı mu…avvîdir ve bevl ve †am&ı
idrâr eder ve sancıya nef¡i olur ve bağarsık …ur√alarına dahi nef¡i olur. Ve
¢oles zu¡m eder ki √ıltîtte …alîlen ishâl …uvvesi olur ve …ab∂ı dahi olur.
Ve cumhûr-ı cemâ¡at katında ma¡lûmdur ki √ıltît ¡atî… ve bârid olan ishâle
nâfi¡dir.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊ummâ-ı rib¡e cidden nâfi¡ olur.

247 [Bkz. Roma nüshası, s. 176]
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Fi’s-Sümûmi: Kelb-i kelib ¡a∂∂ası üzere va∂¡ olunur ve hevâmm les¡asına dahi va∂¡ olunur «u§û§an ¡a…reb ve rüteylâ soktuğu ma√alle dahi va∂¡
olunur. Ve cümlesine √ıltîtin şürbü ve zeyt ile †ılâsının nef¡i olur ve sihâm-ı
mesmûmenin ∂ararını izâle eder ve semâimin ba¡∂ılarına dahi nef¡i olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu ◊an@aldır:
Mu√ammed el-Vanî tercümede der ki ُ َ ْ َ ْ َ[ اel-√an@al] (√ânın ve @ânın
fet√i ve nûnun sükûnu ile) karga düğlüğü ki ona ebû cehl kavunu dahi derler. Ve sâhib-i ~urâ√ ٌ َ ْ َ [√an@al]ı dıra«t-ı tel« ile tefsîr etmiştir, münâsib
değildir. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊an@al iki §ınf üzere olur, birisi erkektir, lîflerden terkîb
olunmuştur ve §ınf-ı â«eri dişi √an@aldir, rı«v olur ve ebya∂ ve selis olur.
¢âmûs’ta geldi ki
[selis] ( ٌ ِ [ َכketif] vezni üzere) sehl, leyyin, mün…âd
ma¡nâsınadır. Ve ¢ânûn’un bu icmâlini İbn Kütbî taf§îl edip der ki √an@
alın erkeği ağır olur, elyâfı çok olur ve içi sarı olur, pes erkek √an@al
redîdir, isti¡mâl olunmaz. Ammâ √an@alın dişisi rı«v olur, «afîf olur ve
emles olur, içi beyâ∂ ve taşrası sarı olur ve √abbı müte«al«il olur.
Fi’l-İ«tiyârı: ◊an@alın mu«târı ebya∂ olup ve beyâ∂ı şedîd olanlardır ve mülâyim olandır, zîrâ esvedi ve katısı redîdir. Ve lâyı… olur ki
√an@al kökeninden devşirildikte mîvesinin şa√mı nez¡ olunmaya belki mîvesi √âli üzere √ıf@ oluna, zîrâ o mîvenin şa√mı ya¡nî kabuğunun içinde
olan eti kabuğundan ayrılıp şa√m münferiden √ıf@ olunsa o şa√mın …uvveti
∂a¡îfe olur. Ammâ o mîve devşirilmesinin va…t-i §âli√i √an@al sararıp lâkin «u∂reti külliyyen zâil olmadığı va…ttir, eger bu va…tten evvel veyâ«ûd
sonra devşirilirse ∂ârr ve redî olur. Ve vâcib olur ki √an@alın kabuğundan ve çekirdeğinden ictinâb ve i√tirâz oluna. Ammâ √an@al şeceresinde
yalnız bir √an@al olsa o √an@ale-i vâ√ide …attâledir ve rediyyedir, ondan
i√tirâz lâzımdır. Ve erkek √an@al lîfi olmakla ün&â ve rı«v olan √an@aleden
…vâdır. Ve vâcib olur ki erkek √an@alın sa√…ı nâ¡im olup mübâlaπa ile sa√…
oluna ve sa√…ında mübâlaπa eylemekte ziyâde di……at ve ihtimâm eyleyeler,
√an@al-ı ≠eker bi-√asebi’r-rü™yet nâ¡imen münse√ı… olduğuna maπrûr olmayalar, zîrâ ba¡∂ı kerre √an@alın eczâları na@arda «urde olur ve tenâvül olunup ru†ûbete mü§âdif oldukta tecessüm edip büyür ve mi¡denin nevâ√îsine
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ve bağarsıkların büküm yerlerine ve te¡ârîcine yapışır ve o ma√alleri tevrîm
eder, ona binâen vâcib olur ki √an@al sa√… olundukta mâ-ı ¡asel ile ıslatıla
ve tecfîf olunup sa√… oluna. Ve √an@alın ı§lâ√ı ve πâilesinin def¡i ke&îrâ ile
olur velâkin §amπ-ı ¡Arabî ile √an@alı ı§lâ√ ke&îrâ ile ı§lâ√ından evlâ olur,
zîrâ §amπ devânın …uvvetini ziyâde …ahr eder.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arâreti derece-i &âli&ede olur, yâbistir. Ve Kindî nâm √akîm
@ann eylediği √an@al bârid ve ra†bdır ve o √akîm √a……tan ve emr-i §avâbdan
bu¡d-ı şedîd ile ba¡îd oldu.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Mu√allil ve mu…a††ı¡ ve câ≠ibdir ve ce≠bi
mekân-ı ba¡îdden olur. Ve yaprağının tâzesi nezf-i demi …a†¡ eder.
Fi’z-Zîneti: Cü≠âm ve dâü’l-fîl yaprağı ile delk olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Tâze olan yaprağı evrâmı ta√lîl eder ve in∂âc
eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinir veca¡larına ve mefâ§ıl ağrılarına ve ¡ır…-ı
nesâya ve bârid ni…rise cidden nâfi¡ olur ve dimâπı ten…ıye eder. Ve kökü
«all ile †ab« olunup diş ağrıları için ma∂ma∂a olunur veyâ«ûd o a§lın
içi oyulup «urâ†ası †ar√ olunduktan sonra o men…ûr sirke ile doldurulup
ıssı kül içinde sirke kaynatılır ve o sirke ile ma∂ma∂a olunur. Ve eger
zeyt ile †ab« olunup kulağında devî olanların kulağına damlatılsa devîyi
o …a†ûr nâfi¡ olur ve …al¡ı i…ti∂â eden esnâna †ılâ olunsa sühûlet ile o diş
…al¡ olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: ◊an@al ile istifrâπ olunsa nefes-i inti§âbı şedîd olanlara nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊an@alın kökü istis…âya nâfi¡dir ve mi¡deye redîdir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Mefâ§ıl ve a¡§âbdan πalî@ olan balπamı ishâl eder ve
merârı dahi ishâl eder ve ra†b ve rî√i olan …ûlınclara cidden menfa¡ati olur
ve ba¡∂ı kerre demi ishâl eder. Ve √an@al ile ba¡∂ı kerre i√timâl olundukta
cenîni …atl eder. Ve √an@al merâreti √asebiyle em¡âdan sür¡at ile «urûc eder,
onun için √an@alın te™&îri ümîd ve me™mûl olduğu mi…dâr olmaz, zîrâ ziyâde
te™&îr çok mek& eyleyip †abî¡at onda ta§arruf etmekle olur, mek&in zamânı
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…alîl oldukta lâ-ma√âle te™&îr dahi …alîl olur. Ve √an@alın emrâ∂-ı külâ vü
me&âneye nef¡i olur ve bir şerbeti iki kezemedir ya¡nî on iki …îrâ†tır. Her
kezeme altı …îrâ†tır. Ve vâcib olur ki √an@al nâ¡imen sa√… oluna.248 Ve ba¡∂ı
kerre fev… †arafından √an@alın içi i«râc olunur ve içine rubb-ı ¡ineb veyâ«ûd
şarâb-ı √ulv u ¡atî… doldurulur ve bir gün ve bir gece √âli üzere terk olunur
veyâ«ûd ıssı kül üzere va∂¡ olunur ve tamâmen sü«ûnet gelince …adar mek&
ettirilir ba¡dehu isti¡mâl olunur.
Fi’s-Sümûmi: ◊an@al yeşil iken cem¡ olsa ve devşirilse ishâl ve …ay™ı
ifrâ† üzere olur √attâ ba¡∂ı kerre …atl eder. Ve bir a§ldan münferideten √â§ıl
olan √an@ale-i vâ√ideden iki dânı… ba¡∂ı kerre …atl eder ve kabuğundan
ve çekirdeğinden bir dânı… …atl eder. Ve le≠¡i efâ¡îye a§lı ve kökü nâfi¡dir
ve ¡a…reb le≠¡ine enfa¡-ı edviyeden olur. E†ıbbâdan biri √ikâye eyledi ki
bir ¡Arabî kimseyi ¡a…reb dört mev∂i¡den ∂arb eyledi ve ondan ya¡nî a§l-ı
√an@aldan bir dirhem mi…dâr o ma∂rûba sa…y eyledim, hemîn o mecliste
bür™ √â§ıl oldu. Ke≠âlik onunla †ılâ olunsa dahi ¡a…reb sokana nâfi¡ olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Onuncusu ◊ımma§tır:
Mu√ammed el-Vanî tercümede der ki ُ َّ ِ ْ َ[ اel-√imma§] (√ânın kesri
ve mîmin fet√i ve teşdîdi ile) no«ûd ki √ubûbât …ısmındandır. Ve Muberred
eyitti: ٌ ِّ ِ [√immi§] mîm’in kesri iledir hâlâ ki bu §îπa üzere esmâda bir
kelime gelmemiştir illâ ٌ ِّ ِ [√illiz] …a§îr ma¡nâsına ve ٌ ِّ ِ [Cilli…] nâ√iye-i
Şâm’da bir mev∂i¡ ma¡nâsına. İntehâ. [175b]
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ımma§ın a§nâfı çoktur, ebya∂ı olur ve a√meri olur ve
esvedi ve burçak gibisi olur ki ona kirsennî derler, ke≠âlik bostânîsi olur ve
berrîsi ya¡nî yabanîsi olur. Berrîsi ziyâde √iddetli olur ve ziyâde merâreti
olur ve berrînin tesmîni eşedd olur ve berrî bostânînin her işlediği fi¡li işler.
Ve bostânîde olan …uvvet berrîde dahi olur lâkin bostânînin πıdâiyyeti berrînin πıdâiyyetinden ecved olur.
Fî’†-‰ab¡ı: ◊ımma§-ı ebya∂ derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir ve esvedin
…uvveti ziyâdedir.
248 İbn Kütbî’nin ¡ibâretinde
א א ئ
 وvâ…i¡ olmuştur ve hâmişinde İbn
Sînâ’nın na§§ına mu«âliftir diye i¡tirâ∂ olunmuştur.
… ئarînedir ki a§l-ı ¡ibâret
 وdur, kelimesi …alem-i nâsi«tir, ziyâdâtındandır.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müfetti√ ve müleyyindir ve ta…†î¡i dahi olur ve
πıdâiyyeti bâ…ılânın πıdâiyyetinden a…vâdır ve telezzüzü eşeddir ya¡nî cismi müte«al«il değildir, sıkıdır, riyeyi taπdiyede eşkâl ve em&âlinden bunun
gibi bir nesne yoktur. Yaş no«ûd kuru no«ûddan fu∂ûlü ziyπde tevlîd eder.
Fi’z-Zîneti: Nemeşi câlî olur, †ılâen ve eklen levni ta√sîn eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊arâretli olan ve katı olan şişlerden nef¡i olur
ve bi’l-cümle şişlere ve πudedî olan şişlere dahi nef¡i olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Dühn-i √ımma§ demregilere nef¡i olur. Ve no«ûd
unu …urû√-ı «abî&elere ve …urû√-ı sere†âniyyelere ve √ikkeye nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-Mefâ§ılı: Arka ağrılarına nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Başta olan yaş be&relere nef¡i olur. Ve √ımma§ın na…î¡i
diş ağrısına nâfi¡dir ve diş etlerinin √arâretli ve katı şişlerine ve kulak altında olan şişlere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ~avtı ta§fiye eder ve riyeyi taπdiye sâir aπdiyenin taπdiyesinden ef∂al olur, onun için √ımma§ da…î…inden √asv itti«â≠ olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊ımma§ın †abî«i istis…âya ve yere…âna nâfi¡dir ve hem
müfetti√tir, kebidin ve †ı√âlin süddelerini teftî√ eder «u§û§an kirsennî ve
esved olan √ımma§larda tefrî√ ziyâde olur. Ve vâcib olur ki √ımma§ vasa†-ı
†a¡âmda ekl olunup †a¡âmın evvelinde ve â«irinde ekl olunmaya.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊ımma§-ı esvedin †abî«i külâda ve me&ânede olan
√a§âtı teftît eder eger bâdem yağıyla ve fücl ve kerefs ile isti¡mâl olunur
ise ve bu cümle ile cenîni i«râc eder ve me&âne …ur√alarına redî olur.
Ve cidden bâhı √ımma§ ziyâde eder, onun için devâbbın erkekleri ve
cimâl ya¡nî erkek develer √ımma§ ile ta¡lîf olunur. Ve na…î¡-i √ımma§
…uvvet ile in¡â@ eder eger o na…î¡ aç karnına ve ¡ale’r-rî… şürb olunur ise.
Ve √ımma§ın küllîsi ba†nı telyîn eder ve külânın südedini teftî√ eder ve
«u§û§an esved ve kirsennî «ımma§larının teftî√i ziyâde olur. Ve ba¡∂ı
e†ıbbâ dedi ki √ımma§ sirke içinde nu…û¡ kılınsa ve ¡ale’r-rî… ekl olunup
nı§f-ı nehâra …adar §abr olunsa a√şâda olan kurtları …atl eder. Bu…râ†
◊akîm dedi ki √ımma§ta iki cevher vardır, kaçan √ımma§ †ab« olunsa o
iki cevher müfâra…at eder: O iki cevherin birisi mâli√tir, †abî¡atı telyîn
eder ve cevher-i â«er √ulvdür, bevli idrâr eder ve cevher-i √ulvde nef«
vardır, bâhı tehyîc eder.
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◊âiyye Olan Edviyenin On Birincisi ◊ın†adır:
Türkîde buğday ve Fârsîde gendüm derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ın†anın mâhiyyeti ma¡rûfedir.
Fi’l-İ«tiyârı: ◊ın†anın ecvedi §alâbette ve se«âfette mu¡tedile ve mütevassı†a olanlardır ve dânesi ¡a@îme ve semîne olup √adî& ve tâze ve melsâ olanlardır ve levni a√mer ile ebya∂ arasında mütevassı† olanlardır. Ve
√ın†a-i esvedin πıdâsı redîdir.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ın†anın †ab¡ı √ârrdır ve ru†ûbet-i yübûsette mu¡tediledir,
ammâ sevî…ı yübûsete mâildir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊umreti ziyâde olan √ın†ada πıdâiyyet ziyâde
ve ek&er olur. Ve meslû… olan √ın†anın ha∂mı ba†î™ ve neffâ«a olur lâkin istimrâ olunduktan sonra meslû…un πıdâiyyeti ke&îr olur. Ve √uvvârâ249 √ın†a
neşâya …uvvette …arîb olur lâkin neşâdan sü«ûnette ziyâde olur. Bi-†ab¡ihi
lüzûcetli olan da…î… §an¡at √asebiyle lüzûcet ¡ârı∂a olan da…î… gibi değildir,
«al…î ve †ab¡î olan lüzûcet lüzûcet-i ¡ârı∂adan mu√kem olur ve lüzûcet-i
¡ârı∂a lüzûcet-i †abî¡iyyeye …ıyâs olunmaz.250 Ve √ın†a sevî…ının in√idârı
ba†î™ olur ve nef«i ke&îr olur, pes √ın†a sevî…ı tenâvül olundukta bir √alâvetten lâzımdır ki sür¡at ile onu i√dâr eyleye ve mâ-ı √ârr ile πasl olunmak
lâzımdır ki nef«ini izâle eyleye. Ve √ın†a sevî…ının a«lâ†ı …alîl olur, ammâ
neşâstec bârid ve ra†b ve lezic olur.
Fi’z-Zîneti: ◊ın†a vechi ten…ıye eder ve â&ârı var ise izâle eder. Ve √ın†a
unu ve neşâstec kelefe devâ olur «u§û§an za¡ferân ile isti¡mâl olunur ise
devâiyyeti ziyâde olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊ın†a ve şa¡îr sevî…ları &a…îl olur.
249 [ َا ْ ُ َّ َارىel-√uvvârâ] (√â-i mühmelenin ∂ammı ve râ-i mühmelenin fet√i ve vâvın
teşdîdi ile) o √ın†adır ki su ile ıslatılıp da…… olunmakla kabuğu izâle olunduktan
sonra †a√n oluna. Ve nu«âlesi i«râc olunan da…î… semîd tesmiye olunur ve nu«âlesi i«râc olunmaz ise ona «uşkâr derler. Ve sevî… piste dedikleri, †a¡âmdır ki
Fârsîdir, Türkîde kavut derler, unu su ile †ab« edip √elvâ gibi pişirirler ve o su ile
kavrulmuş unu sonra su ile veyâ«ûd yağ ile ıslatıp ekl ederler, ona sevî…-i meltûb
u mücteda√ derler.
250 Me&elâ buğdayın lüzûceti arpa lüzûcetinden ek&er olur ve arpanın lüzûceti §an¡at
ile buğday lüzûceti …adarına bâliπa olsa yine buğday lüzûcetinin fi¡lini işlemez.

Tahbîzü’l-Mathûn

Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊ın†a-i niyye ya¡nî †ab« olunmadık buğday ve ke≠âlik
†a√n olmadan suda †ab« ve meslûk olup lâkin tehriye olmayan buğday ve
ke≠âlik herîse pes bu me≠kûrlar ekl olunsalar a√şâda dûdu tevlîd eder.251
Fi’s-Sümûmi: ◊ın†a da…… olunup kelb-i kelibin ya¡nî kuduz köpeğin ısırdığı ma√alle ≠erûr kılınsa ve ekilse nef¡i olur. ~â√ib-i ¢ânûn der ki benim
katımda aç karnına ve ¡ale’r-rî… insânın ma∂π eylediği ve çiynediği buğdayı
va∂¡ eylemek «ayrlı olur.
◊âiyye Olan Edviyenin On İkincisi ◊ulîbdir:
Lâmdan sonra ta√tında iki no…†alı yâ ile ba¡dehu bir no…†alı bâ iledir.
Ve †ab¡ ile olan nüs«ada √âdan sonra nûn ve nûndan sonra iki tâ ile √ıntit
vâ…i¡ olmuştur. İbn Kütbî nüs«asında iki no…†alı yâ bir no…†alı iki
bâ arasında √ılbîb vâ…i¡ olmuştur. Mu√ammed el-Vânnî Terceme-i
~ı√â√’ta der: ُ َّ ُ ْ َ[ اel-√ulleb] (√ânın ∂ammı ve lâmın fet√i ve teşdîdiyle)
bir ottur ki onu ekseriyyâ âhûlar otlar; yukâlu: ٍ َّ ُ  َ ٌ ُ َّ ٌ َو َ ٌ ُذوki ٌ َ
ْ
ْ
ْ
[teys]ten murâd âhûnun erkeğidir. Ba¡∂ılar eyitti: ٌ َّ ُ [√ulleb] bir sık yapraklı ottur ki yaprağı πâyet koyu yeşil olur, yer yüzüne döşenir ve kaçan ki
bir yerin koparsan sütü akar. İntehâ. Pes bundan fehm olunur ki §a√î√ olan
nüs«a-i ûlâdır ya¡nî “√ulîb” nüs«ası §a√î√tir, zîrâ a§l-ı lüπat lâmın teşdîdiyledir ve …â¡ide budur ki mu∂â¡af olan iki √arfin birini yâya …alb etmek
câizdir, nitekim tema††î ve tela@@î kelimelerinde …alb olundu.
Tema††î a§lında tema††u† ve tela@@î a§lında tela@@u@ idi, mu∂â¡aftan √arf-i &ânî yâya …alb olundu.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ulîb252 devâ-i Hindîdir, sûrincân-ı ebya∂a müşâbihtir.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Ni…rise ve evcâ¡-ı mefâ§ıla cidden nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Balπamı ve «ıl†-ı «âmı ve ba†nda olan kurtları ve √abbu’l-…ar¡ı ve a«lâ†-ı πalî@ayı cemî¡an bu nesneleri ishâl ve i«râc eder.

251 ◊ın†a-i maπsûle o buğdaydır ki ta…şîr olunur ve su içinde na…¡ olunup birkaç
def¡a suyu dökülür ve kemâl mertebe müntefi«a olunca …adar suda mek& olunur.
Ke≠â mâ kâle’-s-Semer…andî.
252 “◊ulîb” devâ-i Hindîdir, nebtini âhûlar ra¡y ederler, sûrincâna benzer.
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◊âiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü ◊ummâ∂dır: אض
Vankulu lüπatinde der ki אض
ُ َّ ُ ْ َ[ اel-√ummâ∂] (√ânın ∂ammı ve mîmin
teşdîdi ile) bir ekşi ottur, kırmızı çiçeği vardır ki o kuzukulağı dedikleri
ottur. İntehâ.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu otun a§nâf-ı ke&îresi vardır: Bir
§ınfı ar∂-ı desimede ya¡nî semiz ve dühniyyeti olan topraklarda biter, yaprakları uzun ve başı ince olur ve bu nev¡ ba¡∂ı kerre bostânlarda biter ve
kaçan †ab« olunsa †a¡mı †ayyib olur. Ve ikinci §ınfı âcâmda nâbit olur ve
evrâ…ı katı olur ve e†râfı keskin ve √iddetli olur ve ona kesûlânus - אس
כ
derler. Ve üçüncü §ınfı dahi berrî olur ve yumuşak olur, lisân-ı √amele
ya¡nî sinirli yaprağına benzer. Ve dördüncü §ınfının vara…ı §a¡ter vara…ına
benzer ve dallarının üzerinde to«umu ve bezri olur ve büzûru kibâr olmaz,
√âmi∂ ve a√mer ve √ırrîf olur. Ve beşinci §ınfı en…ûlûyûn - ن
 اtesmiye
olunur ve ba¡∂ı nâs ola le¡anûn - ن
tesmiye eder ve bu §ınf bizim va§f
eylediğimizden ekber olur, bu dahi âcâmda ve sık ağaçlı yerlerde biter ve
bu §ınfın …uvveti a§nâf-ı sâiresinin …uvveti gibi olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki
√ummâ∂-ı berrîye sıl…-ı berrî tesmiye olunur. Ve √ummâ∂-ı berrînin küllîsinde √umû∂at ve ekşilik olmaz belki ba¡∂ısında √umû∂at olmak ümîd olunur ve berrî her şey™de ve küllü ef¡âlde sâirlerden a…vâ olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ummâ∂ derece-i &âniyede bârid-i yâbistir. Ve √ummâ∂ın
bezri derece-i [176a] ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊ummâ∂da …ab∂ vardır ve √ummâ∂ın tefihinde ya¡nî †a¡mı ve √umû∂atı olmayanlarda ta√lîl-i yesîr vardır ve ekşi olanları ziyâde …âbı∂d∂r. Ve √umû∂atı şedîde olmayanlarda πıdâiyyet ziyâde
olur ve şedîdü’l-√umû∂at olmayanlar hindebâya şebîh olur. Ve √ummâ∂ın
bi’l-cümle a§nâfı §afrâyı …al¡ edip söker ve ondan √â§ıl olan «ıl† «ıl†-ı §âli√
ü ma√mûd olur.
Fi’z-Zîneti: ◊ummâ∂ın a§lı ve kökü sirke ile tırnakların ta…aşşürüne
nâfi¡ olur. Ve kaçan onun kökü şarâb ile †ab« olunsa ma†bû«un ∂ımâdı bara§a ve demregiye nâfi¡ olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊ummâ∂ ile «anâzîre ya¡nî sıracaya ∂ımâd
olunur √attâ denildi ki √ummâ∂ın kökü «anâzîr mara∂ı olanların boynuna
asılsa intifâ¡ olunur.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊ummâ∂ın a§lı sirke ile müte…arri√ olan cerebe
ve demregiye nâfi¡dir ve †abî«i mâ-ı √ârr ile √ikkeye nâfi¡dir, ke≠âlik √ummâ∂
kökünün kendi dahi √ammâmda √ammâm suyu ile o âfetlere nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ummâ∂ ¡u§âresi ile diş ağrısı için ma∂ma∂a olunur,
ke≠âlik ma†bû«u ile dahi ma∂ma∂a olunur eger şarâb ile †ab« olunur ise ve
kulak altında olan şişlere dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊ummâ∂ şarâb ile yere…ân-ı esvede menfa¡ati olur ve
πa&eyânı teskîn eder. Ve †în eklini iştihâ edenlere √ummâ∂ ekli nâfi¡ olur,
o iştihâyı izâle eder. ‰u√âl mara∂ı olanlara √ummâ∂ı †ab« edip †ı√âl üzere
∂ımâd eyleseler †ı√âlde olan şişleri ta√lîl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊ummâ∂ ve √ummâ∂ın bezri ba†nı ¡a…l eder «u§û§an
kebîr olan bezri ziyâde ¡a…l eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki a§nâf-ı √ummâ∂ın
her §ınfının yaprağı †ab« olunup ma†bû«an ekl olunsa ba†nı telyîn eder.
Ve yinde denildi ki bezrinin mu†la…an ¡a…lı olur ya¡nî gerekse o bezr
ma…lüvv olsun ve gerekse πayr-i ma…lüvv olsun ¡a…lı olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki πayr-i ma…lüvv olan bezrde izlâ… ve telyîn vardır. Ve √ummâ∂ kökü
da…… olunsa seyelân-ı ra√ime nâfi¡dir ve şarâb ile şürb olunsa böbrekte olan
√a§âtı teftît eder ve onda olan lüzûcet em¡âda &üflün yübûsetinden ¡ârı∂ olan
sa√ca nâfi¡ olur ve ≠ikr olunan sa√ca nâfi¡ olduğundan mâ-¡adâ izlâ…ı dahi
olur. Ve √ummâ∂ın bezri ve belki sâir eczâları dahi su ile ve «amr ile şürb
olunsa bağarsıklarda olan …ur√alardan ve ishâl-i müzmineden nef¡i olur. Ve
kaçan sa√… olunup hatunlar i√timâl eyleseler ra√imlerinde seyelân-ı müzmin ile sâil olan ru†ûbetlerini √abs ve …a†¡ eder. Ve şarâb ile †ab« olunup ve
ma†bû«u şürb olunsa me&ânede olan √a§âtı teftît eder ve cidden †am&ı idrâr
eder.
Fi’s-Sümûmi: ¡A…reb sokana nef¡i olur «u§û§an berrî √ummâ∂ın nef¡i
ziyâde olur. Ve bezri isti¡mâl olunduktan sonra hevâmm ve ¡a…reb les¡ eylese o les¡alar ona ∂arar vermez.
◊âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ◊arşeftir:
Terceme-i ~ı√â√’ta der ki ٌ َ َ [√arşef] bir otun adıdır ki ona lisân-ı
ْ
Fârsîde kenger ve Türkîde eşek dikeni derler. İntehâ. Ve √âlâ enginar derler diye işâret olunmuştur.
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Fi’l-Mâhiyyeti: ◊arşef kenger dedikleri nebâtın bir §ınfıdır. ¢ânûn’un
bu kelâmından fehm olunur, kenger ¡âmmdır, √arşef «â§§tır, √arşef kengerin §ınfı vâ√idi olur. Ve İbn Kütbî ve ◊âcî Paşa bunun ¡aksini yazdılar,
onları mü†âla¡a edenlerin ma¡lûmları olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arşef √arâret ve bürûdette mu¡tedildir lâkin √arârete meyli
vardır ve derece-i &âniyeye varınca …adar ru†ûbeti vardır. ◊ûzîler derler
ki √arşef bârid ve ra†bdır. Mesî√ der ki √arşef ef¡âlinde hilyevn gibidir ve
derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır. Ve bir πayri †âife dediler ki derece-i ûlâda
√ârr ve derece-i &âniyede ra†bdır. Ve Câlînûs’a ¡azv ve nisbet olundu ki √arşef derece-i &âniyede √ârrdır. ~â√ib-i ¢ânûn der ki benin katımda √arşefin
ecnâsı çoktur, her bir cinsin bir türlü †abî¡atı vardır, cemî¡an †abî¡at-ı vâ√id
üzere değildir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢alîlen ten…ıye eder ve tecfîfi vardır ve le†âfeti
dahi vardır, tel†îf eder. Ve ◊ûzîler dediler ki √arşef sevdâ tevlîd eder ve o
†âife √a……tan ve §avâbdan ba¡îd oldular.
Fi’z-Zîneti: ◊arşef dâ-i &a¡lebe nâfi¡dir ve suyu ile baş πasl olunsa …amlı
ya¡nî kehleyi …atl eder. Ve √arşef bevli idrârı √asebiyle ve «â§§ası √asebiyle
koltukta olan netni ve râyi√a-i kerîheyi izâle eder.
Fi’l-Evrâmı: Evrâmı ta√lîl eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ~alâbetli √ikkelere √arşefin suyu nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Suyu baştan √azâzı giderir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊arşef ve «u§û§an √arşefin cebelîsi πa&eyân getirir ve
«u§û§an a§lı ve §amπı ziyâde muπa&&îdir ve o §amπa kengerzed tesmiye
olunur, bâbu’l-kâfta biz ≠ikr eyleriz ki bu me≠kûrda bu¡d vardır.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder ve ve bevli idrâr eder ve müntin
bevli i«râc eder, †abî¡atı telyîn eder, balπamı i«râc eder. Ve şarâb ile şürb
olunsa ba†nı ¡a…l eder.
◊âiyye Olan Edviyenin On Beşincisi ◊ande…û…âdır:
¢âmûs’ta der ki [ اَ ْ َ ْ َ ُ ُقel-√ande…û…], َ ُ َ ْ َ ْ َ[ اel-√ande…û…â] gibi
bir ba…lın adıdır ki ≠[ ُذ َر ٌقura…] der[ler.] Vankulu lüπatinde der ki اَ ُّ َر ُق
[e≠-≠ura…] (≠âlın ∂ammı ve rânın fet√i ile) kara yonca dedikleri ot, َ ْ َ ُ ٌق
[√ande…û…] ma¡nâsına.
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Fi’l-Mâhiyyeti: Bu nebtin berrîsi ve bostânîsi ve Mı§rîsi olur ve büzûrundan «ubz itti«â≠ edip ekl ederler.
Fî’†-Tab¡ı: İbn Cüreyc dedi ki derece-i &âniyenin â«irinde √ârr-ı yâbistir
ve İbn Mâseveyh dedi ki derece-i &âniyenin vasa†ında √ârrdır. Ve bostânîsinin †ab¡ı benzer ki onun √arâreti derece-i ûlânın â«irinde ola.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bostânînin cilâsı ve tecfîfi mu¡tedil olur. Ve
√ande…û…-ı berrîde ma¡a’t-tes«în …ab∂ vardır, dühnü riyâ√-ı πalî@a için isti¡mâl olunur.
Fi’z-Zîneti: Berrîsi kelef içindir, ke≠âlik kelef için bostânî dahi isti¡mâl
olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bostânînin ¡u§âresi bal ile …ur√aları ten…ıye
eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊ande…û… dühnü evcâ¡-ı mefâ§ıla menşe™i rî√ ise
nâfi¡ olur; her ne …adar eskiyip müzmin olmasından «avf olunursa dahi o
dühnün te™&îri olur ve bu dühn ile o veca¡a mübtelâ olan bir …avm necât
buldular.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ande…û… ¡u§âresi ile isti¡â† olunsa §udâ¡ i√dâ& eder ve
§ar¡a nef¡-i ke&îri olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: A∂lâ¡da ya¡nî eyegü kemiklerinde balπamdan √âdi&
olan ağrılara nef¡i olur «u§û§an berrînin nef¡i ziyâde olur lâkin boğazda ağrı
i√dâ& eder ve «unâ…a mü™eddî olur ve o ma∂arratları küzbere ve «ass ve
hindebâ tedârük edip def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bürûdetten olan mi¡de veca¡ına nâfi¡dir ve mi¡dede
olan rî√iyye veca¡dan ve vehn-i mi¡deden ve istis…âdan nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder. Şarâb ve mülû«ıyâ bezri
ile √ande…û… me&âne ağrılarına nâfi¡ olur. Ve dühnünün «u§ye ve ra√im
ağrılarına nef¡i olur. Ve berrîsinin hey∂aya nef¡i olur ve ba†nı o dühn
şedd eder ya¡nî mu√kem eder. Ve √ande…û…un kendi ve dühnü bâhı
ta√rîk eder.
Fi’l-◊ummayâtı: Ba¡∂ılar dediler ki e†ıbbânın dedikleri üzere √ummâ-ı
πıbbı olan kimse √ande…û…un yaprağından üç yaprak sa…y olunsa veyâ«ûd
bezrinden üç √abbe sa…y olunsa √ummâ-ı πıbbın devrlerini müşevveş eder;
ke≠âlik √ummâ-ı rib¡i olan kimseye √ande…û…un yaprağından dört yaprak
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veyâ«ûd bezrinden dört dâne sa…y olunsa √ummâ-ı rib¡in edvârını müşevveş eder.253
Fi’s-Sümûmi: ¡A…reb sokan kimse √ande…û… suyunu ma√all-i les¡e saçsalar veca¡ı fi’l-√âl sâkin olur. ~a√î√ sâlim olan bir ¡u∂v üzerine √ande…û…
suyunu saçsalar o ¡u∂v-ı selîmde le≠¡ ve veca¡ i√dâ& eder. Ve ¡a…reb sokana
[176b] mu¡âlecede bezri suyundan a…vâ olur.
◊âiyye Olan Edviyenin On Altıncısı ◊ulbedir:
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir ya¡nî boy to«umu dedikleri bezrdir. ¢âmûs’ta der ki ُ ْ ُ َ √[ اulbet] (∂amm ile) bir nebttir ki §adra ve su¡âle
َ
ve bevâsîre @ahra ve kebide ve me&âneye ve bâha menfa¡ati olur. ¢ânûn
nüs«alarının ba¡∂ısında vâ…i¡ oldu ki “◊ulbe şenbelî≠dir.” Bu laf@ kâtibin
ta√rîfidir, §a√î√ olan “şenbelîle” olmaktır, zîrâ ◊alîmî der ki “şenbelî≠”
sûrincân çiçeğine derler, “şenbelîle” boy to«umu √ubûbâttandır. İbn Kütbî
verd-i sûrincân diye ta§rî√ eder.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlânın â«irinde √ârr ve derece-i ûlâda yâbistir ve
ru†ûbet-i πarîbeden «âlî olmaz.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: İn∂âc ve telyîn …uvveleri vardır, onun için ki
√ulbede √arâret ile lüzûcet cem¡ olmuştur. Lüzûceti √asebiyle √arâretinin
e≠âsını men¡ eder ve √arâreti rıf… ile ¡amel edip ≠ikr olunan in∂âc ve telyîn
fi¡llerini işler. Ve √ulbenin keymûsu redî olur her ne …adar keymûsu …alîl
olmaz ise ya¡nî keymûsu ke&îrdir velâkin redîdir.
Fi’z-Zîneti: ◊ulbe ile âstan mütte«a≠ olan dühn şa¡ra nâfi¡dir ve …ur√alardan bâ…î â&âra dahi nâfi¡dir. Ve lu¡âbı «u§û§an dühn-i verd ile sovuktan
√âdi& olan şi…â…a nâfi¡dir ve kelef için mütte«a≠ olan edviyeye dâ«il olur ve
levni ta√sîn eder ve nükheyi taπyîr eder ya¡nî ağızda olan râyi√a-i kerîheyi
izâle eder ve terin râyi√a-i kerîhelerini giderir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Balπamiyye ve §ulbe olan şişleri ta√lîl eder.
Ve √ulbe da…î…i @âhirde ve bâ†ında olan evrâm-ı √ârreye nâfi¡dir eger o
evrâm mültehibe olmayıp §alâbetün-mâya meyli olur ise. Ve dübeylâtı dahi
telyîn ve in∂âc eder.
253 “◊ummâ-ı πıbbın ve √ummâ-ı rib¡in edvârını müşevveş eder” demek o √ummâlar va…tini değiştirir demektir, me&elâ √ummâ-ı πıbb gün aşırı a«≠ ederken evvel
veyâ«ûd sonra a«≠ etmeğe başlar.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ◊ulbe gül yağı ile √ar…-ı nâra nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ulbe ile baş πasl olunsa √azâzı izâle eder. Ve √ulbe
§udâ¡ı îcâb eder «u§û§an mürrî ile isti¡mâl olunan √ulbenin §udâ¡ îcâbı ziyâde olur. Ve √ulbenin mi¡deye dahi ma∂arratı olur lâkin mürrî ile isti¡mâl
olunur ise mi¡deye ma∂arratı …alîl olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊ulbenin †abî«i †arfeye devâ olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ~avtı ta§fiye eder ve riyeyi taπdiye eder ve §adrı ve
√al…ı telyîn eder ve su¡âli ve rebvi teskîn eder «u§û§an √ulbe bal ile veyâ«ûd
mürrî ile veyâ«ûd incir ile †ab« olunsa öksürüğü ve rebvi teskîni ziyâde
olur. Ve ecved olan budur ki √ulbe ile la√îm olan temr cem¡ olunup ¡u§âreleri i«râc olunur ve me™«û≠ olan ¡u§âre ¡a&el-i ke&îr ile «al† olunup cemr
üzere i¡tidâli ile katı olunca …adar mek& olunur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “i¡tidâl
üzere sü«ûnet gelince …adar mek& olunur” vâ…i¡ olmuştur. Ve †a¡âmdan evvel müddet-i †avîlede ya¡nî ağır ağır ekl olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰u√âl için √ulbe na†rûn ile ∂ımâd olunur. Ve √ulbenin
sirke ile †abî«i ∂a¡f-ı mi¡de için isti¡mâl olunur «u§û§an †arî ve tâze olan √ulbenin ≠ikr olunan †abî«i o mara∂lara ziyâde nâfi¡ olur ve mi¡de …ur√alarına
dahi nâfi¡dir. Ve √ulbe muπa&&îdir lâkin sirke ve mürrî √ulbenin ma∂arratını ekl edenlerden def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊ulbe †abî«inde ra√iminde ağrı ve verem olan hatunlar veyâ«ûd in∂ımâm-ı ra√imi olan hatunlar iclâs olunur. Ve †abî«i «all ile
…urû√-ı em¡âya nâfi¡ olur. Ve yine …urû√-ı em¡â için tâze ve †arî √ulbe sirke
ile …a∂man ekl olunur ya¡nî azı dişleri ile √ulbeyi çiyneyerek ekl olunur. Ve
√ulbeyi su ile †ab« edip za√îr ve ishâl için isti¡mâl nâfi¡ olur. Ve √ulbe dühnü ma…¡ade şişlerine nâfi¡ olur. Ve √ulbe ile za«îr ve maπ§ için i√ti…ân olunur «u§û§an mürrî ile …able’†-†a¡âm ziyâde nâfi¡ olur. Ve i√ti…ân olundukta
&üflü √urâ…ası ile ma¡an def¡ ve i«râc eyler «u§û§an bir mi…dâr ¡asel ile olur
ise …uvvet-i le≠¡i olmaz. Bu ma…âmda ba¡∂ı nüs«ada “bi-¡a&elin ke&îrin” ve
â«eri nüs«ada “bi-¡aselin πayri ke&îrin” vâ…i¡ olmuştur. Ve √ulbenin †abî«i
bal ile em¡âdan ru†ûbât-ı πalî@ayı i√dâr eder ve bevl ve †am&ı idrâr eder. Ve
ra√iminde §alâbet olup ve cefâf √asebiyle vilâdeti ¡asîre olan hatunlar √ulbeyi ördek şa√mı ile i√timâl eyleseler nef¡i olur ve vilâdeti eshel olur. Ve
√ulbe bâsûru olanlara nâfi¡dir ve ceyyid devâdır, recî¡i ta†yîb edip kokusın
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izâle eder ve bevli ve terin kokusunu kerîh eder ve türmüs gibi kendinin
«urûcu ¡asîr olmaz.
◊âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ◊ir≠evndir: ذون
Mu√ammed el-Vanî der ki [ اَ ْ ِ َذ ْو ُنel-√ir≠evn] (√ânın kesri ve rânın
ْ
sükûnu ve ≠âl-ı mu¡cemenin fet√i ile) bir cânverdir. Ve ba¡zılar kelerin
erkeğidir dedi. İntehâ. Ve İbn Kütbî der ki bir √ayvândır ki ∂abbe ya¡nî
kelere benzer velâkin kelerden küçüktür, verel †abî¡atında olur. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ir≠evn ∂abbın ve kelerin kendidir ve †abî¡atı verel
†abî¡atına …arîbdir, zîrâ √ir≠evnin πıdâsı la√m ve verel olur, ona binâen
√ir≠evnde verel †abî¡atı olur.
◊âiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi ◊avez-i Rûmîdir:

ز رو

İbn Kütbî der ki √avez -  زzâ-i mu¡ceme vü mühmele ile ı†lâ… olunur velâkin mu¡cemenin isti¡mâli ek&erdir. Ve √avez bir şecer-i ¡a@îmdir,
iki türlü olur, biri Neba†î olur ve biri Rûmî olur. Neba†înin şeceri la†îf olur
velâkin §amπı olmaz. İntehâ. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda √avez-i Rûmî me≠kûr
değildir. Ve ba¡∂ı â«er nüs«ada √ulbeden mu…addem yazılmıştır ve bir dahi
√avez √ammâm ≠ikr olunduktan sonra ≠ikr olunmuştur, o nüs«ada tekrâr
şâyibesi olmakla biz nüs«a-i sul†âniyyeyi tercüme eyledik.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki √avez-i Rûmînin şeceresi ırmak üzere
nâbit olur ve onun §amπı olur ve o §amπ ağacından seyelân edip ırmak içinde cümûd eder ve donar ve o yerin ahâlîsi katında o §amπın bir ismi vardır.
Ve ba¡∂ı nüs«ada o ism beyân olunup ona ekîrûs derler diye ≠ikr olunmuştur.254 Kaçan o §amπ teftît olunup paralansa ondan râyi√a-i †ayyibe @âhir
olur, o §amπın levni altın levni gibi olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada √avez-i Rûmînin
§amπı kehrübâr diye mu√arrerdir.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı mu¡tedil olur ve …alîlen yübûsete mâildir.
254 [Bu maddedeki bilgiler daha önce bahsi geçen “Cevzü’r-Rûmî” maddesinde verilen bilgilerin aynısıdır! “Cevz” ile “√avez”in imlaca benzerliği bilgilerin karışmasına yol açmıştır!]
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Fi’l-»avâ§§ı: ◊avez-i Rûmî la†îftir ve bezri ziyâde el†aftır ve √arâreti
cidden şedîde değildir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Dîs…ûrîdûs dedi ki &emeresi sirke ile şürb olunsa §ar¡ı
olana nef¡i olur ve yaprağının ¡u§âresi müftiren kulağa damlatılsa ağrısını
teskîn eder.
Fî-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ◊avez-i Rûmî şeceresi mîvesinin bir mi&…âli ¡ır…-ı
nesâya nâfi¡dir. Ve yaprağı sirke ile ∂ımâd olunsa ni…risten ¡ârı∂ olan ∂arebâna nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Mîvesi ¡asel ile ikti√âl olunsa göze …uvvet olur ve bu
ta…viye mücerrebdir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ~amπı şürb olunsa mi¡deden seyelânı men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ~amπı şürb olunsa em¡âdan ru†ûbetin seyelânını men¡
eder; &emeresinden bir mi&…âl ta…†îr-i bevle nâfi¡ olur. Hatunlar †uhra du«ûlünden sonra &emeresinden mi&…âl-i vâ√id sirke ile şürb eyleseler gebe kalmazlar, √abeli men¡ eder, yaprağı dahi bu fi¡li işler.
◊âiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu ◊alezûndur: ون
Vankulu lüπatinde der ki [ اَ ْ َ َ ُ و ُنel-√alezûn] (fet√ateynle ve zâ-i mu¡cemenin ∂ammı ve meddiyle) bir böcektir ki mer¡âlarda olur, eti mi¡deye ve
kuduz it daladığı cirâ√ata nâfi¡dir. İntehâ. ¢âmûs’ta dahi bu minvâl üzere
mu§arra√tır lâkin İbn Kütbî ta¡mîm edip der ki √alezûn §adefî [177a] olan
bir √ayvânın ismidir ki berrî ve ba√rî ve nehrî olanlara şümûlü vardır. Ve
zen†âri√ -  ز אرحtesmiye olunan berrî ki ağaçlara ve otlara ta¡allu… eder,
onlar redîdir Ve ¢ânûn √alezûnun §adeften bir §ınf-ı ma«§û§ olduğuna
≠âhib olup der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊alezûn a§dâf envâ¡ından bir §ınftır ve ona berûs  وسtesmiye olunur, sevâ√ilde bulunur. Ve bu kelâmda delîl vardır ki
ehl-i lüπatın ≠ikr eylediği ma¡nâ murâd değildir, zîrâ πâlib-i √âlde sâ√il-i
ba√rde mer¡â olmaz belki sâ√il-i ba√rde olan ≠evi’l-a§dâf-ı ba√rîye
mül√a… bir §ınf olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊alezûn demin √arâretini i†fâ edip söndürür.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊alezûn-ı mu√ra… gözde olan …ur√alara nâfi¡dir.
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◊âiyye Olan Edviyenin Yirmincisi ◊alldir:
Nüs«a-i sul†âniyyede lâm ile ve πayrilerde dâl ile resm olunmuştur ve
bu iki nüs«ada mersûm olanların birisi dahi gördüğümüz sâir kütübde
≠ikr olunmamıştır. Şîrûπandan bir §ınfa dühn-i √all ı†lâ… olunur, o dahi bu
ma…âma münâsib değildir. Ke≠âlik bu resme …arîb İbn Kütbî’de √â ile lâm
arasında sîn ile “√asel” me≠kûrdur, o dahi nebt-i â«er olmak üzere mu√arrerdir, ma…âma o dahi münâsib değildir Allâhu a¡lem.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ılar dediler ki mâhiyyeti cüllenâr-ı ◊ûzîdir ya¡nî
◊ûzistân diyârında olan nar çiçeğidir. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “cenâr-ı
◊ûzî” vâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sinirlere ∂ararı olur ve teşennüc i√dâ& eder
Bundan mu…addem me≠kûr olan √alezûn resminde nüs«a-i sul†âniyyede
bir lev√a ≠ikr olunmuştur lâkin o lev√anın ma√alli √alezûn resmi olmayıp
√all resmine muvâfı… olduğu @âhir ve nâsi«in sehvi ile ma√alli mütebeddil
olduğu âşikâr olmakla √a…î…ati üzere bu ma√alle ta√rîr olundu.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi
◊aşîşetü’z-Zücâcdır: ا אج
¡A††ârların ek&eri buna encüre-i sevdâ derler; ek&er-i √âlde çoraklı yerlerde ve dîvârlarda ve «arâbât yerlerde biter, ince …a∂îbleri olur, kırmızıya
mâil olur, yapraklarının üzerinde «uşûnetli zeπabı olur ve …a∂îbleri üzere
düğme gibi nesneler olur ki «uşûnetlidir, &iyâba ta¡allu… eder, onun için o
nebte Türkîde yapışkan tesmiye olunur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir √aşîşedir ki onunla şişelere cilâ verilir ve kiri ve pası
silinir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı vardır ve o …ab∂ı ru†ûbeti ile olur.
Mül§ı…tır ve müna……î ve müleyyindir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Şişleri teskîn eder, √umret tesmiye olunan şişleri yaprağı sa…y olunursa teskîn eder ve âteş yanığını ve balπamî şişleri
dahi teskîn eder. Ve ¡u§âresi isfîdâc-ı re§â§ ile nemle ve √umre üzerlerine
va∂¡ olunur. Ve levzeteyn veremleri için ¡u§âresi ile πarπara olunur.
Fî-A¡∂âı’l-Mefâ§ılı: ◊aşîşetü’z-zücâc …ayrû†î ile ni…ris üzere va∂¡ olunur.
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Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Gül yağı ile √aşîşetü’z-zücâcın ¡u§âresi kulak ağrısı
için isti¡mâl olunur; levzetânda olan veremler için ¡u§âresi ile te√annük olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Müzmin olan öksürük için ¡u§âresi √asv gibi ekl olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîri izâle eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi ◊arbedir:
Fi’l-a§l” √arbe” kısa sünü ma¡nâsınadır ve bu nebtin √arbeye müşâbeheti olduğundan √arbe tesmiye olundu. Bu nebti İbn Kütbî lûn«î†is resminde mufa§§alan yazdı.
Fi’l-Mâhiyyeti:
 אل א‰ab¡ ile olan nüs«alarda ûπanî†is  اوvâ…i¡ olmuştur. Bu nebtin bezri mü&elle&ü’ş-şekl √arbe gibidir ve
vara…ı mü&elles ve su…ûla…andriyûn ر ن
vara…ına müşâbih olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arbenin bostânîsi ve yabanîsi olur. Bostânînin √arâreti
…alîle olur ve yabanînin √arâreti derece-i &âniyede olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Tâze ve †arîsi cirâ√âtı i[d]mâl eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Kabuğu sirke ile †ı√âl üzere va∂¡ olunur ve kuru yaprağı şürb olunsa †ı√âli def¡ eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊arbenin idrârı olur «u§û§an su…ûla…andriyûn yaprağına benzeyen yaprağının idrârı ziyâde olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü ◊âlibîdir:

א

◊âlibî lüπat-ı ¡Arabiyyedir, Yûnân lüπatinde a§†ar†î…ûn - ن
ا
derler, Türkîde ayı kulağı derler diye işâret olunmuştur lâkin ayı kulağı
bû§îrânın bir nev¡idir, ona …alemûs derler, ¡Arabîsi â≠ânu’d-dübbdür.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir nebâttır ki ona √âlibî tesmiye olunur, zîrâ
√âlibân veremleri bununla mu¡âlece olunur ∂ımâd olunmakla ve ke≠âlik ta¡lî…
ِ ِ [ َا ْ אel-√âlibân] iki damardır ki göolunmakla. Tercüme-i ~ı√â√’ta der ki אن
َ َ
beğin iki †arafındadır. İntehâ. Ve gül gibi bu devâ mürekkebü’l-…uvâdır.
Fi’l-»avâ§§ı ve’l-Ef ¡âli: Bu devâda ta√lîl …uvvesi vardır ya¡nî √arâreti
√asebiyle ta√lîl eder ve …uvve-i müberridesi vardır, o …uvvet √asebiyle râdi¡
ve dâfi¡ olur e†ıbbâ …avli üzere.
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Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊âlibde olan veremler üzere işbu devâ ta¡lî…
olunsa şifâ olur, ∂ımâdının şifâ olması bi-†arî…i’l-evlâ &âbit olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü ◊izâdır: ا
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊izâ, zûferâ dedikleri devâdır ve zûferâ dînârûye dedikleridir ve biz bundan a…dem o devâlarda tekellüm eyledik.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi ◊âşîştir:

א

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ Ermenî bir devâdır ya¡nî Ermen diyârından
meclûbdur. Ve ba¡∂ılar dediler ki devâ-i Fârsîdir, diyâr-ı Fârs’tan gelir. Bu
ma√alli İbn Kütbî beyân edip der ki şem¡ gibi bir devâdır ve ba¡∂ılar nebttir dediler İntehâ. ◊ûzistân e†ıbbâsı dediler ki √âşîş eferbiyûndan a…vâdır,
şerbeti bir dirhem üzere ziyâde olsa …atl eder.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i râbi¡ada √ârr ve yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli: Mu√rı…tır, †a¡mı yoktur, mesî«tir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡deyi mu√rı…tır, yakar ve mu…ayyi™dir, kusturur.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı ◊abbu’l-Bândır: ا אن
Bâbu’l-bâda bânı ≠ikr eylediğimizde √abbu’l-bânı taf§îlen ≠ikr eyledik.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi ◊abbu’l-∏ârdır: ا אر
Vankulu πârın ma¡nâsını ta¡dâd e&nâsında der ki defne ağacına dahi πâr
derler.255
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √abbın mâhiyyeti dehmest olur, küçük fındık kadardır ve kabuğu siyâha mâildir; kaçan o √abb πamz olunsa ve sıkılsa iki şa……
olur ve o parçalar §ufrete mâil olur ve o √abbda ¡ı†riyyet olur. Ve ef¡âlini
bâbu’l-πaynda πârı ≠ikr eylediğimiz ma√allde biz ≠ikr eyleriz.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi ◊abbu’z-Zelemdir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: ‰a¡mı cidden ceyyid bir √abbdır ve o √abb şehr-i Zûr’da
biter. ¢ânûn’un bu ma√allini İbn Kütbî şer√ edip der ki √abbu’z-zelem iki
255 “◊abbu’l-πâr” defne yemişi.
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§ınf olur: Bir §ınfı şehr-i Zûr’da nâbit olur, √ımma§tan ekber ve müfer†a√
olur, kokulu olur ve me≠â…ı √ulvdür ve kabuğu sevâda nâ@ırdır. Ve ikinci
§ınfı Mı§r’da ve Berâbire diyârında nâbit olur, uzun ve mu†âvil olur ve sarı
olur.256 İntehâ.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arâreti derece-i &âniyede olur, ru†ûbeti dahi vardır.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, semritir, menîyi cidden ziyâde eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu
◊abbu’l-Menşimdir:

ا

¡Arab ¡ı†ru’l-menşim derler, zîrâ o √abbın ¡ı†riyyeti vardır, ◊icâz ve Yemen’de ondan intifâ¡ ederler, ek&eriyyâ onu nisâ †âifesi isti¡mâl ederler ve
nisâ onunla ru…ye ederler ve zu¡m ederler ki o ru…ye mu√abbet veyâ«ûd
¡adâvetten hangisi için isti¡mâl olunur ise ma…§ûdları √â§ıl olur. Bu √abb
sakız ağacı √abbının lübbü …adar olur, levni kırmızı ile sarı arasında olur,
@âhiri emles olur, râyi√ası zekiyye olur. ¡Irâ… ve Mı§r ve Şâm ahâlîleri o
√abbı bilmezler ve onlara o √abb meclûb olmaz. Bu cümle İbn Kütbî’nin
mu√arrerâtıdır. ~ı√â√-ı Cevherî tercümesinde Mu√ammed el-Vanî der ki
ِ [Menşim] (mîmin fet√i ve şînin kesri ile) Mekke-i müşerrefe’de bir
ٌ َْ
¡a††âre ¡avretin ismidir, kaçan »uzâ¡a ve Curhum kabîlesi …ıtâl etmek dileseler onun †îbiyle †îblanırlardı. Ve kaçan ki mezbûrenin †îbın isti¡mâl etseler mâ-beynlerinde …ıtâl çok olurdu, ona binâ™en “ ٍ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ  ”أَ ْ َ ُمkelâmı
me&el olmuştu. Ve ba¡∂ılar ٍ ِ ْ َ ْ ِ [¡i†ru menşim] √abb-ı belesândır dedi.
ُ
İntehâ. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir √abbdır ki fülfül mi…dârında ve fülfül levninde olur lâkin inkisârı ve kırılması sehl ve âsân olur ve kabuğu pârelendikte içinden şedîdü’l-beyâ∂ ve ¡a†ır bir lübb @uhûr eder ve çıkar.
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ¢avmin dedikleri üzere müster«iye olan mi¡de-i bârideye ceyyiddir.
256 Ve bu §ınf-ı &ânîye √abbu’l-¡azîz derler ki ¡âmme ta√rîf edip ¡abdülle≠î≠ derler.
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◊âiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu ◊abbu’n-Nîldir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √abba √abb-ı …ır†ım-ı Hindî derler. Vankulu lüπatinde
ِ […ır†ım] (…âfın ve †ânın kesri ve rânın sükûnuyla) ¡u§fur to«umu,
der ki
√abb-ı ¡u§fur ma¡nâsına; …âf ve †ânın ∂ammı dahi lüπat olduğu mu√arrerdir.
Ve İbn Kütbî, Hindî olan …ır†ımı beyân edip der ki …ır†ım-ı Hindî bir nebâtın
√abbıdır ki o nebât leblâba müşâbih olur, mücâvirlerine ya¡nî yanında olan
eşcâra ve nebâtâta ta¡allu… edip sarılır ve dalları ince ve yeşil olur ve yaprakları dahi yeşil olur, beher vara…ta bir zehre-i âsmâncûniyyesi olur ve o
zehrelerde üçer √abbe olur ki zebîbü’l-cebel tesmiye olunan √abbu’r-re™sten
a§πar olur ve mü&elle&ü’ş-şekl olıur, müsta¡mel olan o √abbeler olur.
Fi’l-İ«tiyârı: ◊abbu’n-nîlin ecvedi ve ef∂ali ağır ve emles ve √adî& ya¡nî
tâze olanlardır.
Fi’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki derece-i ûlâda √ârr-ı yâbistir. ~a√î√
budur ki derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr-ı yâbistir.
Fi’z-Zîneti: Bara§§a ve beha…-ı ebya∂a nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mükerrib ve muπa&&îdir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ∏alî@ olan a«lâ†ı ve sevdâyı ve balπamı …uvvet ile
ishâl eder ve a√şâda olan kurtları ve √abbu’l-…ar¡ı dahi ishâl ve i«râc eder.
Fi’l-Ebdâli: İshâlde ve sevdâya menfa¡atte nı§f vezni şa√m-ı √an@al ile
südüs vezni √acer-i Ermenî olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi ◊abbu’s-Sümnedir:

ا

Vankulu der ki
[sumnet] (sînin ∂ammı ve mîmin sükûnu ile) şol
devâdır ki onunla nisâ tâ™ifesini semritirler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Sümne bir şeceredir ki yabanda ve ar∂-ı …afrâda olur,
…âmeti bir ≠irâ¡ …adar olur, ebya∂dır lâkin beyâ∂lığı şedîd değildir; mîvesi fülfül gibi olur, dühniyyeti vardır ve leyyin olur, yumuşaktır. Ba¡∂ılar
dediler ki √abbu’s-sümne §âmiryûmâ dedikleri nebtin bezridir. İbn Kütbî
der ki §âmiryûmâ ism-i Süryânîdir, √aşîşetü’l-¡a…rebe ı†lâ… olunur, onun
¡u§âresinden lâjverd levninde bir §amπ §an¡at olunur, lâjverd ma…âmına
…âim olur ve lâjverdden dahi levni revna…lı olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊ârrdır, …alîl ru†ûbete mâildir.
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Fi’z-Zîneti: Semritir ve cemâl i√dâ& edip güzellendirir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡dede ba†î™ü’l-ha∂mdır lâkin ha∂m olduktan sonra
πıdâiyyeti ek&er olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Menîyi ziyâde eder ve bâhı ta√rîk eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi ◊abbu’§-~anevberdir:

ا

Vankulu der ki
[§anevber] (§âdın ve nûnun fet√i ve vâvın sükûnuyla) bir ağacın ismidir ki o kenâr ağacıdır ve ba¡∂ı yerde ona çam fustu…u
derler ve ba¡zılar َ ْ َ َ [§anevber] mîvesinin ismidir dedi.
ٌ
Fi’l-Mâhiyyeti: ~anevber bir şecerenin ismidir ki o şecerin …ışrı fustu…
…ışrından da…î… √abbı olur ve o √abb heşş olur ya¡nî ednâ πamz ile dağılır,
tefettüt eder ve kırmızı olur ve kabuğu pârelendikte «âric olan lübbü ebya∂
ve dühnü le≠î≠ olur. Bu ≠ikr olunan √abb-ı §anevber-i ün&ânın kebîri ki ona
şerbîn tesmiye olunur, onun √abb-ı kebîridir. Ammâ √abb-ı §ıπâr ki §anevber-i ün&âdan §aπîr olup yenbût tesmiye olunan şecerenin √abbı ve mîvesidir, o √abb mü&elle&ü’ş-şekldir ve kabuğu katıdır ve lübbü e√addır ve onda
√arâfet ve ¡ufû§at vardır, o √abblarda devâiyyet πıdâiyyetten ziyâde olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Kibâr olan √abblar mu¡tedil gibidir ve √arârete meyli vardır ve ru†ûbeti ziyâdedir. Ve §ıπâr olan √abblar derece-i &âniyede √ârr ve
yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Bu √abblarda in∂âc ve telyîn ve ta√lîl ve le≠¡
…uvveleri vardır «u§û§an †arî ve tâze olanlarda bu …uvvetler ziyâdedir. Ve
suda na…¡ olunup ıslatılır ise le≠¡i zâil olur ve telyîn ve taπriye …uvvetlerine
kemâl gelir; her ne …adar o √abblar su içinde na…¡ olunmazdan mu…addem
dahi onlarda bu iki …uvvet tamâmem mevcûde ise ba¡de’n-na…¡ o tâmm olan
…uvvetler etemm ve ekmel olur. Ve bu √abbların cevheri ar∂î ve mâî olur ve
havâiyyet-i …alîle dahi olur.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, semritir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ~anevberin √abb-ı kebîri istir«âya ve ∂a¡f-ı bedene
ekl olunmakla menfa¡ati olur ve bedende ve mefâ§ılda olan ru†ûbât-ı fâsideyi kurutur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ◊abbu’§-§anevberin §aπîr ve kebîrinden
her biri akciğerde olan ¡ufûnetli ru†ûbâta ve irinlere ve nezf-i deme ve ök-
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sürüğe nâfi¡ olur «u§û§an †arî ve tâzesinin meybu«tec ile nef¡i ziyâde olur
meybu«tecde merâret-i yesîre olmak √asebiyle. Ve kaçan o §ıπâr ve kibâr √abblar şarâb-ı √ulvle †ab« olunsa …ay√-ı riyeyi ten…ıyede cidden nâfi¡
olur, ke≠âlik o √abbların kabukları ve «aşebleri dahi le¡û…âta id«âl olunsa
ten…ıye-i …ay√ta o mi…dâr fi¡li olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bu √abblar pelin ile mi¡de üzere ∂ımâd olunsa mi¡deyi ta…viye eder. Ve bu √abbın inhi∂âmı ¡usretli olur ve πıdâsı ke&îr olur,
…uvveti √asebiyle mi¡deyi le≠¡ eder lâkin mâ-ı √ârrda na…¡ olunup ma√rûru’l-mizâc olanlar †aberzed sükkeri ile ya¡nî mi™ât sükkeri ile ve mebrûd
olanlar ¡asel ile ekl eyleseler münha∂ım ve ceyyid olur ve mi¡deye dahi
ceyyid olur. Dîs…ûrîdûs dedi ki §anevber √ubûbunu ekl mi¡deye mu∂ırr
olur. Ümîd budur ki Dîs…ûrîdûs’un bu kelâmı va§f-ı me≠kûr üzere ekl olunmayan √abblara ma«§û§tur ki √arâfeti üzere bilâ-tedbîr çok ekl edenlere
elbette mu∂ırrdır, ammâ na…¡ ile √arâfeti giderilse ve i¡tidâl üzere ekl olunsa
mi¡deye nef¡i olur ve mi¡de riyâ√ını kesr eder. Ve kaçan √abbu’§-§anevber
semiz ot ile şürb olunsa le≠¡i olan mi¡denin le≠¡i sâkin olur. Ve o √abbın
kendi le≠¡ eylemesi kanda muta§avver olur! Bu ma…âmda ¢ânûn’da
ع
ان
vâ…i¡ olmuştur, §avâb olan ان ع
olmaktır; kelimesi
nâsi«in ziyâdesidir, ehlinin ma¡lûmudur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Menîyi ke&ret üzere ziyâde eder eger simsim ve †aberzed sükkeri ile ekl olunur ise yâ«ûd ¡asel ve fânî≠ ile ekl olunur ise. Ve bu
vechi ke&îren ekl ve §ıπârını mu†la…an ekl ya¡nî gerek eklde ke&ret olsun
gerek olmasın maπ§ ve sancı i√dâ& eder ve onun tiryâ…ı rummân-ı mürr
ya¡nî ekşi ile tatlı arasında mütevassı† olan enâr olur, √abbu’§-§anevberi
ba¡de’l-ekl o mi&lli enâr ma§§ olunsa ma∂arratını def¡ eder. Ve √abbu’§-§anevberin külâ ve me&âne ru†ûbetlerini cilâsı şedîd olur ve külâ ve me&âneleri ta…viye edip √abs-i bevl eder ve ta…†îr-i bevl mara∂ını def¡ eder ve me&âne …ur√alarını ve √a§âtı men¡ eder bevl[i] idrâr eder. Ve √abbu’§-§anevber
efsentîn ile ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Üçüncüsü ◊abbu’l-¢ıl…ıldır:

ا

Vanî tercümede [der ki] ُ ِ ْ ِ ْ َ[ اel-…il…il] (…âfların kesri [178a] ve mâ-beyninde olan lâmın sükûnu ile) bir cins ottur ki onun siyâh to«umu olur. Ve
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fi’l-meseli: “ ِ ِ ْ ِ ْ ”د َّ َכ ِא ْ ِ ْ َ אزِ َ َّ ا
َ ¡Âmme ِ ُ ْ ُ ْ √[ َ َّ اabbu'l-fülfül] derler
fâ™-i ma∂mûmeler ile. A§ma¡î eyitti: ¡Âmmenin bu kelâmı ta§√îftir, zîra ٌ ِ ْ ِ
[…il…il] ki …âfladır, onun dânesi cemî¡-i dânelerden mu√kemdir.257 Ve אز
ٌ َ ِْ
[min√âz] mîmin kesri ile ve √â™-i mühmele ve zâ-i mu¡ceme ile havan destesidir. İntehâ. ¢âmûs’ta dahi bu minvâl üzere me≠kûrdur. Pes bu lüπatler ¢ânûn’un
ا
 כאdediğine bi-√asebi'@-@âhir mu√âlif olmakla İbn
Kütbî tevfî…e işâret edip dedi: ◊abbu'l-…ıl…ıl aπber olur, pes levn-i aπbere
ba¡∂ı kerre sevâd ve ba¡∂ı kerre beyâ∂ ı†lâ… olunur ve beynehümâda tevehhüm olunan te«âlüf mürtefi¡ olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √abb-ı …ıl…ıl ak büber gibi bir √abbdır, …ır†ımdan
ya¡nî √abb-ı ¡u§furdan büyüktür, «âli§ değirmi değildir, kesr olunsa içinden
çıkan lübbü dühniyyetli olur ve †a¡mı †ayyib olur. Ve ba¡∂ılar dedi ki √abbu’l-…ıl…ıl rummân-ı berrînin bezridir ve yine o …âil dedi ki muπâ& dedikleri
devâ o berrî rummân ağacının a§lı ve köküdür.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Kavrulmuş √abb-ı …ıl…ıl «afîf olur.
Fi’z-Zîneti: Müsemmindir, semritir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Müster«iye olan ebdânı ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Mu§addi¡dir, başı ağrıtır «u§û§an şarâb-ı ¡atî… içtikten
sonra o √abb ile nu…l olunsa ta§dî¡i ziyâde olur. “Nu…l” Türkîde ¡ayyâşların meze dedikleridir, hey™et-i †a¡âm üzere yemezler, va…tli va…tsiz …alîlen
…alîlen ekl ederler.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊abbu’l-…ıl…ıl ekli ik&âr olunsa to«me ve hey∂a mara∂larını i√dâ& eder, ammâ †aberzed sükkeri ile ve bal ile ekl olunsa ha∂mı
ceyyid olur ve kavrulmuşu dahi ecved olur. Ve bu √abbın «ıl†ı redî olmaz.
Ve ba¡∂ı nüs«ada vâ…i¡ oldu ki bu √abbın §aπîri mi¡deyi le≠¡-i şedîd ile le≠¡
eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Dördüncüsü ◊adîddir:
Demir ma¡nâsınadır. ◊adîd-i †abî¡î iki …ısmdır: ¢ısm-ı evveli şedîden
a§leb ve katı olur, Fârsîde ona şâbûr…ân derler ve ¡Arabîde √adîd-i ≠eker
257 A§ma¡î’nin √ulâ§a-i kelâmı budur ki bu ∂arb-ı me&el §u¡ûbetli bir fi¡l işlendiğinde
isti¡mâl olunur, pes fülfülü da……ta §u¡ûbet olmaz, ancak §u¡ûbet …ıl…ılı da……ta
olur ve …ıl…ıl olmak ∂arb-ı me&ele e√a…… olur.
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ya¡nî erkek demir derler ve is†âm dahi derler ve ba¡∂ı kerre fûlâd-ı †abî¡î
dahi derler. Ve ikinci …ısmı rı«vdır ya¡nî yumuşak demirdir, Fârsîde ona
nermehân derler ve ¡Arabîde ona √adîd-i ün&â derler. Ve bunlardan mâ-¡adâ √adîdin §ınf-ı &âli&i olur ki o §ınf «al…î ve †abî¡î olmaz belki §ınâ¡at ile
olur. Dişi demir ile ta§lîb ve ten…ıye olunur ve ona fûlâd tesmiye olur; erkek demire fûlâd dedikleri gibi buna dahi fûlâd derler, †abî¡î …ayd olunmaz
belki mu†la…an fûlâd derler.258 İşbu ¡amelî olan §ınf ile √adîdin a§nâfı üç
§ınf olur. Bu me≠kûrlar İbn Kütbî’nin ma…âlâtıdır, temhîden li-mâ seyyi™âti
≠ikr olundu.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊adîd üç §ınf üzere olur, evvelkisi şâbûr…ân ve ikincisi
nermâhen ve üçüncüsü fûlâd-ı ma§nû¡dur. Ve şâbûr…ân ya¡nî §ınf-ı evvel
fûlâd-ı †abî¡î tesmiye olunur. Ve fûlâd-ı ma§nû¡ ki §ınf-ı &âli&tir, nermâhenden ya¡nî §ınf-ı &ânîden ve dişi demirden itti«â≠ olunur edviye ile ta§lîb ve
ten…ıye olunmakla. Ve şâbûr…ânın ya¡nî erkek demirin tûbâli bakır tûbâline menfa¡atte ve …uvvette …arîb olur. “Tûbâl” ecsâd-ı mün†ari…adan ya¡nî
mi†ra…a ve çekiç ile döğülen demir ve bakır gibi nesnelerden tesâ…u† eden
eczâlardır. Ve tûbâl ı†lâ…ı üzere ≠ikr olunsa ondan tûbâl-i nu√âs murâd olunur, zîrâ nu√âsın tûbâli sâirlerinden ziyâde nâfi¡ olur ve şey™-i mu†la… ≠ikr
olunsa kemâle ma§rûf olur. Ve √adîdin tûbâli dahi nu√âs tûbâline menfa¡atte ve …uvvette …arîb olur. Ve biz bâbu’l-√âda «abe&leri müsta…illen bir
fa§lda ≠ikr eyleriz. Mu§annifin ta√rîrâtından fehm olunan budur ki ecsâd-ı
mün†ari…adan tesâ…u† eden o ecsâdın kendi eczâsı olur ise onû tûbâl derler
ve kendi eczâsı olmayıp belki üzerinde olan §adâsı ya¡nî pası ve vesa«ı olur
ise ona «abe& derler.

258 ◊adîd-i ün&ânın bir §ınfı dahi vardır ki ona ba√rî derler, sühûlet ile münkesir
olur. Ve “nermâhen” Fârsîdir, “nerm” yumuşak ma¡nâsına ve “âhen” demir demektir, ba¡∂ı kerre elif te™«îr olunup “nermehân” derler. Ve nermehânın bir §ınfı
vardır ki ona billûrî derler, ziyâde berrâ… olur ve bu a§nâftan eczâlar a«≠ ve
te≠vîb olunup eczâ-i sâire ile «al† olunmakla gûnâgûn süyûf ve âlât-ı sâire itti«â≠
olunur, her birinde kendiye ma«§û§ menfa¡atler olur, kemâ …âlallâhu ta¡âlâ “Ve
enzelna’l-√adîde fîhi be™sün şedîdün ve menâfi¡un li’n-nâsi” (Hadîd, 57/25) Bu
âyet-i kerîmenin tefsîrinde ¡Uyûn ve πayrileri der ki ◊a∂ret-i Âdem §alavâtullâhi
¡alâ nebiyyinâ hübû†unda bir iğne ve bir çekiç ve bir örs ve bir kelbeteyn ma¡an
ihbâ† eyledi ki cemî¡an demir idi.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ◊adîdden ma§nû¡ olan zencâr ekkâl ve …âbı∂dır. ◊adîdin «abe&i √adîdin zencârından a∂¡aftır. Ve √adîdin «abe&inin
tecfîfi sâir «abe&lerin tecfîfinden a…vâdır.
Fi’z-Zîneti: Demirin pası ya¡nî üzerinde olan vesa«ları a«≠ olunup parmak uçlarında dâ«ıs ta¡bîr olunan veremler üzerlerinde va∂¡ olunur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Demirin pası şarâb ile √umret dedikleri şişlere
ve be&relere konulur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Demir pası şarâb ile ni…ris üzere konulsa menfa¡ati
olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Demir &a…îf olan sirke ile sa√… olunup ba¡dehu yine o
sirke içinde †ab« olunsa o sirke kulağından irin akan kimseye nâfi¡ olur, o
mara∂ her ne …adar müzmin ise o sirke kulağına damlatılmak ile bür™ √â§ıl
olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Göz kapaklarında olan «uşûnete ve @ufreye nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Demir kızdırılıp su içinde veyâ«ûd şarâb içinde söndürülse †ı√âl şişine ve mi¡de istir«âsına va ∂a¡fına o su nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ◊adîdin tûbâlinde suyu ishâl …uvvesi vardır lâkin
nu√âsın tûbâlinin suyu ishâl …uvvesinden a∂¡aftır. Ve √adîdin pası …âbı∂dır, o pas i√timâl olunsa ra√imden nezf-i demi …a†¡ eder ve §adâsı ya¡nî pası
bevâsîri tecfîf edip kurutur. Ve √adîd kızdırılıp şarâb içinde söndürülse o
şarâb ishâl-i müzmini keser, ≠ûsen†âriyâyı dahi …a†¡ eder ve istir«â-i mi¡deye dahi nâfi¡ olur ve selisü’l-bevle ve nezf-i √ay∂a nef¡i olur ve bâhı
ta…viye eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Beşincisi ◊amâmdır: אم
Vanî Terceme-i ~ı√â√’ta der ki √[ אمamâm] (√ânın fet√i ve mîmin
ta«fîfiyle) mu†la…an boynunda †av…ı olan kuş, gerek üğeyik olsun gerek
kumru olsun gerek boğurtlak olsun, isferûd ma¡nâsına gerek yaban güğercini olsun, bunlara benzer ne ki var ise. Ve אم
ٌ َ َ [√amâm] mü≠ekkere ve
mü™enne&e ı†lâ… olunur. Ve dâ«il olan hâ va√det içindir, te™nî& için değildir. Ve gâh olur vâ√ide dahi אم
ٌ َ َ [√amâm] derler. Ve ¡âmme katında meşhûr olan budur ki אم
ٌ َ َ [√amâm] hemîn ُ ِ [ َد َواdevâcin]e ma«§û§ olur. Ve
ُ ِ [ َد َواdevâcin] evlerde beslenip me™nûs olana derler. İntehâ. İbn Kütbî’nin
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«ülâ§a-i kelâmı budur ki bi-√asebi’l-lüπat √amâm ≠ikr olunan ma¡nâyadır
lâkin güğercin ma¡nâsına ı§†ılâ√ olunmuştur. Ve güğercinin yabanîsi levn-i
vâ√id üzere olur, azra… ve aπber olur, â«er levn bulunmaz, ammâ √amâm-ı
ehlîde elvân-ı mu«telife mevcûd olur ve yek renk olur ve alaca olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊amâm ma¡rûf kuştur.259
Fi’†-‰ab¡ı: ◊amâmın firâ«ında ve yavrusunda √arâret vardır ve ru†ûbet-i
fa∂liyyesi vardır ve nevâhi∂i ziyâde «afîftir. Vanî der ki
[ אnâhi∂] (hânın kesri ile) şol kuş yavrusudur ki kanatları vâfir olup uçmağa şürû¡ ede.
İntehâ. Pes buna göre firâ« kanadı bitmeyene ma«§û§ olur. Ve güğercin
yumurtası cidden √ârr olur.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Güğercin firâ«ı ru†ûbet-i fa∂liyyesi √asebiyle
πalî@ olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Güğercin kanı ru¡âfı …a†¡ eder eger o ru¡âfın menşe™i
√icâb-ı dimâπ olur ise.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Nevâhi∂in firâ«ından ha∂mı e«aff olur ve «ıl†ı ecved ve
ef∂al olur. Vâcib olur ki nevâhi∂i ya¡nî güğercin palazını ma√rûru’l-mizâc
olanlar √ı§rım ve küzbere ve «ıyâr lübbü ile ekl eyleyeler. Ve yumurtası
zühûmetlidir ya¡nî †a¡mında ve râyi√asında bir nev¡ kerâhet vardır.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊amâmın zibli †aba…a-i …arniyyede olan …ur√anın indimâlinden göze ¡ârı∂ olan beyâ∂lığına nâfi¡dir. Ve bu lev√a ancak †ab¡ ile
olan nüs«alarda mes†ûrdur.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Altıncısı
◊abbetü’l-»a∂râdır: ا
ا
Türkî lisânı üzere onun ağacına [178b] sakız ağacı derler ve ¡Arabca
bu†m derler. Ağacının dalları yeşil olur ve √abbesinin kabuğu mâdâm ki o
√abbe †arî ve tâze oldukça siyâha mâil yeşil olur ve kabuğunun ta√tında
bir cism olur ki büyüdükçe §ulb ve «aşebî olur ve lübbü o cism-i «aşebînin
içinde olup müfer†a√ ve dühniyyeti ve fustu…ıyyeti olur, mâdâm ki o √abb
tâze ve †arî oldukça ona √abbetü’l-«a∂râ derler ve kurusuna bu†m derler,
ke≠â ≠ekerehu İbn Kütbî.260
259 “◊amâm” güğercindir, Fârsîde kebûter derler.
260 “◊abbetü’l-«a∂râ” sakız ağacının mîvesi ki ona bu†m derler.
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Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √abbenin şeceresi meşhûr ve ma¡rûf bir ağaçtır, çok
ma√allerde ve ek&er-i büldânda ve bârid olan mevâ∂i¡de bulunur ve Fûflâdus - دس
dedikleri cezîrede dahi bulunur ve o cezîrede bulunan ecved
olur ve o cezîrede √â§ıl olan √abbın levni sırça levnine ve levn-i semâya
mâil olur. Ve o √abbda râyi√a-i †ayyibe-i fâyi√a olur. Ve bi’l-cümle §umûπların ecvedi şecere-i «a∂râ-i me≠kûrenin §amπı olur sonra ma§†akî ecved
olur ve ma§†akîden sonra ecved olan neytûne 261§amπıdır. ¢âmûs’ta der ki
[ َا ْ َ ُ ُنen-neytûn] ٌ ِ ْ ُ َ َ ya¡nî neytûn bir nev¡ şecere-i müntinenin adıdır.
ْ
ٌ
~umûπdan a«îren ≠ikr olunan §amπın kibârına ∂ırv derler ya¡nî şecere-i
neytûndan o §amπ evvelâ no«ûd mi…dârında @âhir olup mürûr-ı eyyâm ile
büyür √attâ ¡i@amda ba†î√a mi…dârına bâliπ olur ve büyüdükten sonra ona
∂ırv tesmiye olunur ve ba¡∂ılar o şecereye bu†m tesmiye eylediler. Şey«
Dâvûd’un ta√…î…i üzere ∂ırv dedikleri §amπ √a§â lübândır ki ¡aselbend deאכ
mekle ma¡rûftur. Ve ¢âmûs’un ¡ibâreti budur: [ َا ِّ ُوe∂-∂irv] ة
ْ
اء
ا
ي وا
ا
و
 ا כ כאمİntehâ.
Fi’†-‰ab¡ı: Ba¡∂ılar dediler ki √abbetü’l-«a∂rânın dühnünde telyîn
ve …ab∂ vardır ve o fi¡ller gül yağında olduğu gibi √a…… budur ki √abbetü’l-«a∂rânın tes«îni dûn ve …alîl değildir, ammâ tecfîfi mâdâm ki [o √abbe]
ra†b oldukça …alîl olur ve kaçan kemâle erişip idrâk eylese ve …ışr-ı &ânîsi
pekişirse o zamân tecfîfi derece-i &âli&eye bâliπ olur. Ve §amπı √ârr olur ve
yübûset-i …alîle dahi vardır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müsa««in ve müleyyin ve müna……îdir ve
…ab∂ı dahi vardır. Ve √abbetü’l-«a∂rânın §amπının ta√lîli ma§†akî ta√lîlinden ziyâdedir, zîrâ √abbetü’l-«a∂râ §amπının merâreti ziyâdedir ve onda
…ab∂-ı …alîl vardır ve cilâsı …avîdir ve teftî√i ceyyiddir ve nef« ve telyîni vardır ve mevâddı ¡um…-ı bedenden câ≠ibdir, ev…ât-ı ke&îrede ma§†akî
ma…âmına …âim olur. Ve bu†mun du«ânı kündür du«ânı gibi e≠âdan ba¡îd
olur. Ve √abbetü’l-«a∂râ dühnü üç …uvvetten mürekkebdir, …uvve-i …âbı∂ası dahi vardır. ªâhir budur ki üç …uvvetten Şey«’in murâdı tes«în ve telyîn
ve ten…ıye …uvvetleridir. Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki √abbetü’l-«a∂rânın
dühnünde bir nev¡ tebrîd vardır.
261 “Neytûn” zeytûn vezni üzere yazılmıştır.
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Fi’z-Zîneti: Yüzde olan lekeyi ve kelefi câlîdir, izâle eder. Ve ¡ilk-i
enbâ† yüzde olan şı…â…a ve yarıklara nâfi¡dir. Meşhûr olan budur ki ¡ilk-i
enbâ† bu†mun §amπı ve sakızıdır. İs√â… b. ¡Ömer der ki ¡ilk-i enbâ† fustu…un
§amπıdır li levni ebya∂-ı kemid olur, siyâha nâ@ırdır, †a¡mında merâret vardır, o §amπ şiddet-i √arârette mîvesinden çıkar ve ağacından «urûc eden
§amπa râtînec derler.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊abbetü’l-«a∂rânın §amπı §alâbetli olan şişleri
in∂âc eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Uyuzu ve demregiyi izâle eder, câlîdir. Ve
√abbetü’l-«a∂rânın §amπı cirâ√âtı ten…ıye ve middeyi neşf için itti«â≠ olunan merâhime id«âl olunur., @âhir-i bedende olan …ur√aları ten…ıye eder
ve …urû√ta ve cereb-i müte…arri√te olan √ikkeyi izâle eder ve balπamî olan
be&relere nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Bu √abbın dühnü i¡yâ için itti«â≠ olunan edhâna
ve merâhime id«âl olunur ve fâlic ve la…ve mu¡âlecâtına dahi id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊abbetü’l-«a∂râ §amπının ru†ûbet-i ü≠üne ¡asel ve zeyt
ile nef¡i olur, ¡ilâc-ı ceyyiddir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Du«ânı √ıf@-ı şa¡r için olan ek√âlin a«lâ†ına id«âl olunur ve te™ekkül-i esnân ¡ilâcına dahi id«âl olunur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Yan ağrılarına ∂ımâd olunsa veyâ«ûd mes√ olunup
sürülse ceyyid ve §âli√ olur. Ve §amπının akciğerde olan yaralara nef¡i olur
ve öksürüğe nef¡i olur yalnız o §amπ veyâ«ûd tatlı ile le¡û…an ekl olunur ise.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰ı√âle nâfi¡dir «u§û§an lübbü ziyâde nâfi¡dir lâkin
şehvet-i †a¡âmı giderir ve ke≠âlik §adrı ten…ıye eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bâhı ta√rîk eder ve bevli idrâr eder, ke≠âlik §amπı
dahi idrâr ve bedeni telyîn eder; ¡ale’r-rî… bundu…a …adar veyâ«ûd cevz
…adar a«≠ ve ekl olunur ise a√şâyı ten…ıye ve külâyı mücellâ eder.
Fi’s-Sümûmi: Rüteylâ nehşi için şarâb ile &emeresi ve §amπı şürb olunur.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Yedincisi ◊ırbâdır: א
Vânî der ki [ اَ ْ ِ َ ُאءel-√irbâ™] (√ânın kesri ile ve elifin meddi ile) bir nev¡
ْ
kertenkeledir ki [güneşe] yüz tutup güneş ne cânibe devr ederse o dahi o
cânibe teveccüh eder ve güneşin √arâreti «asebiyle elvân-ı mu«telife ile
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mütelevvin olur. ٍ ُ [ أُ ُّمummu √ubeyn]in mü≠ekkeridir ki ٍ ُ [ أُ ُّمummu
َْ
َْ
√ubeyn] dahi kertenkele ismidir. Mü™enne&i [ اَ ْ ِ َ َאء ُةel-√irbâ™et] gelir. İnْ
tehâ. Ve bu √ayvânâ Yûnân lüπatinde «âmâlâvun derler.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözde biten şa¡r yolunup tüy bittiği yere √ırbânın kanı
sürülse tüyü nebâttan men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: Ba¡∂ılar dediler ki √ırbânın yumurtası semm-i …âtildir, biz
onu kitâb-ı «âmiste ≠ikr eyleriz.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Sekizincisi ◊ayyedir:
Ilan ma¡nâsınadır.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ayyenin a§nâf-ı ke&îresi vardır. Ve √ayyenin ma†bû«u
isti¡mâl olunur eger su ve mil√ ve şibt ile †ab« olunur ise ve ba¡∂ı kerre
bunların üzerine zeyt ziyâde olunur.262 Ve √ayye mil√i263 ve ke≠âlik sel«i
dahi isti¡mâl olunur.264 Ve biz √ayyâtın a§nâfını kitâb-ı râbi¡de ≠ikr eyleriz.
Fi’l-İ«tiyârı: ◊ayye lu√ûmunun ecvedi dişi ılanın la√mı olur ve sel√inin
ecvedi erkek ılanın sel√i olur.
Fi’†-‰ab¡ı: La√mının tecfîfi …avîdir, ammâ la√mında tes«în-i şedîd olmaz; sel«inin dahi tecfîfi şedîd olur.
Fi’l-»avâ§§ı: La√mının «â§§ası budur ki fu∂ûlü cilde tenfî≠ eder «u§û§an
insân πayr-i na…î ola ya¡nî müdennes ve kirli olur. Ve √ayye ekline i¡tiyâdı
olan bir kimsenin boynunda bir «urâc-ı kebîr @uhûr eyledi ve o «urâc ba††
olundu ve içi bütün …aml ve kehle @uhûr eyledi. Ve la√mı isti¡mâl olunsa
¡ömrü uzun eder bi-meşiyyetillâhi ta¡âlâ ve …uvveti ta…viye eder ve √avâssı
ve şebâbı √ıf@ eder.
Fi’z-Zîneti: ◊ayyeyi ekl kehleyi tevlîd eder ve cildi ta…aşşür eder ya¡nî
deriyi kavlatır ve soyar bâ†ında olan fu∂ûlü «ârice def¡ eylediği √asebiyle ve cü≠âm mara∂ından nef¡-i ¡a@îmi olur ve dâü’&-&a¡leb üzerine isti¡mâl
olunsa yine nef¡i ¡a@îm olur.
262 Ya¡nî √ayye bu eşyâlar ile †ab« olunur ise ekle §âli√ olur.
263 [“Mil√” yerine “la√m” beklenirdi!]
264 İbn Kütbî der ki ev ılanı a«≠ olunup başı mu†ayyen bir kûz içinde i√râ… olunup
remâd olsa ve zeyt ile sa√… olunup «anâzîre †ılâ olunsa ta√lîl eder, ke≠âlik sel«i
dahi i√râ… olunup bezr yağı içinde birkaç eyyâm mek& ettirilse nevâ§îr-i ¡atî…aya
nâfi¡ olur.

365

366

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊ayyeden başı ve kuyruğu kesildikten sonra
la√mını ve mera…ını isti¡mâl «anâzîri ya¡nî sıracayı tezeyyüdden men¡ eder
ve √ayyenin sel«i dahi bu minvâl üzeredir.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: A¡§âbında ağrısı olan kimse ılanın dört parmak
mi…dârı başı †arafından ve dört parmak mi…dârı kuyruğu †arafından …a†¡ edip
≠ikr olunan minvâl üzere †ab« eyledikten sonra mera…asını ta√assî eylese ve
ke≠âlik etini ekl eylese nef¡i olur ve ke≠âlik sel«ini isti¡mâlin dahi nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Sel«ü’l-√ayye şarâbda †ab« olunup kulağı ağrıyan
kimsenin kulağına ta…†îr olunsa veca¡ı sâkin olur. Ve dişi ağrıyan kimse sirke içinde sel«i †ab« edip o ma†bû« sirke ile ma∂ma∂a eylese dişinin veca¡ını
teskîn eder. Ve sel«ü’l-√ayyenin ecvedi erkek ılanın sel«idir. Ve Câlînûs
zu¡m eder ki «uyû†-ı ke&îre a«≠ olunsa ve «u§û§an [179a] o «uyû† urcuvânî
boya ile boyanmış olsa ve o «uyû† ile ef¡î ya¡nî ılan boğulsa bu §ıfat ile
mev§ûfe olan «uyû†un birisi lehâtında ve boğazında veremi olan kimsenin
boynuna sarılsa ve leff olunsa nef¡-i ¡acîbi @âhir olur.265
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ±ikri sâbı… olan √ayyenin mera…ası ve la√mı ba§arı ta…viye eder. Ve e†ıbbâ ittifâ… eylediler ki √ayyenin şa√mı gözde olan
nüzûlü’l-mâ mara∂ına nâfi¡dir ya¡nî göze sunun inmesine mâni¡ olur lâkin
insân-ı ¡â…ıl şa√m-ı √ayyeyi gözüne sürmeğe cesâret eylemez.
Fi’s-Sümûmi: Ilan sokan kimse o ılanı a«≠ edip ba†nını şa…… eylese ve
soktuğu ma√alle ba†n-ı meş…û…u va∂¡ eylese veca¡ı sâkin olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Otuz Dokuzuncusu ◊ımârdır: אر
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊ımâr[ın] va√şîsi ve ehlîsi olur, ikisi dahi ma¡rûflardır.
Fi’l-»avâ§§ı: ◊ımârın la√mının ke≠âlik kebidinin külü zeyt ile sovuktan √âdi& olan şi…â…a cidden nâfi¡ olur.
265 ¢ânûn’un kelâmından fehm olunan budur ki «uyû†-ı ke&îre ile bir ef¡î boğulup o
«uyû†un içinden biri ile «unâ… §â√ibi ta†vî… olunur. Şer√-i Mûcez’de Nefîsî der
ki bir «ay† ile boğulan ef¡îler her ne …adar ke&îr olur ise o …adar menfa¡ati ziyâde
olur. Urcuvânî boyadan murâd ne idiğini beyân edip İbn Cülcül der ki ba√rde bir
§adef vardır, ismine ferfûr derler, onun cevfinde bir …ı†¡a la√me vardır, onunla
firfîrî levnine bir nesneyi boyarlar. Ben @ann ederim ki urcuvân-ı ba√rî ile o «ay†
boyalı ola dedikleri o §adefin boyası ola. ¢arşî der ki mu¡tâd olan urcuvânın
kendi §ûfundan «ay† itti«â≠ olunup efâ¡î onunla boğulur. Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler
ki mu†la…an §ûfla itti«â≠ olunan «ay† nîl ile ya¡nî çivit ile boyalı olur ise «unâ…-ı
veremî mu¡âlecesinde menfa¡ati πâyete ulaşır.
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Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊ımâr kebidinin remâdı zeyt ile «anâzîr üzere
va∂¡ olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Cü≠âmı sağaltır. ¢ânûn’da bu mi…dâr ile iktifâ
olundu. Ve gördüğümüz kütübün müfredâtında √ımârın cü≠âma menfa¡ati
yazılmadı lâkin §ar¡a menfa¡ati meşhûrdur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Yübûsetten küzâzı olan kimse la√m-ı √ımârı †ab«
edip mera…asına otursa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊ımârın kebidi şeyy olunup ¡ale’r-rî… ma§rû¡a yedirilse nef¡i olur ve ke≠âlik mu√ra… olan tırnağı dahi nâfi¡dir ve her yevm iki filcâr olur. İbn Kütbî taf§îl edip der ki def ¡aten içmeyip azar azar mütevâ§ılen
içer ise her şerbeti nı§f dirhemi tecâvüz eylemez; eger yevmiyye şerbetini
def ¡aten içerse iki dirhemi tecâvüz eylemez.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊ımârın bevli böbrek ağrılarına nâfi¡dir denildi ve
yine dedikleri üzere √ımâr-ı va√şînin bevli me&ânede olan √a§âtı teftît eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırkıncısı ◊acerü’l-Yehûddur: د

ا

¢ânûn nüs«alarında yehûd -  دyâ-i &âniyesiz yazılmıştır ve ba¡∂ı müfredâtta √acerü’l-yehûdî - ا دي
yâ ile yazılmıştır. Bu √acer Filis†în ve
ar∂-ı Şâm’da ve cebel-i Beyrût’ta bulunur ve zeytûn-ı Benî İsrâîl demekle
ma¡rûftur, zîrâ elvânı zür…at-ı zeytûnîye mâildir.266
Fi’l-Mâhiyyeti: Cirmi cevz-i §aπîr …adar olur lâkin …alîlen †ûlü olur,
onun için ba¡∂ı müfredâtta bellû†a benzer diye yazılır ve o √acer «u†û† ile
müte…â†ı¡ olur, biraz «u†û† †ûlünün bir †arafındn bed™ edip †ûlün †araf-ı â«erinde müntehî olur ve «u†û†-ı â«erleri dahi o √acerin ¡ar∂ını dâire şeklinde
dolanır ve †ûla sâlik olan «u†û† ile ¡ar∂a sâlik olan «u†û† cemî¡an te…â†u¡
ederler; †ûla sâlik olan «u†û† biri biriyle mütevâzîler ve ke≠âlik ¡ar∂a sâlik
olan «u†û† dahi mütevâzîler ve mütevâzinler olmakla o √acer «u†û†un içinde
tefâlîs gibi bâ…î kalıp leme¡ân eder. “Tefâlîs” o lem¡alardır ki ¡u∂v-ı maπsûlün e&nâsında ve içinde müte¡addid ma√allerde fülûslar …adar kuru yerler
kalıp leme¡ân eder.
266 ¢afru’l-yehûd resminde yazıldı ki Beytü’l-Ma…dis …urbünde bir bu√ayre vardır ki ona Bu√ayretü’l-Yehûdâ derler, …afru’l-yehûdun vücûdu ve √udû&u o
ma√allde olmakla bu ism ile tesmiye olundu, câizdir ki √acerü’l-yehûd o semtte
çok olduğundan ola, lâkin bu tercümede yazılan ondan âbîdir.
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Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ◊acerü’l-yehûd mi¡deyi ∂a¡îfe eder ve mi¡deye muvâfı… olmaz ve şehveti is…â† eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Böbreklerde olan √a§âtı teftît eder ve i«râc eder. Ve
şerbet-i vâ√idesi mâ-ı √ârr ile ü&ûlûsât-ı ¡aşere olur. Ve iddi¡â olundu ki bu
√acerin me&âne √a§âtına dahi nef¡i olur lâkin §a√î√ değildir ve me&ânede
olan √a§âta menfa¡ati &âbit değildir. Ve denildiği üzere ma…¡adede seyelân
eden demi …a†¡ eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Birincisi ◊acerü’l-Me&ânedir: ا א
‰ab¡ ile olan nüs«alarda cümleden mu™a««ardır ve o nüs«ada me≠kûr
olan budur:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir …avm dediler ki me&ânede tevellüd eden √aceri a«≠
edip me&ânesinde √a§âtı olan kimse o √aceri şürb eylese √a§âtını teftît ve
ba¡∂ı nüs«ada me&ânede ve külâda tevellüd eden √a§âtı teftît eder diye yazılmıştır. Ve §â√ib-i ¢ânûn der ki bu devâ o devâlardandır ki …avm onu
derler ve ben ona râ∂î olmam. Ve ba¡∂ı nüs√alarda yazıldı ki Câlînûs dedi
ki …avmin bu kelâmı bir şey™-i mu¡teber değildir.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk İkincisi ◊acerü’l-İsfencdir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acer isfenc cirminde bulunur ya¡nî süngerin dâ«ilinde bulunur ve ondan i«râc olunur.267
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Külâda olan [√a§âtı] teftît eder. Ve ¢ânûn’un icmâlini
taf§îl için yazdılar ki bu √acerden iki dânı… mi…dârı şarâb ile şürb olunsa
külâda olan √a§âtı teftît eder ve müceffiftir, murâd olunan her tecfîfe §âli√
olur ve tenşîf eder ve su ile sa√… olunsa eczâsı √all olur ve sü√âlesi ¡u§ârât-ı
sâire gibi sa…y olunur.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Üçüncüsü ◊acer-i Lübnâdır:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acer kaçan su ile √akk olunsa ondan leben gibi bir
ru†ûbet «urûc eder, onun için √acer-i lübnâ tesmiye olunur. Levni remâd
levninde olur ve †a¡mı √ulv olur, su ile sa√… olunur ve ondan ta√allül eden
re§â§tan bir √o……a içinde √ıf@ olunur.
267 “◊acerü’l-isfenc” süngerden çıkan taştır.

Tahbîzü’l-Mathûn

Fi’†-‰ab¡ı: ‰ab¡ı mu¡tedildir.268
Fi’l-Evrâmı: ◊arâretli şişlerin zamân-ı ibtidâsından bu √acerin nef¡i
olur, ammâ …uvveti o meblaπa bâliπa olmaz ki evrâm-ı √ârreye zamân-ı
intihâsında sağaltacak …adar menfa¡ati ola.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ◊acer-i lübnâ su ile √akk olunup √ukâkesi ile ikti√âl
olunsa fu∂ûlün ¡ayna seyelânını men¡ eder ve …urû√-ı ¡ârı∂ayı gözden men¡
eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Dördüncüsü
◊acerü’r-Re√âdır:
ا
Fi’l-Mâhiyyeti: Değirmen taşına derler, ma¡rûftur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: O √acer kızdırılıp üzerine sirke §abb olunsa
√âdi& olan bu«ârı ve nezfi ve evrâm-ı √ârreyi men¡ eder.
ا

◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Beşincisi ◊acerü’l-Misenndir:

Mîmin kesri ve sînin fet√i ile bileği taşı ki onunla bıçak bilerler, ke≠â
fî-tercemeti’l-Vanî. İbn Kütbî der ki bu √acerin elvânı mu«telif olur, kimi
a√mer ve kimi aπber ve kimi a«∂ar olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.
Fi’z-Zîneti: ◊ukâkesi memeler üzerlerine ve √u§yelere büyümesin için
va∂¡ olunur.
Fi’l-Evrâmı: ◊ukâkesi memelerde √âdi& olan √arâretli şişlere nâfi¡dir.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Altıncısı ◊acerü’l-¡Âcîdir:

ا א

¡Âc fîl dişine derler ve sâir ¡i@âmına dahi ı†lâ… olunur. Ve bu √acer bu
¡unvân ile İbn Kütbî nüs«asında ve πayride me≠kûr değildir ve i√timâldir
ki √acer-i ¡âcîden murâd √acer-i şerî† ola, zîrâ √acer-i şerî† sarı mermerdir ve onun levnde ¡âca müşâbeheti vardır ve yazıldığı üzere fi¡lleri dahi
muvâfı…tır Allâhu a¡lem.
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.
268 ¢uvveti sâdenec …uvvetinde olur. İbn Kütbî der ki √acer-i lübnânın †ab¡ı bârid-i
yâbis olur.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Müceffif ve mücellîdir ve demi √abs eder.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢urû√un nezfini men¡ eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Yedincisi ◊acerü’l-¡Aselîdir:

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: Bir √acerdir269 ki √ukâkesinin √alâvet-i müfri†ası olur ve
cemî¡an ef¡âli √acer-i lübnâ ef¡âli gibi olur ve onda sâ≠enec …uvveti olur, bir
nev¡ √arâreti olur ve e†ıbbâ edviyeden ¡add ederler.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Sekizincisi ◊acerü’l-¢amerdir:

ا

Yâ-i nisbet ile √acer-i …amerî dahi derler. Bilâd-ı ¡Arabda ve ar∂-ı Maπrib’de çok olur. Ve bu √acer ebya∂ ve «afîf olur ve şefîfî olur ve derler ki
nedâvetten ve yaşlıktan §a«re ve √ıcâre üzere tevellüd eder, …amerin nûru
ve ehviyenin mürûru ile ta√accür eder.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acere büzâ…u’l-…amer derler, zebedü’l-…amer dahi
derler, …amerin nûrunun ziyâde olduğu va…tte bulunur ve bilâd-ı ¡Arabda
olur ve «afîf olur.
Fi’l-»avâ§§ı: Mîvesi olmayan mîve ağacının üzerine ta¡lî… olunur ve o
ağaç mîve verir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ~ar¡a şifâ [179b] olur ve o √acerden ta¡vî≠ itti«â≠ olunur, ma§rû¡a ta¡lî… olunur.
◊âiyye Olan Edviyenin Kırk Dokuzuncusu
◊acer-i Semî†ûstur: س
Bu √acer ef¡âlinde sâ≠eneye benzer lâkin şâ≠eneden ∂a¡îf olur. “Şâ≠ene”
ism-i Fârsîdir, bir √acere ı†lâ… olunur ki kırmızı olur, ecvedi serî¡ü’t-tefettüt olan olur, √umreti müşebba¡ ve tok olur ve eczâsı müstevî olur ve onda
vesa« olmaz ve damarı dahi olmaz ve iki §ınf olur: Biri ma¡denî ve dîgeri
ma§nû¡ olur. Ona şâdene dedikleri gibi şâ≠enec dahi derler sîn-i mühmele
vü mu¡ceme ikisi dahi lüπattir.

269 “◊acerü’l-¡aselî” ¡ayndan sonra sîn iledir; ek&er-i nüsa«ta sîn yoktur, kâtibin sehvidir.
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◊âiyye Olan Edviyenin Ellincisi ◊acer-i ◊abeşîdir:
Bu √acer-i ◊abeşî zebercede benzer. Ba¡∂ılar dediler ki zebercedden
bir nev¡dir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acer bilâd-ı ◊abeş’ten meclûb olur, levni sarıya
mâildir, isti√kâk olunsa ya¡nî kazınsa onun √ukâkesi lisânı le≠¡ eder ve o
√ukâke süte benzer ve ebya∂ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ¡Aynda bilâ-verem πışâvesi olana nâfi¡ olur eger remedi dahi olmazsa. Ve gözde olan …ur√adan bâ…î â&ârı ve lekeleri izâle eder;
¡atî… ve §ulb olmayıp tâze ve leyyin olan @ufreyi …al¡ eder.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Birincisi ◊acerü’l-◊ayyedir:

ا

İbn Kütbî der ki ba¡∂ı …avm der ki bu √acerden murâd bâd-zehrdir ve
ba¡∂ı â«er der ki bâd-zehrden başka bir √acerdir ki zeberced ma¡deninde
bulunur ve elvân-ı mu«telifesi olur, esved §ulb ve ebya∂ heşş olur ve remâdîsi olur ve kimi mu«a††a† olup üç «a††ı olur. İntehâ.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Denildi ki me&ânede olan √a§âtı dağıtır. Câlînûs √acerü’l-√ayyenin bu fi¡lini inkâr eyledi.
Fi’s-Sümûmi: ◊acerü’l-√ayye ılan sokan kimseye ta¡lî… olunsa menfa¡ati olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli İkincisi ◊acer-i Efrû«îdir:

ا و

İbn Kütbî der ki bu √acer ¢os†an†iniyye ar∂ında olur ve su üzere †âfî
olur …ışreler †âfî olup su üzere çıktığı gibi. İntehâ.270
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûftur.
Fi’l-»avâ§§ı: Müceffiftir ve tecfîfi …ab∂ ile le≠¡ ve ta√lîl ile olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Üçüncüsü ◊acerün Yu†fâ™u Bi’z-Zeyt
Dedikleri Taştır:
א
Ve ba¡∂ı nüs«a[da] √acerü’z-zeyt vâ…i¡ olmuştur

270 “◊acer-i efrû«î” nüs«aların kiminde «â ve kiminde cîm yazılmıştır.
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Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acer zeyt ile i†fâ olunur ve su ile isti¡mâl olunur
ya¡nî o √acer tes«în olunur ve zeyt ile söndürülür ve sonra su ile isti¡mâl
olunur.271
Fi’s-Sümûmi: O √acerden hevâmm ve √aşerât hereb ederler ve kaçarlar.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Dördüncüsü ◊acerü’l-Yeşftir:

ا

Ve ba¡∂ı nüs«ada â«eri fâ bedeline bir no…†alı bâ ile yazılmıştır; †ab¡ ile
olan nüs«alarda √acerü’s-seyf vâ…i¡ olmuştur. “Yeşb” bâ ile yeşm dedikleri
taştır ki ona ¡a…î… dahi derler, √a……ında müte¡addid e&erler vardır: ¢âle
¡aleyhi’s-selâm: אرك
כ

אدام

כ

ا א

Ve …âle ¡aleyhi’s-selâm:

ا א

¡A…î…in ba√&i Dürer ∏urer’de me≠kûrdur. Lâkin

Şey«’in bu √acerin mâhiyyeti benim ma¡lûmum olmadı dediği delâlet eder
ki a§l nüs«a “yeşb” olmaya, zîrâ yeşbin mâhiyyeti cümlenin ma¡lûmudur.
Fi’l-Mâhiyyeti: ~â√ib-i ¢ânûn der ki √acerü’l-yeşfin mâhiyyetini ben
bilmedim.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Cidden mi¡deye nâfi¡dir. Ve Câlînûs ≠ikr eyledi ki
bu √acerden …ılâde itti«â≠ olunup mi¡deye müvâzî ve mu√â≠î olmak üzere
ta…allüd olunsa ve bağlansa veyâ«ûd takınılsa mi¡deye ve merîye nef¡i olur.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Beşincisi ◊acerü’l-Esâkifedir: אכ

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu √acerin mâhiyyeti ma¡rûftur ya¡nî bir √acerdir ki elvân-ı mu«telife o √acerde cem¡ olmuştur, eczâlarının kimi kırmızı ve kimi
sarı ve kimi kara olur, §alâbetlidir, kaçan pârelense πubrete ve zür…ata
mâil olur, onu esâkife ya¡nî paşmakçılar isti¡mâl ederler.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Bu √acer evrâm-ı lehât ya¡nî dilçikte olan şişlere nâfi¡dir.
271 İ√timâl vardır ki bu √acer √acer-i nâr ola. Kaçan bu √acer-i nâr i…tidâ√ olunsa
ondan &a…îl ve du«ânî bir râyi√a «urûc eder. Ve bunun «avâ§§ı İbn Kütbî’de
me≠kûrdur. Bu §ûretle bilâ-tes«în zeyt ile söndürülmeği o √acer …âbil olmak i√timâli vardır.
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◊âiyye Olan Edviyenin Elli Altıncısı ◊acer-i Ermenîdir:

ار

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir √acerdir ki lâjverdiyyete ednâ meyli vardır, lâjverd levninde ve iktinâzında ya¡nî sıklığında değildir belki bir nev¡
remliyyeti vardır. Ve ba¡∂ı kerre boyacılar ve na……âşlar bu √aceri lâjverd
bedeline isti¡mâl ederler ve bu √acer mülâyim ve melâsetli olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bu √acer mi¡deye redî olur, maπsûl olmayanları
mu…ayyi™dir, πasl olunsa mu…ayyi™ olmaz ve her √âlde mi¡deye redî olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Sevdâyı ishâl-i …avî ile ishâl eder ve ishâli lâjverdin
ishâlinden a…vâ olur. ◊acer-i Ermenî ile §afrânın ¡ale’l-kemâl istifrâπ olunduğu e†ıbbâ katında @âhir ve müte√a……a… olalıdan beri «arba…-ı esvedin
ishâl-i sevdâ için isti¡mâli terk olunup bedeline √acer-i Ermenî isti¡mâl olunur oldu.
◊âiyye Olan Edviyenin Elli Yedincisi ◊azâzu’§-~a«rdır:

از ا

◊â-i mühmeşe ve iki zâ-i mu¡ceme ve beynehümâda elif iledir, Türkî
lisânında ciger otu derler diye işâret olunmuştur, Latiniyye’de abaş…a  ا אderler ve ehl-i Mı§r √ınnâ-i …ureyş derler. Yaşlık yerlerde ve çi düşen
ma√allerde §u«ûr üzerinde †u√luba müşâbih bir cismdir ki nebâtiyyeti πâlibdir, onda …uvve-i câliye vardır ve bürûdeti şedîddir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Câlînûs dedi ki √azâzu’§-§a«r bir devâdır ki √acer üzerinde tekevvün eder, †u√luba benzer ve iki vechle tecfîf olur; √acerden cilâ
ve tecfîf iktisâb eder ve sudan bürûdet iktisâb eder ve bürûdet şedîde oldukta cümûdu ve cefâfı îcâb eder, pes √acerden ve sudan √azâzu’§-§a«rda tecfîf
…uvvesi √â§ıl olur.
Fi’l-»avâ§§ı: Bu devâ müceffif ve müberriddir. Dîs…ûrîdûs der ki bu
devâ demi …a†¡ eder. ~â√ib-i ¢ânûn der ki bunun …a†¡-ı dem eylediğine ben
…âil olmadım. Ve √azâzu’§-§a«r resmi ¢ânûn nüs«alarından ancak †ab¡ ile
olan nüs«alarda mes†ûrdur.
Ve fa§l-ı &âminin elli yedi edviyesi tekmîlen ve tamâmen ≠ikr olundu.
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Fa§l-ı Tâsi¡ ◊arf-i ‰â İle Mu§adder Olan Edviyede Kelâm-ı
Mufa§§al u Müşebba¡dır O Fa§lda Biz Otuz İki Edviye
Beyân Eyleriz
Evvelkisi ‰abâşîrdir:

א

Bunda iki …avl vardır: ¢avl-i evvel budur ki †abâşîr …anâ dedikleri nebtin
¡atî… olanlarının cevfinde bulunur; …anânın sâ…ı ¡u…deli ve boğumlu
olur, ¡u…delerinde bulunan ecved olur. Ve …avl-i &ânî budur ki †abâşîr ≠ikr
olunan …anâ nebâtının i√tirâ…ından tekevvün eder ve o nebâtın remâdiyyeti †abâşîr olur ve i√tirâ…ı bu vechle olur ki ehviyenin hübûbundan evvel
nebâtın aπ§ânı i√tikâk eder ve biri birleri ile tokuşmak ile o nebtin nâriyyeti @uhûr edip yanar ve remâdiyyeti †abâşîr olur ve fülfül-i esved bulunan
ma√allerde bulunur ve ecvedi beyâ∂ı müştedd olup derâhim gibi a…†â¡-ı
müstedîre olanlar olur ve koyun kemiğinin mu√ra…ı ile πaşş olunur ve onun
müşâbeheti ancak bi-√asebi’§-§ûret olur. Ve §â√ib-i ¢ânûn o iki …avlden
…avl-i &ânîyi i«tiyâr edip der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: ‰abâşîr …anâ dedikleri [180a] nebtin u§ûl-i mu√ra…ıdır.
Ve denilir ki riyâ√-ı ¡â§ıfe o nebtin dallarını şiddet üzere ta√rîk eyledikte
aπ§ânları biri birine şiddet ile i√tikâk ve ∂arb eder ve ondan nâriyyet @âhir
olup nebâtın u§ûlü ve dibi yanar. Ve †abâşîr bilâd-ı Hind’de olur. Ve ba¡∂ı
nüs«ada “Hind” bedeline “~în” vâ…i¡ olmuştur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abâşîr derece-i &âniyede bârid ve derece-i &âli&ede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ‰abâşîrde …ab∂ vardır ve def¡ …uvvesi dahi
vardır ya¡nî râdi¡dir ve ta√lîli …alîl olur ve tebrîdi ke&îrdir ve tecfîfi …ab∂ı
√asebiyle müştedd olur, gül gibi †abâşîr dahi mürekkebü’l-…uvâdır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ¢ulâ¡a nef¡i olur ve teva√√uşa dahi menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Gözde olan √arâretli şişlere †abâşîrin menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¢albi ta…viye eder, «afa…ân-ı √ârra nâfi¡dir ve mi¡deye
dökülen §afrâ √asebiyle ¡ârı∂ olan πaşye …albi ta…viyesi √asebiyle nef¡i olur
eger †abâşîr sa…y olunur ise, zîrâ râdi¡ olmak √asebiyle §afrâyı in§ıbâbdan
men¡ eder. Ve †abâşîr kerbe dahi nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: »ulfe-i §afrâviyyeyi men¡ eder. ‰ab¡ ile olan nüs«alarda †â ile “«ıl†a” vâ…i¡ olmuştur, †âbi¡in ta√rîfidir, §a√î√ olan nüs«a-i
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sul†âniyyedir, onda fâ ile yazılmıştır, zîrâ «ilfe emrâ∂-ı mi¡dedendir, …able’l-ha∂m †a¡âmın def ¡aten veyâ«ûd müte…arri√an «urûcuna derler.
Fi’l-◊ummayâtı: ◊ummayât-ı √âddeye nef¡i olur.
‰âiyye Olan Edviyenin İkincisi ‰ar«ûndur: ن
İbn Kütbî der ki †ar«ûn ba…la-i ma¡rûfedir. Mesî√î der ki ¡â…ır…ar√ânın
ba…line derler. Mesî√î’nin bu zu¡mu πala† olur. Ve †ar«ûnun bezri olmaz
diyenlerin kelâmı dahi ki≠bdir, pes bu iki nebtin dahi to«umu vardır, ≠irâ¡at
olunur ve filizleri dahi πars olunur, …a§ab mi…dârı büyür. İntehâ. ~â√ib-i
¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: ‰ar«ûnun mâhiyyeti ma¡rûfedir.272 E†ıbbâ dediler ki
¡â…ır…ar√â †ar«ûn-ı cebelînin a§lı ve köküdür.
Fi’†-‰ab¡ı: ªâhir budur ki †ar«ûnun †abî¡atı derece-i &âniyeye [varınca]
…adar √ârr-ı yâbistir lâkin …uvve-i mu√addiresi vardır. Ve mu¡temed olmayan kimse der ki bârid-i yâbistir.
Fi’l-Havâ§§ı: Ru†ûbâtı tecfîf eder, nâşiftir ve onda bir nev¡ tebrîd vardır
ve …ulâ¡a nâfi¡dir eger †ar«ûn ma∂π olunup ağızda imsâk olunur ise.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Boğaz ağrısı i√dâ& eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Ha∂mı ¡usretlidir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Şehvet-i bâhı …a†¡ eder.
‰âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ‰ara«şe…û…tur: ق
Nüs«a-i sul†âniyyede ve İbn Kütbî nüs«asında †âdan sonra râ ile yazılmıştır ve ¢ânûn’da â«er nüs«alarda lâm ile †ala«şe…û… - ق
yazılmıştır, †araşe…û… - ق
dahi lüπattir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir ve hindebâ a§nâfındandır ya¡nî
hindebâ-i berrîye ı†lâ… olunur diye mu√arrerdir ve hindebâ resminde
¢ânûn’da dahi ≠ikr olundu.
Fi’†-‰ab¡ı: Bürûdeti ru†ûbetinden ek&erdir lâkin ru†ûbeti dahi vardır her
ne …adar bürûdetinden e…all olur ise ve taf§îli hindebâ resminde mürûr eyledi.
272 “‰ar«ûn” ma¡rûf nebttir ki Türkîde ta√rîf edip “tarkun” derler.
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Fi’l-»avâ§§ı: Müberrid ve müfetti√tir.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Onda aln lebeniyyet beyâ∂-ı ¡aynı câlîdir.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ¡U§âresi istis…âya nâfi¡dir ve kebidde olan süddeleri
teftî√ eder.
Fi’s-Sümûmi: Sümûma mu…âvemet eder, lüsû¡ üzere ∂ımâd olunur
«u§û§an ∂ımâdı ¡a…reb sokmasına ziyâde nâfi¡dir.
‰âiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü ‰arfâdır:
Türkî lisânı üzere ılgun ağacı derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki †arfâ bir şeceredir ki ma¡rûfedir, miyâh-ı
…âime ya¡nî göl kenârında olur, onun &emeri §ûret √asebiyle zehre ya¡nî çiçeğe benzer ve …ıvâmda üşne …ıvâmına benzer. Ve Mı§r ve Şâm’da †arfânın
bostânîsi olur ve her cihetten bostânî berrîye müşâbih olur lâkin bostânînin
mîvesi ¡af§a benzer ve lisânı …ab∂ etmekle diş ağrısı i√dâ& eder, mu∂arrıstır.
Ve edviye-i ¡aynda ve edviye-i femde ¡af§ bedeline isti¡mâl olunur. Ve kan
tükürene muvâfı… olur ve ishâle dahi muvâfı… olur eger şürb olunur ise.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢ab∂ı ve cilâsı ve ten…ıyesi vardır, ma¡a-hâ≠â tecfîfi şedîd
değildir. ‰arfâ suyu dahi câlî ve müceffiftir ve cilâsı tecfîfinden ek&erdir
ve tecfîfi …ab∂ iledir, ammâ †arfânın &emeresi şedîdü’l-…ab∂dır. Ve †arfâda
mi…dâr-ı …alîl le†âfet vardır ki o le†âfet a«∂ar olan ¡af§ta yoktur, pes †arfâ
tel†îften mâ-¡adâ ef¡âlde ¡af§ ma…âmına …âim olur ve e†ıbbâ ¡af§a bedel olmak üzere isti¡mâl ederler.
Fi’z-Zîneti: Ke&îrü’l-…aml olan kimseler †arfâ †abî«i ile ten†îl olunur,
…amlı …atl eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Rı«v ve balπamî şişlere †arfâ vara…ı ile ∂ımâd
olunur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ‰arfânın du«ânı ra†b …ur√aları ve cüderîyi
tecfîf eder. Ve †arfânın sa√î…i ve döğülmüşü ve külü âteş yanığına ve
ru†ûbetli …ur√alara ≠erûr kılınır ve &emeresi ve külü ¡usretli …ur√aları kurutur ve la√m-ı zâidi ekl eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Yaprağının †abî«i şarâb ile ma∂ma∂a olunsa diş ağrısına nâfi¡ olur ve te™ekkül-i esnâna dahi nâfi¡ olur «u§û§an mîvesi ziyâde
nâfi¡ olur.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Müzmin nef&i olan kimseye †arfânın «u§û§an &emeresinin nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Dalları sirke ile †ab« olunup ve müherrâ olup √all olunca …aynatılsa †ı√âl üzere âfeti olan kimse ∂ımâd eylese nef¡i olur veyâ«ûd
yaprağı ve dalları şarâb ile †ab« olunup ma†√ûl sa…y olunsa nef¡i olur. Ve
†arfâdan meşribe itti«â≠ olunup ma†√ûl olan kimse isti¡mâl eylese nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰arfânın ishâl-i müzmine nef¡ olur. Ra√imin seyelânı
için hatunlar †arfânın †abî«inde iclâs olunur. Ve †arfânın √abbı seyelân-ı
ra√im için i√timâl olunur ve yine seyelân-ı ra√im için &emeresi şürb olunur.
İbn Kütbî’nin e&l resminde ta√rîri üzere &emeresi bilâ-zehr no«ûd mi…dârı
ve no«ûddan ekber ve a§πar olur ve onun içinde biri birlerine mutta§ıl ve
mülte§ı… bezrler olur ve o büzûra √abbu’l-e&l ı†lâ… olunur. Ve bu beyândan
@âhir olur ki †arfânın √abbından murâd o büzûr olur, zîrâ e&l †arfânın §ınf-ı
kebîridir.
Fi’s-Sümûmi: Rüteylâ sokana &emeresinin nef¡i olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Beşincisi ‰arâ&î&tir:

ا

“‰ur&û&”un cem¡idir. Mu√ammel el-Vanî der ki ث
[†ur&û&] (†ânın ve
&ânın ∂ammıyla) bir ottur ki yenir, ona †abîbler katında uşturπâz derler. İntehâ. Ve İbn Kütbî der ki †arâ&î& biraz …ı†¡alardır ki «aşebî olur ve o …ı†a¡-ı
«aşebî bir nev¡ nebâttır ki fu†r gibi biter ve ek&erî havuç gibi yere batar ve
onda √umret vardır ve ek&eriyyâ no«ûd nebâtının altında ve derelerde ve
ağaçların altında olur. Ve’l-√â§ıl †arâ&î& bir nev¡ nebât-ı fu†rîdir ki kırmızısı √ulv olur ve me™kûldür ve ebya∂ı mürr olur. ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Biraz «aşeb …ı†¡alarıdır ki onda ta¡affün vardır, parmak
kalınlığında olur ve uzunluğu …arâr üzere değildir, biri birinden †ûlda e…all
ve ek&er olur ve †a¡mında …ab∂ vardır, lisânı …ab∂ eder ve levni aπberdir ve
…uvveti cüllenâr …uvveti gibidir. Ve denilir ki †arâ&î& bâdiyeden ve çöllerden gelir.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır, Denildiği üzere bi’l-cümle a¡∂âda demin √areketini men¡ eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Müster«iye olan mefâ§ılı ta…viye eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Mi¡de istir«âsına nef¡i olur ve kebide dahi nâfi¡dir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ¡A…lı vardır ve nezf-i demi √abs eder, i«tilâf-ı deme
ve aπrâsa nef¡i olur eger †arâ&î& keçi sütü içinde †ab« olunup içilir ise. “İ«tilâf-ı dem”den murâd berâz yerine tîz tîz kan gelmekle müsterâ√a gidip
gelmektir. “İ«tilâf-ı aπrâs” bağarsaklarda olan †ullâ gibi ru†ûbetler eriyip
«urûc etmekle müsterâ√a tereddüd etmektir.
Fi’l-Ebdâli: ‰arâ&î&in bedeli yumurta kabuğu √urâ…asının maπsûlünden
nı§f vezni ve südüs vezni mazu ve ¡öşür vezni §amπ-ı ¡Arabîdir.
‰âiyye Olan Edviyenin Altıncısı ‰al…tır:
¢âmûs’ta me≠kûrdur ki “†al…” bir devâdır ki âteş yanığına [180b]
onunla †ılâ olunsa mâni¡ olur ve meşhûr budur ki lâm sâkin olur veyâ«ûd
“telk” laf@asının la√nıdır. Ebû ◊âtim √ikâye eder ki “†ıl…” ٌ ْ ِ [mi&l]
gibidir ve bir √acer-i berrâ…tır, da…… olundukta kat kat §afâyi√i ve
şa@iyyeleri olur, nâ¡imen da…… olunmaz, √ammâmlarda olan depe
camları yerine onlardan me∂âvî itti«â≠ olunur. Ve †al…ın ecvedi †al…-ı
Yemânî ba¡dehu †al…-ı Hindî ve ba¡dehu †al…-ı Endelüsî olur. Ve †al…
√all olunmaz illâ √île ile √all olur ve √allin √îlesi budur ki √a§â ta¡bîr
olunan «urde taşlar ile †al… bir «ır…a içine va∂¡ olunup o «ır…a mâ-ı fâtir
içine id«âl olunur ve √all olunca …afar rıf… ile ta√rîk olunur ve kaçan
√all olsa «ır…adan suya çıkar ve sudan ta§fiye olunup †al…-ı mu§affâ a«≠
olunur ve güneşe könulup kurutulur. İntehâ mâ fi’l-¢âmûs.273 Ammâ
§â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki mer∂âya †al…ı sa…yda «a†ar var,
zîrâ mi¡denin şe@âyâlarına ve «amllerine †al… yapışır ve teşebbü& eder ve
boğaza ve merî dedikleri †a¡âm mecrâsına teşebbü& eder, binâen ¡aleyh
√alle mu√tâc olur. Ve kaçan √alli murâd olunsa bir «ır…a içine va∂¡ olunup o «ır…a içine …ı†a¡-ı cemed ya¡nî buz parçaları veyâ«ûd √a§ât-ı mi¡â
id«âl olunur ve o «ır…a içinde √all olunca …adar ta√rîk olunur. Ve eger
«ır…a içine √a§â ile konulur ise √allinde lâ-ma√âle suya πams olunup daldırılmak lâzımdır ve eger †al… «ır…a içinde ferk olunup bir kûze içinde
nef∂ olunsa ya¡nî silkilse ba¡dehu o silkilen eczâlar a«≠ olunup §amπ suyu
273 “‰al…” ¡urû…-ı ¡arûs dahi derler ve kevkebü’l-ar∂ dahi denir, Yûnân diyârına Kıbrıs’tan meclûb olur diye ¢ânûn’da †în-i Şâmûs resminde gelir.
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ile ve πayri sular ile isti¡mâl olunsa isti¡mâl eden insânın ma†lûb olan πara∂ına ziyâde nâfi¡ olur.274
Fi’l-İ«tiyârı: ‰al…ın mükellesi a…vâ ve el†af olur.275
Fi’†-‰ab¡ı: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂dır ve kanı √âbistir. Ve nûrede isti¡mâl
olunur. Bûles ve πayrinin zu¡mu üzere nûre ile isti¡mâli tecfîfi ek&er olsun
içindir. Ve †al…ı nâr i√râ… eylemez lâkin √île ile i√râ… eder.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¿edy ve me≠âkîr veremlerine nâfi¡dir ve kulak ardında
ve sâir rı«v olan la√m veremlerine dahi nâfi¡dir lâkin menfa¡ati o veremlerin zamân-ı ibtidâsında olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi: Lisân-ı √amel suyu ile †al… olunsa kan tükürmeği
√abs eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰al…ın maπsûlü ra√iminden ve ma…¡adesinden dem
seyelân eden kimseye sa…y olunsa veyâ«ûd †ılâ olunsa demi √abs eder ve
≠ûsen†âriyâya nef¡i olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Yedincisi ‰u√lubdur:
‰ânın ∂ammı ve √ânın sükûnu ve lâmın ∂ammı veyâ«ûd fet√i ile su yüzünde olur, ona ba¡∂ı vilâyetlerde yosun derler;276 ke≠â fî-tercemeti’§-Sı√â√.
İbn Kütbî der ki †u√lub iki …ısmdır: Evvelki …ısmı «uyû†îdir, «ay†lar gibi
olup telebbüd eder ya¡nî keçe gibi biri birine yapışır ve bu nev¡ akar su
kenârında olur, mâ-ı râkidde olmaz. Ve â«er …ısmı biri birinden ayrı olur
ve ona «ur™’u’∂-∂afâdı¡ derler ve bu ikinci …ısm miyâh-ı …âime ve cereyân
etmeyen göllerde olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Nehrî olan †u√lub mâî ve ar∂î olur ya¡nî cüz™-i mâî ve
cüz™-i ar∂îden mürekkeb olur. Ve ba√rînin …ab∂ı ziyâde olur. ¢ânûn’un
274 Î…âd olunan nâra †al… id«âl olunup i«râc olunsa √âli üzere i«râc olunur, âteş onu
yakmaz. Ve bir ¡u∂va †al… ile †ılâ olunsa o ¡u∂vu dahi âteş yakmaz. İbn Kütbî’de
me≠kûrdur.
275 “Kils” kireç ma¡nâsınadır. Ve ek&eriyyâ teklîs √acer mi&lli bir nesneyi tes«în edip
üzerine su dökmek ile olur. İ√timâldir ki bu ma…âmda murâd vech-i müte…addim
üzere √all etmek ola, zîrâ ma√lûl olan †al… ebya∂ olup suyun dibine rüsûb eder ve
kils-i da…î… gibi olur.
276 “‰u√lub” kurbağa yosunudur.
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nehrîden murâdı …ısm-ı evvel ve ba√rîden murâdı …ısm-ı &ânîdir. Ammâ
†u√lubu’§-§a«r dedikleri bizim √azâzu’§-§a«r dediğimizdir ki onu ma√allinde beyân eyledik.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰ab¡ı bâriddir.
Fi’l-»avâ§§ı: Demi √âbistir, her ¡u∂vdan akan kanı …a†¡ eder, eger †ılâ
olunur ise ba√rînin bu fi¡li eşedd olur.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Evrâm-ı √ârre ve √umre ve nemle üzere †u√lub
va∂¡ olunur ve ke≠âlik [¡ades] ve sevî… ile †u√lubdan itti«â≠ olunan devâ
dahi va∂¡ olunur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: ‰u√lub ni…ris-i √ârr üzere ve evcâ¡-ı √ârresi olan
mefâ§ıl üzere va∂¡ olunur. Ve †u√lub zeyt-i ¡atî… ile kaynatılsa sinirleri telyîn eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ~afneyne ya¡nî √u§yeleri kîsine bağarsıkları nüzûl etmekle …aylesi olan kimseye †u√lub ile ∂ımâd eylese …aylesini ı∂mâr eder.
‰âiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü ‰ı√âldir: אل
Kitâb vezni üzeredir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Mâhiyyeti ma¡rûfedir ki √ayvânlarda olur, dalak derler.
Fi’l-İ«tiyârı: ¡İnde’l-e†ıbbâ a†√ilenin †ıbben menfa¡atlisi «ınzîr †ı√âli
olur, ma¡a-hâ≠â onun keymûsu redîdir.
Fi’l-»avâ§§ı: ‰ı√âlde …ab∂dan bir cüz™ vardır ve dem-i sevdâvîyi tevlîd
eder.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: ‰ı√âlin ¡ufû§atı √asebiyle ha∂mı ba†î™ olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Dokuzuncusu ‰âlîsferdir:

א

Bu devâ mezâlı…-ı a…dâmdandır. İbn Kütbî der ki bu devâ ∏âfı…î katında
besbâsedir ve ba¡∂ılar katında bir nev¡ şecere-i Hindînin ¡ır…ıdır ve İbn
Cülcül katında lisânu’l-¡a§âfîrdir ve ba¡∂ılar katında bir nev¡ ¡uşb ve ottur
ki onu ipek kurdu ra¡y eder ve Mecûsî katında zeytûn-ı Hindînin yaprağıdır.
Pes bu cümlesi πala†tır ve †âlîsferin mâhiyyetine mu«âliftir belki †âlîsfer
biraz …uşûrdur ki Hind’den gelir, πalî@a olur, …ab∂-ı şedîdi vardır, lisânı
…ab∂ eder, onun için ¢ânûn dedi:
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Fi’l-Mâhiyyeti: ‰âlîsferin mâhiyyeti biraz …uşûr-ı Hindîdir ki onda
…ab∂ ve √iddet ve …alîlen ¡ı†riyyet vardır ve onda cevher-i ar∂iyye ek&erdir
ve cevher-i la†îfi …alîldir.
Fi’†-‰ab¡ı: Mu¡teber olacak mi…dârı √arr ve berdi Câlînûs katında @âhir
ve mütebeyyin değildir. Ve ba¡∂ılar dediler ki derece-i &âniyede √ârr ve
yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Onda …ab∂ ve tecfîf-i şedîd vardır ve ta√lîli dahi vardır,
cevâhir-i ke&îreden mürekkebdir lâkin cevher-i ar∂îsi ek&erdir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ±erebden ve …urû√-ı em¡âdan ve ra√imden olan nezf-i
demden ve ke≠âlik ma…¡adede olan dem nezfinden nâfi¡dir ve bevâsîre dahi
nef¡i vardır.
‰âiyye Olan Edviyenin Onuncusu ‰ay¡ândır: אن
‰ab¡ ile olan nüs«alarda †âdan sonra râ-i mühmele ile ve yâdan sonra
…âf ile ve ba¡∂ı nüs«ada ¡ayn ile †arî…ân - אن
ve †arî¡ân - אن
yazılmıştır; İbn Kütbî’de me≠kûr değildir.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ nebttir ki rebî¡de biter ve bezri ¡u§fur bezrine
benzer.
Fi’s-Sümûmi: ‰abî«i ılanın soktuğu ma√alle dökülse veca¡ı sâkin olur.
Ve selîm olan ¡u∂va †abî«i §abb olunsa nehş-i ef¡âdan √âdi& olan veca¡ o
†abî«ten √âdi& olur.
‰âiyye Olan Edviyenin On Birincisi ‰în-i Ma«tûmdur: م
Bu †în bir tepeden ve mürtefi¡ ma√allden meclûb olur ki o ma√all-i
mürtefi¡in bulunduğu §a√râya ◊îre -  هdedikleri bir mev∂i¡dir ki onda
ağaçtan ve ottan ve taştan ve kayadan bir nesne yoktur, ar∂-ı melsâdır ve
…â¡dır.277 Bu mi&lli düz yere √îre tesmiye olunur, onun için Kerbelâ’ya
dahi √îre derler √â-i mühmele ile ve iki no…†alı yâ ve râ-i mühmele iledir.
~â√ib-i ¢ânûn der ki bu †înin a√vâlini bana o ma√alli gören kimse i«bâr
eyledi ki o †îne †în-i kâhinî derler onun için ki sâlif-i ezmânda o †îni kimse
277 İbn Kütbî der ki †în-i ma«tûm maπribî ba√rde Lim[n]os cezîresinden meclûb olur
ki Ar†âmis-i ¡Âbid’in heykeli o cezîrededir ve o heykelin …ayyim-i vâ√idi vardır
ve o …ayyim bir ¡avrettir, ilâ â«iri mâ-…âle.
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a«≠ eylemezdi, bir kâhine ¡avret var idi, ancak o ¡avret a«≠ eder idi ve o
va…tte maπre-i kâhine derlerdi, √a…î…aten o †în maπre idi ya¡nî kırmızı
toprak idi ki onda nebât bitmez idi ve kâhine ¡avret a«≠ ederdi. Ve o
toprak Ar†amis olduğu ma√allde olur idi. Ve Ar†amis bir ¡âbidin adıdır,
ta§vîr olunup §ûreti o ma√alle va∂¡ olunmuştu ve o kâhine ¡avret o §ûretin
mu√âfı@ası ve sâdini idi ve o toprağı şehrine indirip onu bulamaç gibi
edip ya¡nî su ile karıştırıp …uvvet ile ta√rîk eyledikten sonra √areketten
sâkin olup ar∂iyyeti rüsûb edince …adar terk eder idi sonra mâiyyetini
§abb edip ar∂iyyette olan πalî@ nesneleri †ard edip şem¡ gibi düsûmetli ve lüzûcetli olan ar∂iyyetten …ur§lar yapıp üzerini «atm eder idi. Ve
Dîs…ûrîdûs katında ≠ikr olunan ma√allde bir kehf vardır, †în-i ma«tûm o
kehfin †înidir, tüyûsun ya¡nî ergeç keçilerin kanı ile o kehfin toprağı yoğuruşup †înine †în-i ma«tûm tesmiye olunur. [181a] Ba¡∂ılar o †îne ta…lîd
edip far… ve temyîz olunmayacak …adar πaşş ederler.
Fi’l-İ«tiyârı: ‰în-i ma«tûmun ecvedi râyi√ası şibt ya¡nî durak otu râyi√asında olup ağızdan akan kanı kesen ve lisâna yapışıp ta¡allu… edendir.
Fi’l-»avâ§§ı ve’l-Ef ¡âli: Bûles dedi ki bir devâ yoktur ki †în-i ma«tûmun demi …a†¡ından ziyâde demi …a†¡ eyleye. Ve bu †în †în-i Şâmûs’tan dahi
a…vâdır ve …uvveti o mertebeye bâliπa olur ki cidden verem-i √ârrı olan
¡u∂v onun …uvvetini i√timâl eylemez ve «u§û§an ¡u∂v-ı nâ¡im a§lâ i√timâl
eylemez belki ondan bir nev¡ «uşûnet i√sâs olunur. Ve bu †în müberrid ve
muπarrîdir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ◊ârr olan şişlerin zamân-ı ibtidâsında menfa¡ati olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Tâze olan cirâ√atları idmâl eder ve ¡usretli olan
…ur√alara menfa¡ati olur ve âteş yanığını ta…arru√tam men¡ eder ve ta…arru√
eyledi ise sağaltır.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sa…†a katında isti¡mâl olunsa a¡∂âyı √ıf@ ve me™ûf
olan ¡u∂vları cebr eder ya¡nî âfetini giderir ve mevâddın ellere ve ayaklara
in§ıbâbını men¡ eder ve te™ekkülü men¡ eder.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Nezleyi men¡ eder ve ağızdan ve li&eden ya¡nî diş etlerinden seyelânı men¡ eder.
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Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: Sa…ta katında isti¡mâl olunsa a√şâyı √ıf@
eder ve sill mara∂ına nâfi¡ olur ve akciğerde olan …ur√ayı kurutmakla kan
tükürene mef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Em¡âda olan «abîs sa√clara sa…y olunsa veyâ«ûd
i√ti…ân olunsa nâfi¡dir «u§û§an §urûfete ve √umrete mâil mâ-ı ¡asel ile evvelâ i√ti…ân olunup ba¡dehu mâ-ı mil√ ile i√ti…ân olunup üçüncü i√ti…ân
†în-i ma«tûm ile olsa ziyâde nâfi¡ olur. Bu ma…âmda nüs«alar mu«telifedir,
ba¡∂ında §urûfet -  وfâ ile ve ba¡∂ı â«erde §urûmet  وmîmle
yazılmıştır. “~ırf” bir devâdır ki §ıbπdır, a√mer olur, onunla na¡l tasması
boyarlar. Ve “§arm” …a†¡ ma¡nâsına olur. A√mer-i nâ§ı¡ olan bal …uvvetli
olur, mun…a†ı¡ olmaz; mun§arım olan bal …uvvetsiz olur. Ve @âhir budur ki
“§urûfet” nüs«ası §a√î√adır.
Fi’s-Sümûmi: Sümûm ve nühûşa mu…âvim olur şarâb ile sa…y ve sirke
ile †ılâ olunur ise. Ve †în-i ma«tûmun kaçan «âli§i sa…y olunsa πa&eyân
ile semmi …a≠f ve remy etmekten «âlî olmaz «u§û§an semm sa…y olunmazdan evvel †în-i ma«tûmu şürb eylese semmi ziyâde πa&eyân ve …ay™la
i«râc eder. Câlînûs dedi ki ben tecribe eyledim ki †în-i ma«tûm ile mütte«a≠
olan devâ-i ¡ar¡ar erneb-i ba√rînin le≠¡ine ve ≠erârî√in semmine menfa¡ati
va√yen ve serî¡an olur ve o devâ sa…y ile fi’l-√âl semmi …a≠f eylediğini
müşâhede eyledim ve kuduz kelbin ¡a∂∂asına o †îni şarâb ile tecribe eyledim ve o †îni sirke ile ef¡î nehşi üzere ben †ılâ eyledim. Ve bu †ılâdan sonra
is…ûrdiyûn veyâ …an†ûriyûn yaprağı ma√all-i nehşin üzerine va∂¡ olunur. İlâ
hünâ kelâmu Câlînûs.
‰âiyye Olan Edviyenin On İkincisi ‰în-i Mu†la…tır:
‰în-i mu†la… o eczâ-i ar∂iyyedir ki biri birleriyle mülte™ime ve mülte§ı…a
ola. Eger o †în reml ve √a§ât ve o mi&lli mu«âli†lerden «âlî olur ise ona †în-i
√urr derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Her mev∂i¡de olan †îne mu†la…an †în derler.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰înin cümlesi bâriddir.
Fi’l-»avâ§§ı: Müceffiftir, cilâsı vardır. Ve güneşli ma√allde olan †în-i
√urr ya¡nî kumsuz ve taşsız «âli§ toprağın †îni müterehhil olan bedeni bilâle≠¡ tecfîf eder taπriyesi olmak √asebiyle, eger o †înin içinde «azef küsâre-
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leri veyâ«ûd güneşte mu√teri… olan dîvârın küsâre-i mederleri olmaz ise.
Ve bu mu√teri… olan nesnelerden biri o †îne ma«lû† olur ise olur ise o fi¡li
işlemez. Ve †în-i mu†la…ta …uvve-i mu√allile vardır ve bu †în-i mu†la… merreten u«râ πasl olunsa müceffif ve √arr ve berdde mu¡tedil olur ve la†îf olur.
Ve bi’l-cümle nüs«alarda  אن ة ا يvâ…i¡ olmuştur, ¡ibâret-i §a√î√a
ة
 ا ىolmaktır, “ba¡de” …alem-i sehvdir, zîrâ †înin πasli mürûr eylemedi ki
√attâ merreten u«râ ¡ibâreti §a√î√ ola.
Fi’z-Zîneti: Müterehhil olan la√mı şedd eder ya¡nî gevşek olan la√mı
katı eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: ‰în-i …ayrû†î ile «anâzîr ve §alâbât üzere va∂¡
olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Müstes…ûn ve ma†√ûlûn güneşli ma√allerin †înleri ile
†ılâ olunurlar ve nef¡-i beyyin ü @âhir ile intifâ¡ ederler ve bu vechle †ılâ
istis…â-i la√mîye ke&îren şifâ olur.
‰âiyye Olan Edviyenin On Üçüncüsü ‰în-i Ermenîdir:

ار

İbn Kütbî der ki bu †în Ermen ve Ermeniyye nâ√iyesinin cânib-i ba√rîsinden meclûb olur, √umret ve §ufret ve sevâda meyli olur, râyi√ası †ayyibe
ve cirmi &a…îl ve lisâna lü§û…u olur. İntehâ. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ †în-i a√merdir ki πubrete mâildir ve ma¡rûf ve
meşhûr bir †îndir ki onu boyacılar altın boyasında isti¡mâl ederler ve †îni Âlânî fi¡lde bu †în-i Ermenîye …arîb olur. ¢ânûn’un Âlânî dediği †înin
mâhiyyeti isti¡mâl eylediğimiz nüs«alarda me≠kûr değildir lâkin ¢âmûs’ta
der ki ُ ِ َ[ أElîn] ( ِ َ[ أemîr] vezni üzere) Merv diyârında bir …arye ismidir.
ٌ
∏âlib-i i√timâl budur ki o †înin ma¡dini o …aryede ola; nisbetinde yâı elife
…alb ile †în-i Âlânî ı†lâ… oluna. Ve lüπat-ı Fârsîde “elâne” gölge ma¡nâsına
olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰în-i Ermenînin †ab¡ı derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Tecfîfi πâyete bâliπ olmakla demi √abs eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Şürb ve †ılâ olunsa †â¡ûnlara nef¡i olur ve ¡ufûneti sa¡ydan men¡ eder ya¡nî bir ¡u∂vda olan ¡ufûnetin a¡∂â-i sâireye yayılmasından men¡ eder.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bu †înin fi¡li emr-i cirâ√atta ¡acîb olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Nezleyi men¡ eder ve …ulâ¡a nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: Nef&-i deme ceyyid olur ve riyede olan …ur√ayı tecfîf
etmekle sill mara∂ına nef¡i olur ve nevâzil √asebiyle ∂î…-ı §adrı olanlara bu
†în ¡ilâc olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bağarsık yaralarına ve ishâle ve ra√imin nezfine bu
†în ceyyid olur.
Fi’l-◊ummayâtı: Sill mara∂ından olan √ummâya nef¡i olur ve «u§û§an
vebâ √ummâsına nef¡i ziyâde olur. Ve bir …avm †în-i Ermenînin şarâb-ı
ra…î… ile şürbüne müdâvemet etmekle vebâ-i ¡a@îmden sâlim oldular. ¢ânûn
§â√ibi der ki vebâ √ummâsında †în-i Ermenî sa…y olunsa lâzımdır ki şarâb
ile sa…y oluna, zîrâ şarâb o †îni …albe akıtır ve fi¡lini …albde icrâ eder ve o
şarâbı dahi sa…y eden kimse mâ-ı verd ile mezc edip karıştırsın.
‰âiyye Olan Edviyenin On Dördüncüsü ‰în-i Şâmûstur: א س
Mîmden sonra vâv iledir, vâvsız dahi lüπattir. ¢âmûs ‘ta der ki “Şâmis”
Yûnân’da bir cezîredir, o diyârda olan üç yüz cezîrenin fev…indedir. İbn
Kütbî müfredâtında ve ◊alîmî Fârsî lisânı üzere te™lîf eylediği lüπatte der
ki †în-i Şâmûs iki §ınf üzere olur: Birisi ke&îf ve ≠û-§afâyi√ olur, misenneye
ya¡nî bileği taşına benzer, …alîlen berî…ı ve leme¡ânı olur ve ona kevkebü’l-ar∂ ve kevkeb-i Şâmûs tesmiye olunur, nitekim †ıl…ın dahi leme¡ânı olmak √asebiyle kevkebü’l-ar∂ tesmiye olunur. Ve §ınf-ı â«erinin levni ebya∂
olup beyâ∂lığı nihâyete ve πâyete bâliπ olur ve «afîf olur, dıb… gibi lisâna
lü§û…u olur Ve su ile inmâ¡ ya¡nî ezmek ve ra…î… seyyâl etmek murâd olunsa
ter…î…ı sehl ve serî¡ olur ve mecessesi leyyin ve tefettütü serî¡ olur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Fâ∂ıl-ı mâhir Câlînûs √akîm der ki biz †în-i Şâmûstan
kevkeb-i Şâmûs tesmiye olunan †îni isti¡mâl eyleriz. ~â√ib-i ¢ânûn der ki
ben derim ki Câlînûs’un bu kelâmına binâen ba¡∂ılar @ann eylediler ki †îni Şâmûs †al…ın kendidir ve menşe™-i @annları budur ki †al…a dahi kevkebü’l-ar∂ tesmiye olunur lâkin bu @ann fâsiddir, zîrâ Şâmûs Yûnân cezâyirinden bir cezîrenin ismidir ve mu√a§§ılûndan bu fennde «ibresi olanlar
≠ikr edip †al…ın ba¡∂ı a√vâlini beyân eylediler ki †al… Yûnân bilâdında olmaz belki o bilâda †al… Kıbrıs cezîresinden gelir, pes †al…a ne keyfiyyette
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†în-i Şâmûs tesmiye olunur! Ve ma¡a-hâ≠â ismde itti√âd mâhiyyette itti√âdı
îcâb eylemez ve @âhir [181b] budur ki †în-i Şâmûs başka ve †al… başkadır.
Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Câlînûs der ki ben derim ki demi √abste bu †în
†în-i ma«tûm gibidir ve â«er emrlerde dahi †în-i ma«tûm gibidir. Ve Şâmûsun havâiyyeti †în-i ma«tûmdan çoktur, memelerde olan şişlere nâfi¡dir
havâiyyeti ek&er olduğundan, «iffeti şedîde ve ziyâdedir. Ve †în-i ma«tûmdan Şâmûsun lüzûceti ziyâde olur ve a¡lek olur ya¡nî sakızlığı ziyâde olur.
Ve ma«tûm, Şâmûstan a…vâ olur.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰în-i Şâmûs ¡alik ve lezic ve muπarrîdir ya¡nî onda sakızlık
ve lüzûcet ve taπriye vardır ve πasle mu√tâc olmaz ve tebrîdi …alîldir velâkin √arâreti söndürür ve teskîn eder, e†ıbbânın ma…âlâtı böyledir.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Bu †în evrâm-ı √ârreyi sâir †înlerden ziyâde
zamân-ı ibtidâda men¡ eder ve emrâ∂-ı &edye menfa¡atlidir. Ve bir ¡u∂vun
mara∂ına menfa¡ati olsa †în-i ma«tûm gibi o ¡u∂vda «uşûnet-i teşennücî
i√dâ& eylemez ve †în-i ma«tûmda o «uşûnet i√sâs olunur, Şâmûsta i√sâs
olunmaz.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Şâmûsta ¡alikiyyet ve sakızlık ziyâde olduğundan √ar…-ı nâra ma«tûm …adar nâfi değildir.
Fî-A¡∂âı’l-Mefâ§ılı: ¢alîlen ni…rise menfa¡ati olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: ‰aba…a-i …arniyyede ¡ârı∂a olan nüfâ†âta ve kabarlara
nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’§-~adrı: ¿edyde ve kulak ardında olan şişlere nâfi¡ olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ra√imden demin inficârına ve akmasına ve i«tilâf-ı
deme ya¡nî berâz †arî…inden demin ishâline nef¡i olur.
‰âiyye Olan Edviyenin On Beşincisi ‰în-i Me™kûldür: כ ل
İbn Kütbî der ki Sîrân dedikleri mev∂i¡den bir nev¡ †în meclûb olur, ziyâde yeşil olur ve zencâra müşâbih olur ve †a¡mı †ayyib olur ve o †în ekl olunur ve çok ∂ararı olmaz. İntehâ. Lâkin †în-i me™kûl diye müte¡âref olan †în-i
Neysâbûrîdir ki ona †în-i I§fahânî dahi derler.
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir ma¡rûf †îndir, hatunlar onu ekl ederler.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Müseddid olur ve mizâcı ifsâd eder lâkin fem-i mi¡deyi
ta…viye eder ve †a¡âmın ve«âmetini izâle eder ve bu menfa¡ati var iken ben
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o †înin isti¡mâl olunmasını tecvîz eylemem. Ve onun …ay™ı men¡de «â§§ıyyeti vardır. Ve ba¡∂ılar iddi¡â ederler ki †în-i me™kûlü ekl nefesi ta†yîb ve
tefrî√ eder, ba¡∂ıların o kelâmı ancak ekl-i †îne müştâ… ve müştehî olanlara
…ıyâs ile olur ve o iştiyâ… ve iştihâ †a¡âma olan √ır§-ı şehveti …ar√ ve cer√
edip ifsâd etmekle ve mecrâ-yı †abî¡îsinden i«râc etmekle olur. Bu mev∂i¡de
¢ânûn nüs«aları mu«telifedir, e§a√√ olan nüs«a-i sul†âniyyedir, onun ¡ibâreti budur: ة
وح ا ة א
إ אه א ث
כ א אس إ ا א إ ا
Pes bunun tercümesi bizim ≠ikr eylediğimiz vech üzere olur, zîrâ ¢âmûs’ta
“†aπr”ı “daπr” ile tefsîr eder ve “daπr”ı dahi §ıbyânın süte doymamasıyla
tefsîr eder ve bu ma√allde √ır§-ı †a¡âm murâd olmak @âhir olur. Ammâ †ab¡
ile olan nüs«alarda †â-i mühmele mu…âbilinde mu¡ceme vu…û¡u ve πayn-ı
mu¡ceme278 vu…û¡unun bir vechle ma¡nâ-yı §a√î√i yoktur.
‰âiyye Olan Edviyenin On Altıncısı ‰în-i
Beled-i Ma§†akîdir: כ
Ma§†akî ◊abûs -  سdedikleri cezîrede nâbit bir nev¡ ağacın §amπıdır
ve bu †în o cezîrenin †înîidir, onun için ona †în-i ◊abûsî dahi derler. Ve
ba¡∂ılar beledi √a≠f edip †în-i ma§†akî derler. Bu †înin †abî¡atı √ârredir,
sâir a†yânın †abî¡atlarına mu«âliftir. Ve bunun ef ¡âli tamâmen İbn Kütbî
müfredâtında me≠kûrdur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Cilâsı ve πasli vardır, et bitirir.
‰âiyye Olan Edviyenin On Yedincisi ‰în-i A…rî†ustur:

ا

¢ânûn nüs«alarında â«iri sîn-i mühmele ile resm olmuştur, ammâ
Suyû†î der ki “A…rî†uş” hemzenin fet√i ve …âfın sükûnu ve rânın kesri ve
†â-i mühmele ve şîn-i mu¡ceme ile maπribde bir cezîredir. Ve ¢âmûs’ta der
ki o rab† ile merbû† olan laf@ bir cezîre-i meşhûredir, ba√r-i Rûm’da olur
ve onun devri üç yüz elli mîl olur veyâ«ûd on beş günlük mesâfe olur ve
eger â«irinde hâ-i resmî yazılır ise Mı§r’da bir beldenin ismi olur ki ondan
Mı§r’a peynir ve bal meclûb olur lâkin yâ bedeline ¢âmûs’ta nûn yazılmıştır, yâ ile mi olur yâ«ûd nûn ile mi olur ta§rî√an o kitâbların birinde ≠ikr
olunmamıştır. ~â√ib-i ¢ânûn der ki:
278 [Doğrusu Ragıp Paşa’ya göre de “fâ-i mu¡ceme” olmalıydı!]
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Fi’l-Mâhiyyeti: Bu †înin havâiyyeti ke&îredir, ≠ikr olunan a†yân-ı sâireye
müşâbeheti vardır lâkin onlardan a∂¡af olur ve bi-πayri le≠¡in cilâsı olur ve
√avâssı i∂¡âf eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bu †în gözde olan …ur√alara ve kühyeye nâfi¡dir. Ve
¢âmûs’ta yazılan “kühye”nin ma¡ânîsinden ma…âma münâsib olan kelef
ma¡nâsıdır. Ve “kühye” ∂a¡f ma¡nâsına dahi gelir lâkin “kühye” “…ur√a”
ile ≠ikr olunması …arînedir ki ma¡nâ gözde olan …ur√aya ve kelefe bu †în
nâfi¡dir demek olur.279
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu †în vilâdeti tesyîl ve ta«fîf eder e†ıbbânın a…vâli
üzere. Ve gebe hatunlara ta¡lî… olunsa √amllerini mu√âfa@a eder.
‰âiyye Olan Edviyenin On Sekizincisi ‰în-i ¢aymûliyâdır: א
◊alîmî der ki …aymûliyâ iki türlü toprağın ismidir: Bir türlüsü ak olur ve
â«er türlüsü kızıllığa mâil olur, Endelüs memleketinden veyâ Ermen vilâyetinden gelir, onda çok olur, e†ıbbâ katında ma¡rûftur.
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊uneyn dedi ki †în-i …aymûliyâ o †îndir ki ≠îrî demekle
ma¡rûftur. Ve “≠îrî” bi-√asebi’l-lüπat o †îndir ki türâb ile ser…în «al† olunur. Ve e†ıbbâ katında ma¡rûf olan …aymûliyâ iki §ınf olur, birisi ebya∂ ve
â«er firfîrî olur ve †abî¡atı dâsim ve yağlı olucu ve bâridü’l-mecesse ya¡nî
yapışan kimse bürûdetini i√sâs eder ve o †în sevâ√il-i ba√rdan meclûb olur
«u§û§an o mev∂i¡den meclûb olur ki ona Seyyirân derler. ¢âmûs’ta vâ…i¡
olan vâv ile “Sîrevân”dır ve tefsîr edip der ki [ ِ َوا ُنSîrevân] (kesr ile
َ
rânın fet√i ile) bir kûre ya¡nî nâ√iyedir ki ona Mâşebe≠ân derler veyâ«ûd o
kûrenin yanında olan kûre-i u«râdır. Mı§r’da bir beldeye ve Fârs’ta ma¡rûf
bir mev∂i¡e ve Reyy diyârında dahi bir mev∂i¡-i ma¡rûfa Sîrevân derler. Ve
İbn Kütbî, Seyyirân’dan meclûb olan †îne …aymûliyâ ı†lâ…ını †în-i mu†la…
yazdığı ma√allde inkâr eyledi.
Fi’†-‰ab¡ı: Bu †în derece-i &âniyede bârid ve derece-i ûlâda √ârrdır ya¡nî
mürekkebü’l-…uvâdır, onda bürûdet ve √arâret cem¡ olmuştur ve √arâret ve
bürûdeti ≠ikr olunan derecelere bâliπa olmuştur.
279 Bu tercüme nüs«alarda “kühye” iki no…†alı yâ ile olduğuna binâen olur lâkin
@âhir olan budur ki “kühbe” bir no…†a-i bâ olup nâsi« ta√rîf eylemiştir. “Kühbe”
ta√t-ı ¡aynda olan dem-i meyyittir ki siyâh olur ve bu †în ile †ılâ olunsa onu izâle
eder.
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Fi’l-»avâ§§ı: Bu †înin «âli§i ke&îrü’l-menâfi¡ olur ve onda tebrîd ve
ta√lîl olur, …açan πasl olunsa ta√lîli bâ†ıl olur.
Fi’l-¢urû√ı: Bu †în sirke ile idâfe ve √all olunsa âteş yanığına ve sâir
cirâ√âta sâ¡atince ve teneffu† ve teverrüm eylemezden mu…addem †ılâ olunursa nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: »all ile idâfe olunan …aymûliyâ u§ûl-i â≠ânda ve levzeteynde olan evrâma ve mi¡de ta√tında olan evrâma nâfi¡ olur.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Cesedde olan evrâmın küllîsine nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰în-i …aymûliyânın iki …ısmından her birisi √u§yelerde olan şişleri telyîn eder.
‰âiyye Olan Edviyenin On Dokuzuncusu ‰în-i Kermdir: כ م
[ כ مkerm] (kâfın fet√i ve rânın sükûnu ile) üzüm çubuğu ma¡nâsına,
ke≠â fi’t-tercemeti li’l-Vanî. İbn Kütbî der ki bu †ûn Sûriyâ nâm ma√allden
gelir, onunla evvel-i @uhûrunda kermin aπ§ânını suvarlar ve tel†î« ederler,
o †în ile müla††a« olunan aπ§ân müfsid √ayvânların ve sâir müfsidâtın ifsâdından ma§ûn olurlar ve onun için o †îne †în-i kerm tesmiye olundu. İbn
Kütbî’nin «ulâ§a-i kelâmı budur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu †în ar∂-ı Şâm’da olur, esvedü’l-levndir, erze «aşebinden itti«â≠ olunan uzun kömür gibi olur ve onun
içinde odundan müşa……a… ve §ıπâr parçalara şebîh nesneler olur ve o müsta†îl [182a] cismin §ay…alı berâber ve müteşâbih olup su içinde veyâ«ûd
dühn içinde sa√… olunsa in√ilâli ba†î™ olmaz, ammâ o †înin ebya∂ı ve inmâ¡ı
ba†î™ olanları redî olur.
Fi’l-İ«tiyârı: Vâcib olur ki onun esved olanı i«tiyâr oluna.
Fi’l-»avâ§§ı: Müceffiftir ve tecfîfi le≠¡den ba¡îd değildir ve dedikleri
üzere bu †înde ednâ ta√lîl dahi vardır ve …uvvet-i müberridesi vardır.
Fi’z-Zîneti: Kirpikleri inbât için ma§nû¡ olan ku√llara bu †în id«âl olunur, ke≠âlik tüyleri ve kaşları boyamak için itti«â≠ olunan §ıbπa dahi id«âl
olunur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu †în ile ba¡∂ı kerre kerm tel†î« olunur √attâ yaprağı
ve aπ§ânı bitince …adar kerm üzere mek& ettirilir ve o †în kurtları …atl eder.
Ve o †înden şürb olunsa em¡âda olan dûdu ve √ayyâtı …atl eder.
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‰âiyye Olan Edviyenin Yirmincisi ‰înü’l-Maπredir: ه

ا

Fi’l-Mâhiyyeti: ‰în-i ma¡rûftur ya¡nî aşı demekle ma¡rûftur. Vankulu’da
kırmızı toprak diye mes†ûrdur.
Fi’l-İ«tiyârı: Ecvedi Ba§dâdî olup ecnebî nesneler şevbinden ve i«tilâ†ından «âlî olanlardır ve a√mer-i …ânî ya¡nî şedîd kırmızılığa meyli olanlardır.
Fi’l-»avâ§§ı: Bûles zu¡m eder ki maπrenin …ab∂ ve tecfîfte fi¡li ma«tûmun …ab∂ ve tecfîfinden ek&erdir.
Fi’l-¢urû√ı: Cirâ√âtı idmâl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Dûdu …atl eder, nîmbirişt üzere ta√assî olunur, mücîbe olan †abî¡atı √abs eder.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Birincisi ‰înü’l-Ara∂îne’l-Mezrû¡ati:
ا رو
ا ر
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki †ıbbda ve mu¡âlecâtta isti¡mâl olunan
a†yânın küllîsi için …uvve-i …âbı∂a ve …uvve-i müleyyine vardır, tebrîd ve
taπriye …uvveleri dahi vardır, bu …uvvetlerde cemî¡an a§nâfı müştereklerdir. Ve bu …uvvetlerden mâ-¡adâ o a†yânın her birlerine ma«§û§ menfa¡atler
vardır ki o menfa¡atlerden her biri bir §ınf †înde bulunur, â«er §ınflarda
bulunmaz. Ammâ o tarlalar ki ekin ekerler, onların †înleri iki §ınf üzere
olurlar, bir §ınfının †îni şedîdü’l-beyâ∂ olur ve §ınf-ı â«erin †îni remâdî ya¡nî
kül levninde olur. Ve †în-i remâdî †în-i ebya∂dan ecved olur ve ke≠âlik elyen ya¡nî yumuşak ve mülâyim olur ve kaçan nu«âs ya¡nî bakır üzere o †în
√akk olunsa onun √ukâkesinden levn-i zencâr √âdi& olur ve bu †în isfîdâc
gibi πasl olunur ya¡nî ¡aşiyyen o †în üzere birkaç def¡a su §abb olup ba¡dehu
suyu irâ…a olunduktan sonra def¡a-i u«râda suyu ile güneş ∂a√v[e] va…tine
varınca …adar terk olunur tâ ki o su ta§affî edip ve †îni suyun dibine rüsûb
eyledikte suyu dökülür ve güneşte va…t-i ¡aşâya varınca …adar o †în tes«în
olunup on gün …adar beher yevm bu ¡amel tekrâr olunur ve sonra o †în suda
sa√… olunup ondan lâyı…ı üzere …ur§lar yapılır.
Fi’l-»avâ§§ı: Bu †înin …âbı∂ ve müberrid ve yesîren telyîn …uvveleri
vardır e†ıbbâ …avli üzere.
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Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: ¢ur√aları la√m ile doldurur ve cirâ√âtı ilzâ…
eder, şefelerini biri birine il§â… eder cirâ√atın evvel-i ¡urû∂unda isti¡mâl
olunur ise.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi İkincisi ‰în-i Sâmâ¡îdir:

אא

Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki bu †în taş gibi olur, onu boyacılar
bir nesneyi melâsetli ve müstevî kılmak için ve cilâ vermek için isti¡mâl
ederler. Ve bu †în dahi birkaç §ınf olur, kimisinin levni remâdî olur, †în-i
ara∂în-i mezrû¡a remâdî olduğu gibi, bu §ınf ra…î… olur, §afâyi√i ya¡nî kat
kat §af√aları olur lâkin …ı†¡alarının eşkâli mu√telife olur ve kimisinin levni
şedîden beyâ∂ olur ve mücellî olur ve serî¡an mütefettit olur ve ru†ûbâttan
bir ru†ûbet ile ıslatılsa serî¡an mün√all olur; üşnân ve na†rûn bedeline bu †în
ile √ammâmlarda insânın bedeni delk olunur.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢âbı∂ ve müberrid ve müceffiftir.
Fi’l-İ«tiyârı: Vâcib olur ki §ınf-ı evvelden ya¡nî remâdî olan §ınftan
beyâ∂a meyli ziyâde olanları i«tiyâr oluna ve §ınf-ı &ânîden ya¡nî beyâ∂ı
şedîd olandan remâdî levne meyli olanlar i«tiyâr oluna.
Fi’z-Zîneti: Bedeni §âf eder ve güzellendirir ve yüzü cilâlandırır.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: ◊avâssı πıl@at üzere kılar.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Bu †în süt ile isti¡mâl olunursa ak düşen göze ve sâir
gözde olan …ur√alara nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Bu †în şürb olunsa mi¡de ağrılarına nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ba¡∂ı kerre @ann olunur ki gebe olup vilâdet ağrısı
a«≠ eden hatunlara bu †în ta¡lî… olunsa tîz vilâdet eder ve √âmil üzere ta¡lî…
olunsa cenîni su…û†tan √ıf@ eder.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Üçüncüsü ‰arî…ûbiyûndur: ن
Bu devâ İbn Kütbî nüs«asında †arîfûliyûn - ن
yazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki bu bir ottur ki bi√ârın sevâ√ilinde ve
müte¡addid emkinede olur ve ba√rin suyu feye∂ân edip arttıkta o nebti su
örter ve o nebt suyun içinde değildir ve sudan ba¡îd dahi değildir belki su
cezr ve nu∂ûb eylediği ve geri çekildiği zamân keşf olup açılan ma√allerde
nâbit olur √attâ o su feye∂ân edip evvelki aktığı yere yine aktıkta o ne-
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bât suyun içinde kalır ve mestûr olur. Ve o nebâtın vara…ı a†â†îs vara…ına
müşâbih olur velâkin bu nebtin vara…ı a†â†îs vara…ından aπla@ olur. İbn Kütbî “a†â†îs” bedeline “nîl” ≠ikr edip bu nebtin vara…ı nîl vara…ına müşâbih
olur lâkin nîl vara…ından aπla@ olur dedi. ªâhir budur ki murâdı “a†â†îs”i
“nîl” ile tefsîr eylemektir. Bu nebâtın bir şibr …adar sâ…ı olur ve sâ…ın a¡lâ
cânibi meş…û… ve yarı… olur. Ve denilir ki bu nebâtın çiçeğinin levni günde üç kerre müteπayyir olur, §abâ√ ile ebya∂ olur ve nı§f-ı nehârda levni
firfîriyyete mâil olur ve akşam ile a√mer-i …ânî olur ya¡nî şedîdü’l-√umret
kırmızı olur. Ve bu nebâtın kökü ebya∂ olur ve râyi√ası †ayyib olur ve lisâna konulup i≠â…a olunsa lisânı tes«în eder.
Fi’†-‰ab¡ı: ◊arârete mâildir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâdan iki dıra«mî mi…dârı şürb ile şürb olunsa
ba†nda olan mâiyyeti ishâl eder ve bevli idrâr eder.
Fi’s-Sümûmi: Bu nebâttan semmin ∂ararını def¡ için cemî¡an bâdzehrlerden mu…addem ∂arûrî itti«â≠ olunur. “∞arûre” o devâdır ki ona √âcet
müştedde ola.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dördüncüsü ‰aren√ûmâstır: אس
‰ab¡ ile olan nüs«alarda nûn bedeline †aref√ûmâs - אس
yazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu devâya nâsın ba¡∂ısı edbâr - اد אر
tesmiye eylediler. Ve bu bir nebâttır ki bersiyâvşân ya¡nî baldırıkara bittiği
mev∂i¡de biter ve …ar†îs dedikleri nebâta müşâbih olur, yaprakları cidden uzun olur, o yapraklar iki cânibinden çıkar ve ince olur, mercimek nebtinin yaprağına müşâbih olur, ince dallar üzerinde o yapraklar iki cânibden
biri birlerine mu√â≠î olurlar ve onun dalları her ne mi…dâr ince ve ra…î… olur
ise lâkin §alâbetli ve mu√kem ve mücellâ ve sevâda mâil olur. Ve e†ıbbâ zu¡m
eder ler ki berşiyâvşânın cemî¡an ef¡âli †aren√ûmâs nebâtında mevcûd olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Beşincisi ‰â†î…ustur:

א

Fi’l-Mâhiyyeti: I§†afi†un √akîm zu¡m eder ki †â†î…us bir √ayvândır ki
çekirge mi…dârındadır, zeytûn ağacında olur, ek&er-i ezminede §ay√a eder
ve §ay√ası §arîr olur ya¡nî …alem §adâsı ve kapı √areket ettikte işitilen §adâ
gibi olur ve o √ayvâna ehl-i Şâm zîr tesmiye ederler ve ehl-i ‰aberistân en-
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gûr-pâşin tesmiye ederler. ¢ânûn’da bu terkîb na∂∂âcu’l-¡ineb280 demekle
tefsîr olunmuştur. Ve ehl-i »orâsân o √ayvâna cered -  دtesmiye ederler.
‰ab¡ ile olan nüs«ada ce&red -  دvâ…i¡ olmuştur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu √ayvân bir †âba… ya¡nî [182b] bir büyük tuğla üzerinde şeyy olunsa ya¡nî kebâb me&âne ağrılarına nâfi¡ olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Altıncısı ‰alâyiyûndur: ن

א

Fi’l-Mâhiyyeti: Bu nebâta e†ıbbâ âbzûnu’l-berr tesmiye ederler, ke≠âlik
ricle-i beriyye dahi tesmiye ederler. Bu nebâtın sâ…ı ve yaprağı semiz ot
sâ…ı ve yaprağına benzer ve yapraklarından her bir yaprağından …u∂bân ve
filizler çıkar, her birisi altı veyâ«ûd yedi §ıπâr şu¡be olur ve o şu¡beler yaprağına varınca …adar ru†ûbet ile doludur √attâ oğulsa ru†ûbeti @âhire olur ve
onun çiçeği ebya∂ olur ve kürûm ya¡nî üzüm teğeği aralarında biter.
Fi’†-‰ab¡ı: ‰abî¡atı bârid ve ra†bdır, yaprağı ile bara§ üzere ∂ımâd olunup altı sâ¡at …adar üzerinde mek& olunsa ¡ilâc-ı §âli√ olur ve vâcib olur ki
bu ∂ımâddan sonra arpa unu isti¡mâl oluna. Ve kaçan yaprağı da…… olup
ya¡nî döğülüp o döğülmüş yaprak ile güneşte beha… üzere la†«a olunsa ve
kuruyunca …adar beha… üzere o la†«a terk olunup kuruduktan sonra silinse
cidden beha…ı giderir ve sağaltır.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Yedincisi ‰ar†â…îyâdır: א א
‰ab¡ ile olan nüs«alarda tâ bedeline …âf ile †ar…â…îyâ -  א אyazılmıştır.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki †artâ…îyâ müşevvek biraz aπ§ândır ki
onun a§lı ve dibi ¡arî∂ ve «uşûnetli olur ve o şevk ke&îrâ demekle ma¡rûf
olan §amπın şevki olur. Bir mehra∂ üzere birkaç …avî ve …a§îr dallar biter,
çok yaprakları olur ve o yapraklar ince olup aralarında gizli ve «afî dikenler olur ve o dikenler ebya∂ ve §ulb ve …âimler olur ya¡nî fev… cânibine
isti…âmet üzere sâlik olur. Kaçan o a§l …a†¡ veyâ «adş olunup çizilse o
mev∂i¡den bir ru†ûbet @âhir olur ki o ru†ûbet ke&îrâ dedikleri §amπdır.
İntehâ. kelâmu §â√ibi ¢ânûn na…len ¡an Dîs…ûrîdûs.
Bu ¡abd-i mütercim der ki bu kelâmın tav∂î√i budur ki bir nev¡ dikenli ağaç vardır ki onun ba¡∂ısı tedevvu√ eder ya¡nî büyük ağaç olur
280 ‰ab¡ ile olan nüs«alarda §â√√u’l-¡ineb -

 אح اvâ…i¡ olmuştur.
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ve o ağaca …atâd tesmiye olunur. Dikenleri ziyâde §ulb ve √iddetli olduğundan bir müşkil işe onunla ∂arb-ı me&el olunur, أَ ْ َ ُ ِ ْ َ ِط ا ْ َ َ ِאد
ْ
denir. Pes Dîs…ûrîdûs’un ≠ikr eylediği aπ§ân-ı …ı§ârın a§lı o şecere-i
…atâdın sâ…ında olur. Ve mehra∂ -  ض, her∂ -  ضden ism-i mekândır. “Her∂”in ma¡nâsı ¢âmûs’ta yazıldığı üzere √a§aftır ki insânın bedeninde şiddet-i √arâretten fiska fiska @uhûr eder. Ve …atâd ağacının
sâ…ında dahi biraz u§ûl-i ¡arî∂ ü metîn olup a§l üzere aπ§ân-ı me≠kûre
biter ve o a§l …a[†]¡ olunsa sâ…tan ke&îrâ §amπı akar. Ve bu ta…rîrden
@âhir olur ki †ab¡ ile olan nüs«alarda ق ض
 وbedeline ق
و
 ا رضvâ…i¡ olduğu ve ke≠âlik
 اbedeline
 اvâ…i¡ olduğu †âbi¡in in√irâf-ı †ab¡ı √asebiyledir, zîrâ †artâ…îyâ o a§lın ismi değildir
belki aπ§ânın ismidir.
Fî-A¡∂âı’n-Nefesi ve’§-~adrı: ‰artâ…îyâ bal ile ma¡cûn kılınıp ta√te’l-lisâna o ma¡cûn va∂¡ olunsa öküsürğe ve «uşûnet-i §adra nâfi¡ olur o
şar† ile ki kaçan o ma¡cûn ta√t-ı lisânında eriyip eriyenleri boğazına sühûlet
ile sâyiπ olup aktıktan sonra ardınca bir dıra«mî şarâb-ı √ulv şürb eyleye.
Bu ma…âmda bir dıra«mî †ab¡ ile olan nüs«alarda on sekiz …îrâ† ile tefsîr
olunmuştur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Ve yine bu †artâ…îyâ §amπı ile ya¡nî ke&îrâ ile mu√ra…
ve maπsûl geyik boynuzu karıştırılıp veyâ«ûd şebb-i Yemânîden bir şey™-i
…alîl «al† olunup isti¡mâl olunsa böbrek ağrılarına ve √ur…at-i me&âneye nâfi¡
olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Sekizincisi ‰ar…ârîdûstur: س
‰ab¡ ile olan nüs«alarda †arfûndus - س
vâ…i¡ olmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu devâ bir ¡uşbe ve ottur ki …u∂bânı
ve dalları çoktur ve o dallar ¡a§âya ya¡nî ¡a§a’r-râ¡î dedikleri nebâtın dallarına benzer ve nebâtı kemâderyûs nebâtına benzer ve yaprağı incedir, no«ûd
nebtinin yaprağına benzer ve bilâd-ı …ilî…iyye’de çok biter. “¢ilî…iyye” o
beldelerdir ki cebel gibi iki mürtefi¡ olan ma√allerin arasında olan vâdîlerinde ve §a√râlarında olur. Ve bu devâ devâ-i …avîdir, †ariyyen ya¡nî tâze
iken içilir ise sirke ve su ile içilir velâkin kurusunun †abî«i içilir.
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Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ‰ar…arîdûs †ab« olunup ma†bû«u içilir ise †ı√âl veremlerini şedîden ve ziyâde ta√lîl eder, ke≠âlik ma†√ûl olan kimseye o devâ
incir ve sirke ile ∂ımâd olunsa menfa¡at-i @âhire ile nef¡i olur.
Fi’s-Sümûmi: Bu devâ yalnız sirke ile nehş-i hevâmma nâfi¡ olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Yirmi Dokuzuncusu ‰ayfâ…ûfâvundur:
א אون
‰ab¡ ile olan nüs«alarda †ay…â…ûvâvun -  א واونresminde vâ…i¡ olmuştur.
Fi’l-Mâhiyyeti: Dîs…ûrîdûs der ki bu nebâtın vara…ları bostânî olan ¡inebü’&-&a¡leb vara…ına müşâbih olur ve dalları ke&îr olur ve çiçekleri esved ve
§aπîr ve ke&îr olur ve to«umu câverse ya¡nî darıya müşâbih olur, «arnûb-ı
Şâmîye müşâbih ve müşâkil bir πılâf içinde √â§ıl olur, o nebât üç veyâ«ûd
dört kök üzere nâbit olur ya¡nî kökü üç ve dört çatal olup o çatalların ek&erinde o nebât nâbit olur. Ve o nebâttan bir menn ya¡nî bir batman a«≠ olunup altı …û†ûlî şarâb-ı √ulv içinde bir gün ve bir gece nu…û¡ olunduktan
sonra nu…û¡u şürb olunsa ra√imi ten…ıye eder ve nu†feyi ra√im ziyâde kapar
ve …abûl eder. Ve bu devâ √asvın ya¡nî bulamacın içine katılıp şürb olunsa
e†ıbbâ …avli üzere hatunların sütünü idrâr eder.
‰âiyye Olan Edviyenin Otuzuncusu ‰ara¡yûndur: ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ bir ottur ki İfrî…iyye memleketinde biter. ‰ab¡
ile olan nüs«alarda
vâ…i¡ olmuştur. ªâhir budur ki
o memlekette bir ma√allin ismidir. Ve nebâtın yaprağı ve dalları ve mîvesi vardır
ve yaprağı ve dalları a√sûs - س
 اnâm nebâtın yaprağına ve dallarına
benzer lâkin bu …u∂bânlar a√sûs …u∂bânından §aπîrdir. ‰ab¡ olan nüs«alarda a√sûs - س
 اbedeline a√yûs -  ا سvâ…i¡ olmuştur, ikisi dahi İbn Kütbî müfredâtında me≠kûr değildir belki onda me≠kûr olan a√yûn -  ا نsîn-i
â«ir bedeline nûn vâ…i¡ olmuştur. Ve bu †ara¡yûn nebâtının §amπ-ı ¡Arabîye
müşâbih §amπı olur. Ve bu nebtin yaprağının ve mîvesinin ve &emeresinin
…uvve-i ce≠≠âbesi vardır, mübâlaπa ile ce≠b eder. Ve bu nebâtın bir nev¡-i
â«eri dahi vardır ki onun yaprağı su…ûlû…andriyûn yaprağına müşâbih olur
ve kökü yaban turpuna benzer.
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Fi’l-Ef ¡âli ve’l-»avâ§§ı: Dîs…ûrîdûs der ki yaban keçisini §ayyâdlar ok
ile ururlar ve o keçi firâr edip bu nebât arasında yayılmakla oku o nebât
ce≠b eder ve keçiden ok düşer, etinin içinde süllâsı ve şevki olan kimseler
şarâb ile bu devâdan ∂ımâd itti«â≠ eylese şevk ve süllâyı ve sâir la√ma
du«ûl eden nesneleri ce≠b ve i«râc eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bu devâ şürb olunsa ta…†îr-i bevli sağaltır ve me&ânede olan √a§âtı teftît eder ve †am&ı idrâr eder eger o devâdan bir dıra«mî
ya¡nî bir mi&…âl şürb olunur ise. Ammâ §ınf-ı â«erden ya¡nî †ara¡yûnun
vara…ta su…ûlû…andriyûna müşâbih olanlarından gerek ma†bû« ve gerek
πayr-i ma†bû« olsun ekl olunsa e†ıbbânın …avli üzere bağarsıkta olan …ur√alardan nef¡i olur.
‰âiyye Olan Edviyenin Otuz Birincisi ‰arâ¡ûndur: ا ن
Ve ba¡∂ı nâs ona se…ûrifiyûn - ر ن

tesmiye ederler. Dîs…ûrîdûs dedi

ki †arâ¡ûn vech-i ar∂ üzere nâbit bir nev¡ nebâttır ki †ûlü bir şibr olur ve …alîlen şibrden büyük dahi olur ve ek&er-i √âlde sevâ√il-i ba√rda biter ve onun
yaprağı olmaz ve dallarında √abbetü’l-«a∂râ mi…dârında kırmızı ve küçük
¡ineb gibi √abbeler olur ki o √abbelerin uçları [183a] √iddetli ve keskin ve
sayısı çok olur ve o √abbeler …âbı∂dır ve nâsın ba¡∂ıları o √abbeleri döğüp
ondan a…râ§ yaparlar ve va…t-i √âcet için o …ur§ları «azînede √ıf@ ederler.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: ±ikr olunan √abbelerden on √abbe şarâb ile şürb olunsa müzmin olan ishâllerden nâfi¡ olur ve müzmin ve ra√imden olan seyelân-ı ru†ûbetten dahi nâfi¡ olur Dîs…ûrîdûs’un zu¡mu üzere.
‰âiyye Olan Edviyenin Otuz İkincisi ‰arfûlustur:
Fi’l-Mâhiyyeti: Bu devâ a…†â¡-ı la†îfedir, †ı√âlin cüs™eti için sa…y olunup
menfa¡at-i @âhiresi olur, √a…î…at-i √âli Allâhu ta¡âlâ a¡lem.
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Fa§l-ı ¡Âşir Yâ ◊arfinde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Bâbda Beş Devâ ±ikr Eyleriz
Yâî Olan Edviyelerin Evvelkisi Yebrû√tur: وح
Ta√tânî iki no…†alı yânın bir no…†alı bâ üzerine ta…dîmi ile ve ¡aks üzere
“beyrû√” dahi derler. Ve yebrû√ lüπat-ı Süryânî üzere “te¡û≠uhu’r-rû√u”
ma¡nâsınadır. Sedîdî, Temîmî’ye ¡azv edip der ki yebârî√ yedi yebrû√tur.
Cümlesinin ef∂ali yebrû√-ı §anemîdir, tâze ve †arî iken gece leme¡ân eder
ve sirâc gibi √avâlîsini tenvîr eder, onun için ona sirâc-ı …u†rub dahi tesmiye olunur. Ve bu şecerenin kökü ve a§lı bir §anem-i …âim gibidir ki onun
elleri ve ayakları insân gibi sâir ¡u∂vları olur ve bu nebâtın ma√all-i †ulû¡u
ve @uhûru o §anemin başının vasa†ından ve ortasından olur ve yaprağı ¡ulley… yaprağı gibi olur ve mîvesi kırmızı olur ve râyi√ası †ayyibe olur ve
menbiti cibâlde ve ağaçlık olan yerlerde olur. Ve bir …avm zu¡m ederler
ki onun …al¡ı ziyâde isti§¡âb olunur, zîrâ onun …al¡ı va…ti o va…ttir ki onda
Mirrî« mes¡ûd ola ve seyrinde müsta…îm ola ve büyûtunun birinde ola,
hangi beyti olursa olsun. Hürmüs der ki bana ma√bûb olan budur ki Mirrî« beyt-i a¡lâsında iken …al¡ oluna, beyt-i a¡lâsı ◊amel’dir veyâ«ûd va…t-i
…al¡ında Mirrî« beyt-i şar…ta ola, beyt-i şar…ı Cedy’dir ve o beytin yirmi
dördüncü derecesinde ola veyâ«ûd mü&elle&âtının birinde ola veyâ«ûd
√udûdundan bir √adde ola ki o √adde Mirrî«’in fi¡li …avî ola. Ve yebrû√u
…al¡a †âlib olanlar √a≠er eylesinler Mirrî«’in sâ…ı† olduğu zamânda …al¡
etmekten veyâ«ûd Mirrî« râci¡ iken veyâ«ûd müte√ayyir iken ve mu√teri…
iken …al¡ eylemekten. Ve lâyı… olur ki yebrû√u …al¡da emr-i ¢amer’e dahi
ri¡âyet oluna, ¢amer Mirrî«’a mu…ârin iken veyâ«ûd ¢amer Mirrî«’in olduğu burcda iken …al¡ eyleye. Ve ba¡∂ılar dediler ki yebrû√u …al¡ ancak
√île ile olur, o √île budur: Yebrû√un e†râfı kazılıp √afr olunur, kökünden
mâ-¡adâ cirminin toprağı i«râc olunur ve iki gün aç ve câyi¡ terk olunmuş
bir kelbin boğazına o yebrû√ bağlanır ve mekân-ı ba¡îde gidilir ve uzaktan
kelbe πıdâ gösterilip §ay√a olunur, kaçan §â√ibi cânibine kelb ve&be edip
¡adv eyledikte yebrû√ mün…ali¡ olur ve kelb dahi meyyiten sâ…ı† olur. Sedîdî
der ki bu vechle yebrû√un …al¡ı &âbit ve müte√a……a… değildir belki bu √îlesiz
bilâ-«avf bi-¡inâyetillâhi ta¡âlâ …al¡ı mümkindir.
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Fi’l-Mâhiyyeti: Yebrû√ luffâ√ dedikleri mîveden berrî ve yabanî olanların nebâtının köküdür ki o köke yebrû√-ı §anemî derler. İbn Kütbî bu
yebrû√u tefsîr edip der ki bu a§l iki insân §ûretindedir ki biri birleriyle
kocuşmuşlar ve mu¡âna…a eylemişlerdir. İntehâ. Ve yebrû√-ı §anemî a§lın
ismidir. Ke≠âlik kökü insân §ûretinde olan her nebâtın a§lına yebrû√ derler.
“Yebrû√”un ma¡nâsı «il…atinde §anem ola. ~anemden murâd insân §ûreti
ve tim&âlidir. Ve el-ân müsta¡mel olan yebrû√ o §ûret üzere olmamakla
yebrû√ olmamak vehmini izâle edip §â√ib-i ¢ânûn der ki yebrû√un ma¡nâsı
her ne …adar insânın tim&âli ve §ûreti demek olur ise o ma¡nâya olan yebrû√
ismi ba¡∂ı nebâta ve u§ûle ı†lâ… olunur ki onda o §ûret mevcûd olmaz, pes
yebrû√-ı §anemîde §ûret-i insân mevcûd olmak üzere ma¡rûftur ve bâ…îlerinde o §ûrette olmayanlar dahi vardır ve o ma¡nâ mevcûd olmaması yebrû√
tesmiyesine …ad√ vermez. Ve √âlâ mevcûd olan yebrû√ bir nev¡ ağaçtır ki
πubâr levninde olur, tefettüte ve ufaklanmağa müsta¡iddir ve büyüklüğü
…us†-ı kebîr …adar olur. Ve yine Dîs…ûrîdûs der ki yebrû√a ba¡∂ı nâs en†ames  اtesmiye ederler ve ba¡∂ılar dahi mû…ûlûn - ن
tesmiye ederler ve ba¡∂ılar dahi ver…ıyâ -  ور אtesmiye ederler ve ma¡nâsı “bu nebâtın
a§lı mu√abbeti ta√rîk eder” demektir ve bu ma¡nâ yebrû√ta mevcûddur.281
Ve yebrû√ iki …ısmdır, evvelki …ısmı ün&â demekle ma¡rûftur ve levni olduğu …adar sevâda mâil olur ve ona «assî derler, «ass ya¡nî marul yaprağına
benzediği için lâkin «ass yaprağından ün&ânın yaprağı ince ve da…î… olur
ve zühûmeti vardır, râyi√ası &a…îl olur ve yer yüzüne nebti münbası† olur ve
yaprağının yanında mîvesi olur ve tuffâ√a benzer veyâ«ûd tuffâ√tan §aπîr
olur, mîvenin râyi√ası †ayyibe olur ve o mîvede armûd çekirdeği gibi çekirdek olur ve o mîvenin ¡i@amına §âli√ olacak …adar u§ûlü olur ve onun ikisi
veyâ«ûd üçü bir a§lda olup biri birine mutta§ıl olur ve o mîvenin taşrası
esved ve içi ebya∂ olur ve üzerinde kalın kabuğu olur ve sâ…ı dahi olur. Ve
yebrû√un §ınf-ı &ânîsi luffâ√ın erkeği demekle ma¡rûftur ve ba¡∂ı nâs ona
mûriyûn -  ر نtesmiye ederler, ebya∂ ve emles olur ve kebîr ve enli olur,
vara…ı sıl… vara…ına ya¡nî pazı yaprağına benzer ve mîvesi ün&â yebrû√ mîvesinin ∂ı¡fı ve iki katı olur ve levni za¡ferân levni üzere olur, râyi√ası †ay281 و ه
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yib olur lâkin &i…ali olur, çobanlar onu yerler ve onlarda sübât √âdi& olur,
müsbittir ve erkeğin dahi ün&â a§lına benzer a§lı olur ya¡nî §ûrette ona benzer lâkin erkeğin a§lı …alîlen ün&â a§lından †avîl olur ve erkeğin sâ…ı olmaz.
Bu §ınf-ı &ânînin kabuğundan †arî iken ¡u§âre isti«râc olunur ve isti«râcı bu
vechle olur: Erkek yebrû√un kabuğu tamâmem sa√… olunur ba¡dehu bir &a…îl nesne ta√tına va∂¡ olunur ve akan ¡u§âresi şemste mün¡a…id olunca …adar
veyâ«ûd koyu olunca …adar terk olunur ba¡dehu bir saksı içinde √ıf@ olunur. Ke≠âlik yebrû√un yaprağından dahi ¡u§âre isti«râc olunur kabuğundan
isti«râc olunduğu gibi lâkin yaprağının ¡u§âresinin …uvveti ∂a¡îfe olur. Ve
ba¡∂ı kerre yebrû√un kökünün kabuğu a«≠ olunup bir «ay†a dizilir ve bir
ma√alle asılıp ta¡lî… olunur ve kuruduktan sonra bir inâ™ içinde √ıf@ olunup
va…t-i √âcette isti¡mâl olunur. Ve nâsın ba¡∂ısı kökün kendisini a«≠ ederler
ve &ülü&ânı gidip &ülü&ü bâ…î kalınca …adar şarâb ile †ab« ederler ve sonra
ta§fiye edip bir inâ™ içinde √ıf@ ederler. Ve ba¡∂ı kerre dahi yebrû√un dem¡ası isti«râc olunur yebrû√un kökü ta…vîr olunmakla ya¡nî kökün müte¡addid
ma√allerinden değirmi dirhemler gibi oyulup çukurlar i√dâ& olunur ve o
çukurlarda dem¡ası ya¡nî ru†ûbeti cem¡ olunur ve o çukurlardan dem¡alar
a«≠ olunup √ıf@ olunur lâkin ¡u§âresi dem¡adan …aviyye olur ve yebrû√ kökünün her ma√allinde dem¡a olmaz ve hem ma√allinde dem¡a olmadığına
tecribe şehâdet eder. Ve ba¡∂ı nâs zu¡m eder ki luffâ√tan bir cins-i [183b]
â«er vardır ki gölge yerlerde nâbit olur, onun vara…ı luffâ√-ı ebya∂ ya¡nî
yebrû√ yaprağına benzer lâkin luffâ√-ı ebya∂ yaprağından küçük olur ve o
vara…ın †ûlü bir şibr olur ve levni beyâ∂ olur ve kökünün √avâlîsinde olur
ve kökü mülâyim ve ebya∂ olur ve kökünün uzunluğu bir şibrden …alîlen
ziyâde olur ve baş parmak kalınlığında olur.
Fi’†-‰ab¡ı: Yebrû√ derece-i &âli&ede bârid ve derece-i &âli&eye varınca
…adar yâbistir ve √arâret-i …alîlesi dahi vardır ba¡∂ı e†ıbbânın @annı üzere.
Ve yebrû√un kökü mu…avvîdir ve müceffiftir ve kökün kabuğu ∂a¡îftir. Ve
yaprağının tâze ve kurusu isti¡mâl olunur ve ikisinin dahi menfa¡ati olur. Ve
luffâ√ın kendi ya¡nî yebrû√ mîvesinde ru†ûbet olur.
Fi’l-»avâ§§ı: Yebrû√ mu«addirdir. Ve yebrû√un dem¡ası ve ¡u§âresi
olur ve ¡u§âre dem¡adan a…vâ olur. Ve bir kimsenin ¡u∂vu …a†¡ olunmak
murâd olunsa yebrû√tan üç ü&ûlûs ya¡nî dokuz …îrâ† şarâb ile sa…y olunur
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ve o kimse mesbût olur ve sonra ¡u∂vu …a†¡ olunur, √issi mu¡a††al olmakla
…a†¡ ağrısını √iss eylemez. Ve ba¡∂ılar dediler ki yebrû√un kökü ile fîl dişi
altı sâ¡at mi…dârı †ab« olunsa fîlin dişi ve sâir kemiği yumuşar ve sühûlet ile
murâd olunan şekl üzere kılınmak mümkin olur.
Fi’z-Zîneti: Yaprağı ile bereş oğulur ve bilâ-le≠¡ ü ta…rî√ bereşi giderir «u§û§an o yaprağın bulunduğu yerde tâzesi isti¡mâl olunsa bereşi ziyâde izâle eder. Ve luffâ√ın lebeni nemeşi ve kelefi bilâ-le≠¡ ve bilâ-…ur√a282
…al¡ eder.
Fi’l-Evrâmı ve’l-Bü&ûri: Katı şişlere ve dübeylât ve «anâzîr üzere isti¡mâl olunur, menfa¡ati görülür. Ve yebrû√un kökü nâ¡imen da…… olunup
«all ile √umreye va∂¡ olunsa sağaltır ve be&releri dahi izâle eder.
Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Yebrû√un kökü sevî… ile veca¡-ı mefâ§ıla ∂ımâd
olunur ve ba¡∂ı kerre dahi dâü’l-fîl için sa…y olunur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Sübât i√dâ& eder ve uyku getirir ve şarâba katılsa şedîden sekri olur. Ma…¡adede i√timâl olunması ve ke≠âlik şemm olunması
sübât i√dâ& eder lâkin bu müsbit olan sâ…ı olmayıp yaprağı ebya∂ olanlardır ki ona erkek ı†lâ… olunur. Ve luffâ√ın tenâvülünü ve şemmini ik&âr
etmek sekteyi îrâ& eder «u§û§an ebya∂u’l-vara… olan yebrû√un luffâ√ı sekteyi ziyâde îcâb eder.Ve ba¡∂ı kerre yebrû√dan şarâb itti«â≠ olunup onunla
seher mara∂ı def¡ olur ve o şarâbın §an¡atı budur: Yebrû√ kökünün kabuğundan üç menn a«≠ olunup on menn şarâb-ı √ulv içine konulup ondan
üçer …uvânûs şürb olunup ve ba¡∂ı kerre …uşûru şarâb içinde †ab« olunup
şarâb o …uşûrun …uvvetini a«≠ eder ve isbât ve inâme için o mu…avvî şarâb
isti¡mâl olunur lâkin sübât …a§d olunur ise o şarâbdan şürb olunan ke&îrü’l-mi…dâr olup uyku …a§d olunur ise …alîlü’l-mi…dâr şürb olunur. Ve bir
…avm yebrû√tan mesbût olan kimseyi ziyâde sovuk su içinde oturturlar ve
o şedîdü’l-berd su içinde ifâ…at bulunca …adar mek& ettirirler. ¢ânûn §â√ibi
der ki ben @ann ederim ki sovuk su mesâmmâtı tek&îf eder ve √arâret-i πarîziyyeyi bâ†ında cem¡ eder ve √arâretin ictimâ¡ı ile ifâ…at √â§ıl olur ve e†ıbbâ
onun için o mi&lli suya iclâs ederler. Ve yebrû√ √issi belîd eder, √avâss
ef¡âlini lâyı… üzere işlemez. Ve keyy olunmak veyâ«ûd «ıtân veyâ«ûd bir
282 [Yazmada “…ur√a” olmakla beraber gerek bağlam gerekse Ragıp Paşa ve Arapça
nüshalara göre “√ur…a”]
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¡u∂v ba†† olunmak i…ti∂â eylese o kimseye evvelâ yebrû√ sa…y olunup ba¡dehu o ef¡âl işlenir ve o kimse veca¡ları anlamaz ve müte™e≠≠î dahi olmaz
«ader ve sübât ¡ârı∂ olmak √asebiyle. Ve yebrû√un §ınf-ı &âli&i a§lından bir
mi&…âl mi…dârı bir kimse şürb eylese veyâ«ûd sevî… ile «al†† edip ekl eylese
veyâ«ûd «ubz ile ekl eylese veyâ«ûd ba¡∂ı †abî« ile şürb eylese ¡a…lı mu«teli† olur, sâ¡atince sübât ¡ârı∂ olur ve üç dört sâ¡at mi…dârı sübâtı temâdî
eder, bir nesneyi ¡a…l ve i√sâs eylemez. Ve ba¡∂ı kerre nârsız a§l-ı yebrû√un
…uşûrundan şarâb itti«â≠ olunur ve o şarâbın §an¡atı budur ki üç batman
o kuşrûdan a«≠ olunup ve üzerine mikyâl şarâb §abb olunur ve ondan üç
…uvânûs şarâb sa…y olunur o kimselere ki ¡u∂vu …a†¡ olunmak murâd oluna.
Ve bu şarâbın râyi√asını istinşâ… edenlere dahi sübât ¡ârı∂ olur ve ¡u§âreden
dahi sübât ¡ârı∂ olur.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yebrû√un dem¡ası edviye-i ¡ayna id«âl olunsa ¡aynın
ifrâ† üzere olan ağrılarını def¡ eder ve vara…ı dahi o mi&lli ağrısı olan göze
∂ımâd olunur.
Fî-A¡∂âı’l-∏ıdâı: Yebrû√un dem¡asından bir û…ıyye a«≠ olunup mâ-ı
…arâ†ın [ya¡nî] bal suyu ki yağmur suyu ile itti«â≠ oluna, o mürekkeb su ile
isti¡mâl olunur; mirreyi ve balπamı «arba… gibi kusturur, eger bir vu…ıyyeden ziyâde olursa …atl eder.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Nı§f ü&ûlûs dem¡ası i√timâl olunsa idrâr eder ve cenîni i«râc eder. Ve luffâ√ın bezri şürb olunsa ra√imi ten…ıye eder. Âteş yapışmadık kibrît ile luffâ√ın bezrini i√timâl eden hatunların menşe™i ra√im
olan nezflerini …a†¡ eder. Luffâ√ın lebeni balπamı ve mirreyi ishâl eder. Ve
§abî †ıfl πala† √asebiyle luffâ√ı ekl eylese o §abîye …ay™ ve ishâl ¡ârı∂ olur ve
ba¡∂ı kerre dahi §abîyi ihlâk eder.
Fi’s-Sümûmi: Yebrû√ bal ile ve zeyt ile lüsû¡ üzere va∂¡ olunur. Dîs…ûrîdûs der ki yebrû√ ve «u§û§an o §ınf ki yaprağı ebya∂ olana benzeyip §aπîrü’l-vara… ola, ¡inebü’&-&a¡leb a§nâfından …attâl olan §ınfın bâdzehri olur.
Ve yebrû√un …attâli tenâvül olunsa …atl eylemezden mu…addem şâribinden
bu ¡avârı∂lar √âdi& olur: Ra√iminde i√tinâ… ve √umret-i vecne ve cu√û@-ı
¡ayn ve intifâ«-ı ¡ayn √âdi& olur sekrânda olduğu gibi ve onun ¡ilâcı semn ve
¡asel olur ve …ay¡ ona nâfi¡ olur.
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Yâiyye Olan Edviyenin İkincisi Yentûndur: ن
Fi’l-Mâhiyyeti: Se≠âb-ı cebelînin §amπıdır ki ona &âfsiyâ derler.283
Yâiyye Olan Edviyenin Üçüncüsü Yenbûttur: ت
Fi’l-Mâhiyyeti: Yenbût «arnûb-ı Neba†îdir, fa§lu’l-«âda «arnûb resminde a√vâlini ve ef¡âlini beyân eyleriz.284
Fi’†-‰ab¡ı: Mürekkebü’l-…uvâdır, …alîlen √arr ve berdi vardır ya¡nî
¡alâ-∂a¡fın mürekkebü’l-…uvâdır ve derece-i &âniyede yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: ¢uvve-i mu…ayyi™esi vardır, bilâ-le≠¡ kusturur.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: »ilfeyi men¡ eder.
Fi’s-Sümûmi: Yenbûtun †abî«i berâπî&i …atl eder.
Yâiyye Olan Edviyenin Dördüncüsü Yâsemîndir:

א

Yâsemînin mâhiyyeti ma¡rûfedir. İbn Kütbî şer√ edip der ki yâsemîn
ma¡rûf çiçektir ve ağacı †al√ gibi ¡a@îm olur ve âs ağacı gibi yeşil olur,
emlestir ve yaprakları mülâyimdir ve pişkindir ve iki §ınfır: Bir §ınfının
çiçeği ebya∂ ve ağacı ∂a¡îf olur ve ona zanba… tesmiye olunur, Baπdâd’da
bulunmaz ve Ba§ra’da çok olur. Ve â«er §ınfı a§fer ya¡nî sarı olur ve ebya∂ı
a§ferden kokulu ve √iddetli olur ve √arâreti dahi sarı yâsemînden ek&er
olur. İntehâ.
Fi’†-‰ab¡ı: Ebya∂ı sarısından sü«ûnetlidir. Ve bir nev¡i dahi vardır ki
onun çiçeği urcuvânîdir, sarısı urcuvânîden ıssı olur.285 Ve cemî¡an yâsemînin a§nâfı e†ıbbâ …avli üzere derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir.
Fi’l-»avâ§§ı: Müla††ıftır ve dühnünün pîrlere nef¡i vardır.
Fi’z-Zîneti: Yüzünde kelefi olan kimse yâsemînin gerek yaşını ve gerek
kurusunu döğüp onunla √ammâmda yüzünü yaykasa o kelefi giderir. Ve
yâsemîn çok koklansa benzi sarartır.

283 “Yentûn” &âfsiyâ dedikleri §amπdır ki se≠âb-ı cebelîden çıkar.
284 “Yenbût” Neba†î olan keçi boynuzu ki ona «arnûb-ı Neba†î dahi derler.
285 “Urcuvân” “erπuvân”ın mu¡arrebdir. Bu §ınf İbn Kütbî müfredâtında me≠kûr değildir.

Tahbîzü’l-Mathûn

Fi’l-Âlâtı’l-Mefâ§ılı: Sinirlerde ve pîrlerde olan sovuk mara∂lara yâsemîn yağı nâfi¡dir.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Yâsemîn kokusu baş ağrıtır ve ma¡a-hâ≠â lüzûcetli
balπamı √asebiyle başı ağrıyan kimse yâsemîni koklasa ağrısını ta√lîl edip
giderir. Ve dühn-i yâsemînin «âli§ini şemm eden kimsenin o râyi√a sâ¡atince burnunu kanatır.
Yâiyye Olan Edviyenin Beşincisi Yetû¡dur: ع
Fi’l-Mâhiyyeti: [184a] Yetû¡ o nebâta derler ki onda √iddetli ve mu…a††ı¡
ve mu√ra… süt gibi ru†ûbet ola. Ve yetû¡âttan yedi ¡aded yetû¡ meşhûr ve
müsta¡meldir:
Evvelkisi “¡uşer”dir ¡aynın ∂ammı ve şînin fet√i ile, “¡uşere”nin cem¡idir. Bir nev¡ dikenli ağacın ismidir, çöllerde biter ve †ulûldan sükker-i ¡uşer
dedikleri †all onun üzerine yağar. Ve bir yaprağı veyâ«ûd dalı …a†¡ olunsa sütü akar √attâ bir ağaçtan bir rı†l süt akar. Cirmi ziyâde mülâyimdir,
¡Arab onun yaprağı ve dalları ile yastıklarını doldururlar ve âteşi dahi
ziyâdedir, nârlarını onunla yakarlar, çıra yerine onu isti¡mâl ederler. Ef ¡âl
ve «avâ§§ı bâbında ≠ikr olunur.
Ve yedi yetû¡un ikincisi şübrümdür. İşbu şübrüm sütlüğen envâ¡ındandır, bir ≠irâ¡ mi…dârı yukarı çıkar, boğumları olur, küçürek yaprağı olur,
çam yaprağına veyâ«ûd †ar«ûn yaprağına benzer, firfîrî çiçeği olur, mercimek gibi incerek ve sarıca to«umu olur ve ba¡∂ı kütübde küçürek no«ûd
…adar mîvesi olur diye yazarlar ve yoğun kökü olur, kökünün içi ve e†râfının kesilecek ma√alli peynir gibi leben ile dolu olur, bostânlarda ve sâir
ma¡mûr yerlerde biter; Diyâr-ı Bekr’den meclûb olan ceyyid olur, Fürs
diyârından meclûb olan redî olur. Ve kökü mîvesinden …avî olur ve mîvesi
yaprağından …avî olur. Ve leben-i şübrüm isti«râcının †arî…i ma√allinde
me≠kûrdur.
Ve yedi yetû¡un üçüncüsü lâπıyedir. Ve lâπıye bir nev¡ küçürek ağaçtır, yaprağı değirmidir, çiçeği sarıdır, râyi√ası †ayyib olur, kerîh değildir,
cemî¡an yetû¡âtın eslemi ve a§la√ı olur. İçinde balıkları olan bir göle lâπıyeden bir mi…dâr bırakılsa balıkları suyun üzerine çıkarlar ve sâir yetû¡âtta
dahi bu «â§§a olur. Ve lâπıyenin çiçeğinden ra¡y eden bal arısı balını ishâl
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†arî…i ile verir ve o balda acılık olur. Fî-zamâninâ †abîbler lâπıyeyi isti¡mâl
eylemezler, eger isti¡mâle √âcet olursa vâcib olur ki arpa unu ile ve ke&îrâ
ile isti¡mâl oluna ve bir dirhem üzere ziyâde olunmaya.
Ve yedi yetû¡un dördüncüsü ¡ar†anî&âdır. Bu«ûr-ı meryem a§nâfından
bir §ınfa derler. Ve ba¡∂ılar ona …al¡iyy ı†lâ… ederler, §ûf ve sâir &iyâb onunla πasl olunduğu √asebiyle. ¡Ar†anî&â dikenli bir nev¡ ottur, bir şibr sâ…ı
olur ve aπ§ânı çok olur ve yaprağı lahana yaprağına benzer ve dalları uçlarında πılâfı olur ki içlerinden ikişer veyâ«ûd üçer √abbeler olur ve √abbeleri içinde olan çekirdekleri sarıya mâil olur ve kökü büyük olur, şelceme
mi&âli olur, √ın†a ve sâir mezrû¡ât aralarında biter. ¡Ar†anî&ânın müsta¡mel
olan köküdür. Ve ba¡∂ılar derler ki ¡ar†anî&â kelime-i Rûmiyyedir, â≠erbûn
dedikleri devâya ı†lâ… olunur dedi.
Yetû¡un beşincisi mâhûndânedir. Vâv ile dâl arasında nüsa«-ı mu¡teberede nûn ile yazılmıştır ve ek&eriyyâ nûn ta«fîf olunup bilâ-nûn mâhû-dâne yazılır. Laf@-ı Fârsîdir, ma¡nâsı “yalnız başına ishâle kifâyet eder” demektir. Şar… e†ıbbâsı katında bu devâ √abbu’l-mülûk demekle ma¡rûftur.
Mâhû-dâne bir ottur ki onun sâ…ı bir ≠irâ¡ mi…dârı uzar, parmak kalınlığında olur ve sâ…ı ecvef olur ya¡nî içi boştur ve sâ…ının ucunda olan yaprakları
sâ…ında olan yapraklar gibi olmaz; sâ…ın yaprakları uzun ve bâdem yaprağı gibi olur, emlestir, şu¡abların yaprağı küçük ve değirmi olur, leblâb
veyâ«ûd zerâvend-i †avîl yaprağına şebîh olur ve sarı çiçeği olur, büyük
mîve gibi bir nev¡ √abbı olur.ve içinde biri birinden ayrı üç √abbesi olur ve
o √abbelerden her birinin kendilere ma«§û§ πılâfı olur, o √abbeler burçak
mi…dârında büyük olur, …ışrının @âhiri aπber olur ve bâ†ını ebya∂ olur ve
kökü ince olur ve †ıbbda kökünden intifâ¡ olunmaz.
Ve yedi yetû¡un altıncısı mâzeryûndur. Mâzeryûn Fârsîdir, otu nebât
ile şecer mi…dârları arasında olur ve dalları bir şibr olur, yaprağı zeytûn
yaprağı gibi olur lâkin ondan ince olur ve acı ve ke&îf olur, lisânı le≠¡ eder.
Ve mâzeryûn iki §ınf olur: Bir §ınfının vara…ı büyük ve ince olur ve §ınf-ı
â«eri §aπîr ve ke&îf olur, bu ikinci §ınf redî olur.
Ve yedi yetû¡un yedincisi ben†âfilun derler, fâdan sonra yâ ile ben†âfîlun dahi derler; bu laf@lar Yûnânîdir, ma¡nâsı ≠ü’l-evrâ…u’l-«amse demektir. Ve ba¡∂ılar ben†â†ûs derler, ma¡nâsı ≠û-«amsetü’l-a…sâm demektir. Ve
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ba¡∂ılar ben†ânâ†îs derler, ≠û-«amsetü’l-ecni√a ma¡nâsına. Ve ba¡∂ılar fencengüşt286 derler, beş parmak ma¡nâsına. Bu nebâtın dahi boyu ağaç boyuna …arîbdir, dalları ince olur ve dallarının boyu bir şibrdir, yaprağı na¡na¡
yaprağı gibidir, her bir dalında beş yaprağı vardır, ziyâde ve no…§ân olanları nâdirdir ve yaprağının işrâ…ı vardır, leme¡ân eder, iki †araflarında destere dişleri gibi dişleri vardır ve çiçeği beyâ∂a ve sarıya mâildir, nem-nâk
mev∂i¡lerde ve ırma… …urbünde biter, kökü uzundur ve kırmızıya mâildir ve
kalındır ve bu kökün menâfi¡i çoktur, √iddetsiz ve √arâfetsiz tecfîf-i …avî ile
tecfîf eder, tecfîfi derece-i &âli&ede olur, √arr ve berdde mu¡tedil gibi olur.
Pes bu ≠ikr olunan yedi ¡aded yetû¡âtın küllîsi …attâldir ve ek&er-i √âlde
menfa¡atleri sütünden ma†lûbdur. Ve yetû¡âttan biraz §ınflar dahi vardır ki
bu ≠ikr olunan meşhûr yetû¡lardan «âriclerdir, o πayr-i meşhûrlar bunlardır:
â≠ânu’l-fârdan bir §ınf ve leblâbdan dahi bir §ınf ve ferfa«-ı berrî ve bunlar
mi&llilerdir.
Ve leben-i yetû¡ mu†la… ≠ikr olunsa lâπıye sütü murâd olunur. Ve @ann
olunur ki e†ıbbânın tiryâ…-ı ferâvî diye ve ke≠âlik fûsencî diye ≠ikr eyledikleri devâdan murâd leben-i lâπıye olur. Ve yine e†ıbbâ dediler ki yetû¡
yedidir, cümlesinin √iddetlisi ≠eker ya¡nî erkek yetû¡ dedikleridir ve onun
ismi √ârâfiyâstır ve bunun mâ-¡adâsının küllîsine ün&â tesmiye olunur.
Ve yetû¡un ziyâde …uvvetlisi âsa ya¡nî mersin dedikleri nebâta benzeyen
olur ve ona mûrîs†î†as  رtesmiye olunur. Ve bundan sonra a…vâsı
§a«rîlerdir ya¡nî taşlar arasında bitip §a«rî tesmiye olunanlar olur. Ve bundan sonra a…vâsı ¡arî∂u’l-vara… tesmiye olunan yetû¡ olur ki bû§îre benzer.
Ve sonra a…vâsı servî dedikleri ve ba¡dehu ba√rî dedikleri yetû¡lar olur ki
sâ√il-i ba√rda biter.
Ve yine Dîs…ûrîdûs mev∂i¡-i â«erde dedi ki yetû¡un a…vâsı ≠ikri mürûr
eden yetû¡-ı ≠ekerdir ya¡nî erkek yetû¡dur ve onun ce≠ri ya¡nî a§lı bir ≠irâ¡dan uzun ve levni √umrete mâildir, «uşûnetli ve yâbis olan mev∂i¡-i cebeliyyede nâbit olur. Ammâ yetû¡un ün&âsına √ûzî287 tesmiye ederler, onun
nebâtı √aşîşetü’l-fâr nebâtına müşâbih olur ve ondan ekber ya¡nî büyük ve
286 “Fencengüşt” “penc engüşt”ten mu¡arrebdir, lüπat-i Fârsîde “pen” beş demektir
ve “engüşt” parmak ma¡nâsına. Terkîbin ma¡nâsı “beş parmak” demek olur.
287 «◊ûzî” √â-i mühmele iledir; râ mühmele ve mu¡ceme olmak câizdir.
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a…vâ olur ve yapraklarının başlarında diken gibi nesneler olur, kökünden
biraz πu§nlar çıkar ki uzunluğu bir şibr olur, bir sene mîve verir, sene-i
u«râda mîvesi olmaz, lisânı le≠¡ eder, √ûza müşâbih olur ve ten…ıyede bu
§ınf §ınf-ı evvelden ednâ olur ve menbiti erkek menbiti gibi olur. Ammâ
ba√rî yetû¡a «aş«âşî derler, onun aπ§ânı birkaç şibr288 olur, √umrete mâil
olur, beş veyâ«ûd altı πu§nu olur ve yaprakları ince ve …alîlen uzun olur ve
mîvesi burçak gibi olur, yaprağı kettân yaprağına benzer ve başı değirmi ve
iki kattır ve çiçeği beyâ∂dır.
Ve yine Dîs…ûrîdûs dedi ki yetû¡dan bir nev¡ yetû¡ vardır ki ona müşemmes derler, semiz ot gibi olur ve yaprağı ondan ziyâde ince olur ve değirmiliği ondan ziyâde olur, kökünden dalları çıkar ve kırmızıya mâil olur ve
dallarının içi süt ile dolu olur, dallarının ¡adedi dört veyâ«ûd beş olur ve
dallarının başı durak otu başı gibi olur ve mîvesi başında olur ve bi’l-cümle
kellesi mîve ile [184b] ma¡an güneş ile deverân eder ve ek&eriyyâ «arâbâtta ve büldânın √avâlîlerinde biter. Ammâ yetû¡un servî §ınfı onun bir şibr
mi…dârı πu§nu olur ve bir şibrden ziyâde dahi olur ve yaprağı serv ve §anevber yaprağına müşâbih olur lâkin ru†ûbeti ziyâde olur. Ve ammâ §u«ûrî
ki ona yetû¡-ı şecerî dahi derler, onun yaprağı âsın §aπîr §ınfının yaprağı
gibi olur ve erkek yetû¡un yaprağı gibi dahi o nebtin a¡lâ †arafı ru†ûbetli
olur, √amemi289 çok olur. Ve bir nev¡ yetû¡ olur ki «ıyâra müşâbih olur, a§lı
ve vara…ı mâiyyeti cemî¡an ishâl eder. Pes lev√a-i mâhiyyette †ab¡ ile olan
nüs«alarda ta†vîl-i kelâm vardır, fâidesi …alîl olmakla nüs«a-i sul†âniyye
tercümesi ile iktifâ olundu.
Fi’l-İ«tiyârı: Yetû¡un eczâlarının a…vâsı sütüdür ve sonra a…vâsı to«umudur ve sonra köküdür ve sonra a…vâsı yaprağıdır. Leben-i yetû¡ ı†lâ…
üzere ≠ikr olunsa lâπıye dedikleri yetû¡un sütü murâd olunur.
Fi’’†-‰ab¡ı: Yetû¡un sütü derece-i râbi¡ada √ârr-ı yâbistir ve sütünden
mâ-¡adâ eczâları derece-i &âniyeden derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr ve
yâbistir.

288 Ba¡∂ı nüs«ada müfred §îπası üzere “şibr” ve ba¡∂ı u«râda “eşbâr” vâ…i¡ olmuştur.
289 “◊amem”den murâd dallarında olup yaprak yerine ince çayır gibi biten
nesnelerdir.
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Fi’l-»avâ§§ı: Yetû¡ât cemî¡an …ur√a i√dâ& eder ve …attâldir, ekl edeni
öldürür. Bir mi…dâr yetû¡ birkeye bırakılsa ya¡nî içinde balık olan su gölü
içine atılsa o balıklar suyun yüzüne çıkarlar.
Fi’z-Zîneti: Siğil envâ¡ından tû&u ve sâirleri ve ben dedikleri la√mı ve
tırnakların e†râfında √âdi& olan la√m-ı zâidi yetû¡ …al¡ eder ya¡nî giderir. Ve
tüylere yetû¡un sütü güneşte yalnız sürülse onu tırâş eder ve sonra bitenler
∂a¡îf olur ve sonra ∂a¡îfen biten tüylere dahi yetû¡un lebeni sürülse bir dahi
o ma√allde tüy bitmez. Ve leben-i yetû¡ zeyt ile «al† olunup tüyü tırâş için
isti¡mâl olunsa o kimse yetû¡ sütünün ∂ararından emîn olur.
Fi’l-»urâcı ve’l-¢urû√ı: Bâsûrunun e†râfında §alâbet ya¡nî katılık olan
kimse yetû¡un kökünü sirke ile sürse §alâbetini giderir ve bu †ılâ ile demregiler dahi gider, ¡ufûnetli olan ve ke≠âlik te™ekkülü olan …ur√alar dahi zâil
olur eger yetû¡ …ayrû†î dedikleri merheme girip isti¡mâl olunursa; ke≠âlik
sevdâvî uyuza ve nâr-ı Fârsîye ve âkile ve πan…arâyâya cemî¡an bu emrâ∂a
…ayrû†î içinde nef¡i olur.
Fî-A¡∂âı’r-Re™si: Çürüğü olan dişe yetû¡un sütü ta…†îr olunsa dişi parelenip düşürür. Ve ba¡∂ı kerre yetû¡un sütü …a†rân ile terkîb [olunup] çürük
dişlere isti¡mâl olunur, …a†rânın …uvveti √asebiyle dişi ziyâde kesr edip paralar, ziyâde selâmetli olan sağ dişler bir mi…dâr bal mûmu ile örtülür ve
çürük olan diş açık konup leben-i yetû¡ üzerine damlatılır ve bu vechle sağ
olan dişler o sütün ∂ararından emîn olur. Ve yetû¡un kökü sirke içinde †ab«
olunup ma∂ma∂a olunsa diş ağrısını teskîn eder.
Fî-A¡∂âı’l-¡Aynı: Yetû¡un sütü göze ¡ârı∂ olan @ufre ¡illetini giderir.
Fî-A¡∂âı’n-Nef∂i: Bevâsîri …al¡ eder ya¡nî memelerini giderir, balπamı
ve mâiyyeti ishâl eder. Bir incir üzerine iki …a†re veyâ«ûd üç …a†re yetû¡un
sütü damlatılıp ba¡dehu o incir kurutulduktan sonra ekl olunsa kifâyet mi…dârı ishâl eder, ke≠âlik leben-i yetû¡ sevî… ile veyâ«ûd etmek ile ekl olunsa
veyâ«ûd yalnız yetû¡un sütü şürb olunsa yine kifâyet mi…dârı ishâli olur
lâkin evlâ olan yetû¡un sütü …ayrû†î içinde veyâ«ûd ¡asel ile şürb olmaktır
ağzı ve boğazı ta…rî√ eylemesin için. Ve ba¡∂ı kerre yetû¡un aπ§ânının tâzesi alınıp bir saksı üzere nâr-ı hâdiye ile yap yap kavrulup sonra sa√… olunur
ve iki kezeme mi…dârı döğülmüş yetû¡ sevî…a karıştırılıp üzerine su dökülüp şürb olunur. Ve yetû¡un kuru dallarının …uvveti cidden ∂a¡îfe olur, tâ-
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zesi …adar fi¡li …uvvetli olmaz. Ve yetû¡un kerefyûn -  כ نtesmiye olunan
§ınfının dalları a«≠ olunup gölgede kurutulur sonra kuru dallarının kabuğu
alınıp şarâb-ı ¡atî… içinde dokuz kezeme kabuk nu…û¡ olunur, bir gün ve bir
gece o şarâb içinde ≠ikr olunan kabuk terk olunur ve sonra süzülüp fâtiren
şürb olunur yanî ılıcak içilir ve bilâ-e≠â ishâl eder.
Fi’l-Ebdâli: Bağarsaklarda olan mâiyyeti ishâlde ve a¡∂âdan balπamı ishâlde yetû¡âtın bedeli üç vezni îresâ veyâ«ûd bir vezninin iki &ülü&ü
mi…dârı sekbînec olur. Ve †abîbe vâcib olur ki yetû¡âtı sa…y eyledikte ziyâde i√tiyâ† eyleye tâ ki tedâvî eylediği mara∂dan eşedd ve eşerr bir ∂arar
i§âbet eylemeye.
Bu ma…âmda fa§l-ı ¡âşir tamâm oldu.

On Birinci Fa§l ◊arf-i Kâfta Kelâm-ı Müşebba¡dır Bu
Fa§lda Biz Kırk Yedi Devâ Zikr Eyleriz
Evvelkisi Kâfûrdur: כא ر
Fi’l-Mâhiyyeti: Kâfûrun envâ¡-ı müte¡addidesi vardır, fen§ûrî290 - ري
ve ribâ√î  ر אve âzâd ve isferek-i azra… esâmîsi ile ma¡rûftur. Kâfûrun kimisi «aşebi ile mu√teli† ve kimisi «aşebinden ta§¡îd olunmuştur. Ve
ba¡∂ılar dediler ki kâfûrun şeceresi kebîre olur √attâ «al…-ı ke&îr ta√tında
otursalar cümlesini gölgesi ta@lîl eder ve ona nümûr ülfet eder ya¡nî kaplan
dedikleri sebu¡un yatağıdır. O şecereye vâ§ıl olmak ancak senede müddet-i
ma¡lûmede mümkin olur ve o şecere dağ eteğinde ve deryâ kenârında olur.
Ve bu ≠ikr olunan ba¡∂ıların zu¡mlarıdır. Ammâ o şecerin «aşebini biz rü™yet eyledik ve o «aşeb ebya∂ ve cidden heşş ve «afîfü’l-vezndir. Ve ba¡∂ı
kerre o «aşebin arasında e&er-i kâfûrdan bir şey™-i mu√tebes bulunur.
e†-‰ab¡u: Kâfûrun †abî¡atı derece-i &âli&ede bârid-i yâbis olur.
ez-Zînetü: Sakalı sür¡at ile ağartır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûrü: Verem-i √ârrı men¡ eder.
290 Fen§ûrî - ري
fâ ve nûn veyâ«ûd …âf ve ta√tânî iki no…†alı yâ iledir. Ve ribâ√î
-  ر אta√tânî bir no…†a veyâ«ûd iki no…†a ile dahi câizdir, Te≠kire-i Dâvûd’da
mu§arra√tır.

Tahbîzü’l-Mathûn

A¡∂âu’r-Re™si: Kâfûr «all ile veyâ«ûd ¡a§îr-i büsr ile veyâ«ûd mâ- âs ile
veyâ«ûd mâ-ı bâdrûc ile isti¡mâl olunsa ru¡âfı men¡ eder ve √ummayât-ı
√ârr u seheriyyede olan §udâ¡ı def¡ eder ve ma√rûrların mizâcını ta…viye
eder ve …ulâ¡a şedîden nef¡i olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Remed-i √ârr edviyelerine dâ«il olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı …a†¡ eder, külâda ve me&ânede √a§ât tevlîd eder,
«ilfe-i §afrâviyyeyi ¡a…l eder.
İkincisi Kündür Ya¡nî Günlük: כ ر
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûf §amπdır ve ona ba¡∂ı kerre §umûπ-ı sâire ile ve rîtiyânec ile πaşş olunur. Beynehümâyı fârı… budur ki kündür iltihâb eder, rîtiyânec tede««un eder, iltihâb eylemez. Kündürün bir §ınfı Hindîdir, «u∂rete mâil olur ve bir â«er §ınfı müda√recdir, fi’l-a§l murabba¡ …ı†¡alardır, destî
içine va∂¡ ve ∂arb ve ta√rîk olunmakla müstedîr ve müda√rec olur291 ve
bu §ınf kaçan ¡atî… olsa a√merü’l-levn olur ve dîger §ınfı ebya∂dır ma§†akî
gibi, ba†î™en mülâyim olup yumuşar. Ve kündürün lübânı292 ve …uşârı ve
du«ânı ve di…â…ı ve şeceresinin eczâsı cemî¡an bu me≠kûrlar tedâvîde isti¡mâl olunur ve «u§û§an evrâ…ı ek&er isti¡mâl olunur ve ona πaşş olunur.
el-İ«tiyâru: Kündürün ecvedi ≠eker-i ebya∂ ve müda√rec ve dıb…ıyyu’l-bâ†ın ve dühnî olan §ınfıdır.
e†-Tab¡u: ¢uşârının &âniyede tecfîfi olur ve nefs-i kündürden yesîren
bârid olur. Ve kündürün [185a] kendi &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda müceffiftir. Ve …ışrı &âniye √udûdunda müceffif olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢avî tecfîfi ve …ab∂ı olmaz, onlar kündürde
∂a¡îf olur ve …uşârında tecfîf olur. Ve kündürde in∂âc olur ve …uşârında
in∂âc ve √iddet ve la√mı le≠¡ olmaz. Ve kündür demi √âbistir. Ve kündürü
istik&âr demi i√râ… eder. Ve du«ânının tecfîfi ve …ab∂ı eşedd olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki kündürün a√meri ebya∂ından a√lâ olur ve di…â…ının …uvveti
kündür …uvvetinden a∂¡af olur.
291 ‰ab¡ ile olan nüs«ada e†râfında remâd-ı √ârr kılınan destî içine konulmakla teda√ruc eder diye vâ…i¡ olmuştur.
292 Bu ma…âmda “lübân” nûn ile yazılmıştır, @âhir olan ta√tiyye bir no…†a ile “lübâbı”
olmaktır, zîrâ “lübân” kündür ile müfesserdir ve ma¡nâ “kündürün kündürü” demek olur.
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ez-Zînetü: Kündür ¡asel ile dâ«ıs üzere va∂¡ olunsa dâ«ısı izâle eder ve
…uşûru â&âr-ı …urû√a ceyyid olur. Ve kündür «all ve zeyt ile le†û« kılınsa
mürekkeb tesmiye olunan veca¡a nâfi¡ olur. O mürekkeb bir veca¡dır ki bedene siğiller gibi ¡ârı∂ olur ve onda debîb-i neml gibi nesneler olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Kündür …aymûliyâ ve dühn-i verd ile &edy üzere va∂¡ olunsa &edye ¡ârı∂ olan verem-i √ârra nâfi¡ olur. Ve evrâm-ı a√şâyı
mu√allile olan ∂ımâdâta id«âl olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cidden müdemmildir «u§û§an cirâ√ât-ı †ariyyeyi idmâli eşedd olur ve …urû√-ı «abî&eleri intişârdan men¡ eder, …uvâbâ
üzere şa√m-ı ba†† ile ve √ar…-ı nârdan olan …urû√ üzere şa√m-ı «ınzîr ile
va∂¡ olunur ve şi…â…-ı berd üzere dahi ke≠âlik va∂¡ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ±ihne nâfi¡ ve mu…avvî olur. Ve ba¡∂ı nâs kündürü na…¡
edip dâimâ na…î¡ini şürb ile emr eylediler. Ve kündür ke&ret üzere isti¡mâl
olunsa mu§addi¡dir ve onunla re™s πasl olunur. Ve ba¡∂ı kerre na†rûn ile «al†
olunup o ma«lû† ile baş πasl olunup √azâzı ten…ıye olunur ve …urû√u tecfîf
olunur. Ve şarâb ile ü≠üne ta…†îr olunsa veca¡ını teskîn eder ve yalnız zift ile
veyâ«ûd ma¡a’l-leben zeyt ile kündür «al† olunup ü≠üne †ılâ olunsa şed«-ı
ü≠ünü izâle eder, ru¡âfî ve √icâbî olan nezf-i deme nâfi¡ olur, nezfini …a†¡
eder ve ra∂∂-ı ü≠üne mu¡âlece olunan devâlardan olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¢urû√-ı ¡aynı idmâl edip mümteli™e eder ve gözde olan
verem-i müzmini in∂âc eder. Ve kündürün du«ânı verem-i √ârra nâfi¡ olur,
ru†ûbât-ı ¡aynın seyelânını …a†¡ eder ve …urû√-ı rediyyeyi idmâl eder, sere†ân-ı ¡ayna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi ve’§-~adrı: Kaçan …aymûliyâ ve dühn-i verde «al† olunsa nüfesânın &edylerinde ¡ârı∂a olan evrâm-ı √ârreye nâfi¡ olur ve …a§abe-i
riye ¡illetleri edviyesine dâ«il olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢ay™ı √abs eder, mi¡deyi ta…viye ve şedd eder ve şedîden
mi¡deyi tes«în ve ha∂mına enfa¡ olur ve …uşârı mi¡de-i müster«iyeyi cem¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »ilfeyi ve ≠erebi ve ra√imden ve mi¡deden olan nezf-i
demi √abs eder eger ondan bir fetîle itti«â≠ olunur ise.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı balπamiyyeye nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Kündür «amr ile veyâ«ûd sirke ile ke&îren şürb olunsa şâribini …atl eder.
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Üçüncüsü Kehrübâ: כ א
el-Mâhiyyetü: Cevz-i Rûmînin şeceri §amπıdır ve o §amπ senderûs gibi
mükessire ve mütenevvi¡adır, §ufrete ve beyâ∂a ve işfâfa mâil olur ve ba¡∂ılar dahi √umrete mâil olur, tibni ve heşâmı ya¡nî samanı ve kuru otları nefsine ce≠b eder, o sebebden ki ona kâh-rübâ tesmiye olunur lüπat-ı Fârsîde,
“kâh-rübâ” demek câlibü’t-tibn demektir. Kehrübâ iki cüz™den mürekkebdir, biri mâiyyet-i fâtire ve â«eri ar∂iyyet-i müla††afedir.
e†-‰ab¡u: ¢alîlen √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂dır, ¡ale’l-«u§û§ dem hangi mev∂i¡de bulunur ise onu …ab∂ eder. Ve kehrübânın …uvveti şecerinin zehri …uvveti
gibidir lâkin kehrübânın bürûdeti zehrin bürûdetinden ek&erdir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ve ba¡∂ı e†ıbbâ dediler ki kehrübâ evrâm-ı √ârra
ta¡lî… olunsa nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Ru¡âfı √abs eder ve ke≠âlik re™sten riyeye olan ta√allübü
√abs eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Edviye-i ¡aynda vâ…i¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Nı§f mi&…âl kehrübâ mâ-ı bârid ile şürb olunsa «afa…âna
nâfi¡ olur ve kan tükürenlere cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢ay™ı √abs ve mi¡deden mevâdd-ı rediyyeyi men¡ eder ve
ma§†akî ile mi¡deyi ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Nezf-i demi √abs eder gerek ise o nezf ma…¡adede
veyâ«ûd ra√imde olsun ve «ilfeyi dahi √abs eder ve za√îre nef¡i olur.
Dördüncüsü Kemâfî†ûs: س

כ א

el-Mâhiyyetü: ¢u∂bân ve zehr-i √amrâdır, √umreti sevâda ∂âribtir ve
«a∂râ-i di…â…tır ve zehrin †a¡mı mürrdür, …ab∂-ı yesîri vardır ve √arâfeti
merâret meblaπına bâliπa olmaz, ondan dûndur. Ve vara…ı ¡uşbiyyedir, ar∂
üzere debîbi vardır ya¡nî ar∂ üzere münbası† olur, vara…ı behâra müşâbihtir
ya¡nî u…√uvân-ı a§fere benzer lâkin bu eda…… ve evhendir ve zehri dahi
ek&erdir ve çiçeği sarıdır.
e†-‰ab¡u: ¿âniyede √ârr ve &âli&ede müceffiftir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müfetti√tir ve cellâdır ve cilâsı a¡∂â-i bâ†ınede
is«ânından ek&erdir ve onda …uvve-i müshile dahi vardır.
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el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Bu devâ §alâbât üzere va∂¡ olunur «u§û§an &edy
üzere kılınır ve verem ve bü&ûru sa¡ydan men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âtı idmâl eder ¡asel ile o devâ ∂ımâd olunur ise ve …urû√-ı ¡afineyi dahi idmâl eder.
el-Âlâtu’l-Mefâ§ılu: ¡Ir…-ı nesâya nâfi¡ olur «u§û§an ¡asel ile şürb olunsa.
Ve ba¡∂ılar dediler ki bu devâ edrûmâlî -  ادرو אile kırk gün mi…dârı şürb
olunsa o devâ cirâ√ ve …urû√u ibrâ™ eder ve yere…ân-ı sevdâviyyeye dahi
nâfi¡ olur yedi gün ¡ale’t-tevâlî şürb olunur ise.
¡A∂âu’n-Nef∂i: Süded-i ra√imi fet√ eder ve bevl ve √ay∂ı idrâr eder ve
¡usr-i bevli izâle eder ve evcâ¡-ı külâya nâfi¡ olur. Ve ¡asel ile o devâ i√timâl
olundukta ra√imi ten…ıye eder. Ve kaçan iki mi&…âli ile ma¡a’t-tîn veyâ«ûd
ma¡a’l-¡asel şiyâf itti«â≠ olunsa kifâyet mi…dârı balπam i√dâr eder.
es-Sümûmu: Bu devâ erfes†ûn - ن
 ارismiyle müsemmâ semme nâfi¡dir, onun ∂ararını def¡ eder.
el-Ebdâlü: Onun bedeli nı§fı mi…dârı sîsâliyûs ve rubu¡u vezninde olan
selî«adır.
Kemâderyûs: כ אدر س
el-Mâhiyyetü: Biraz …u∂bân ve vara…-ı müteheşşimedir ki rey√ân
πıl@atinde ve dahi ekber olur, «u∂rete mâildir ve Yûnâniyyûn onun ¡uşbuna
bellû†u’l-ar∂ tesmiye ederler, zîrâ vara…ı vara…-ı bellû†a müşâbih olur §ıπarı
√asebiyle ve mürre olur ve a§lı urcuvâniyyete mâildir.
el-İ«tiyâru: Bezrini i@hâr eyledikte ilti…â† olunmak vâcibdir.
e†-‰ab¡u: Câlînûs der ki kemâderyûs derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir ve
is«ânı tecfîfinden a…vâdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müfetti√, müla††ıf, mu…a††ı¡dır ve onda tes«în-i
beden …uvvesi vardır.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡Asel ile isti¡mâli …urû√-ı müzmineyi ten…ıye eder.
el-Âlâtu’l-Mefâ§ılu: ‰arîsi veyâ«ûd †abî«i şed«-i ¡a∂ale nâfi¡ olur ve
şarâbı teşennüce nâfi¡dir, ne …adar ¡atî… olur ise o mi…dâr cevdeti ek&er olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ondan √ubûb itti«â≠ olunup tecfîf olunur ve …urû√-ı
¡aynda isti¡mâl olunur ve ke≠âlik zeyt ile †abî«i veyâ«ûd sa√î…ı πarb-ı ¡ayna
nâfi¡ olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âl-i müzmine nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âlin πıl@atini ı∂mâr eder ve yere…ân-ı sevdâviyyeye
nâfi¡ olur. Ve ondan itti«â≠ olunan şarâb ha∂ma cidden nâfi¡ olur ve her ne
…adar ¡atî… olursa o mi…dâr ecved olur ve ibtidâ-i istis…âya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve hay∂ı idrâr eder ve cenîni i√dâr eder.
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmma onunla ∂ımâd olunur.
el-Ebdâlü: Onun bedeli ¡urû…-ı πâfe& veyâ«ûd is…ûlu…andriyûn olur.
Kezmâzek: כ אزك
el-Mâhiyyetü: ¿emere-i †arfâdır, bâbu’†-†âda biz onu ≠ikr eyledik.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
Kündüş: כ ش
el-Mâhiyyetü: Ek&eriyyâ müsta¡mel olan, onun a§lıdır ve onun a§lı
ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Câlî ve müna……î ve √ırrîf-i le≠≠â¡ ve …ay™ı müheyyicdir, [185b] balπamı ve mirre-i sevdâyı …a†¡ eder.
ez-Zînetü: Bara§a ve beha…a ve «u§û§an onların §ınf-ı esvedlerini câlî
olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Cerebe nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Mu¡a††ıstır. Ve ü≠ünü müna……î olan edviyeden biridir,
kulakta olan vesa«ı câliyedir. Ve bi’l-«â§§a mun«urda mu√tebes olan riyâ√ı
ta√lîl eder ve «aşeme nâfi¡ ve süded-i mi§fâtı bi-…uvvetin fâti√tir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bi-…uvvetin mu…ayyi™dir; §alâbet-i †ı√âli te≠vîb eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Müshildir, bevli idrâr eder ve i√timâl olunsa √ay∂ı idrâr
eder ve cenîni i«râc ve √a§âtı teftît eder.
el-Ebdâlü: ¢ay™ için onun bedeli cevzü’l-…ay™ olur, kündüşün bir mi&li
cevzü’l-…ay™ &ülü& vezni fülfül ile isti¡mâl olunur ise.
Sekizincisi Kebâbe: כ א
el-Mâhiyyetü: Onun …uvveti füvveye müşâbihtir velâkin kebâbe el†aftır,
~în diyârından meclûb olur.
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e†-Tab¡u: ¢avm dediler ki onda ma¡a-√arâretihâ …uvve-i müberride vardır ve fi’l-√a…î…a derece-i &âniyeye varınca …adar √ârre-i yâbisedir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: İlâ-√addin müfett√-i la†îftir velâkin dâr-ı §înîye
bedel olmak rütbesine bâliπ olmaz.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: A¡∂â-i leyyinede olan …urû√-ı ¡afineye ceyyiddir.
A¡∂âu’r-Re™si: Femde olan …ulâ¡-ı ¡afineye ceyyid olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Kaçan femde imsâk olunsa §avtı ta§fiye eder ve süded-i
kebidi teftî√te …uvveti vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mecârî-i bevli ten…ıye ve remliyyeti idrâr ve külâ ve me&ânededen √a§âtı i«râc eder. Ve mâ∂ıπ-ı kebâbenin rî…i menkû√ayı le≠î≠ eder.
כ

Dokuzuncusu Kibrît:

Ma¡rûfu’l-mâhiyyettir.
e†-‰ab¡u: Râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müla††ıf ve câ≠ib ve cidden mu√allildir.
ez-Zînetü: Kibrît ve «u§û§an onun nâr mess eylemeyenleri edviye-i bara§tandır. Ve kaçan §amπ-ı bu†m ile «al† olunsa a@fâr üzere olan â&ârı …al¡
eder ve «all ile beha…a nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cereb-i müte…arri√ üzerine va∂¡ olunur ve
…ûbâyı ya¡nî demregiyi câlî olur «u§û§an ¡ilk-i bu†m ile ve «all ile isti¡mâl
oluna. Ve eger na†rûn ile isti¡mâl olunur ise √ikkeye nâfi¡ olur; onunla beden πasl olunur.
el-Âlâtu’l-Mefâ§ılu: Kibrît na†rûn ve mâ ile ni…rise †ılâ-i ceyyid olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Teb«îr olunsa zükâmı √abs eder; «all ve ¡asel ile isti¡mâl
olunsa şed«-ı ü≠üne nâfi¡ olur.
Onuncusu Küseylâ:

כ

el-Mâhiyyetü: Füvveye müşâbih ¡îdânın …ışrıdır ki onun üzerine sevâd
¡âlî olur.
e†-Tab¡u: Derece-i ûlâ √udûdunda √ârr ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: Muπarrîdir, §amπ gibi edviye-i √ârrenin …uvvetini kesr
eder.
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ez-Zînetü: Müsemmindir, levn-i beşereyi ta√sîn eder.
On Birincisi Ke&îrâ: כ ا
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ şecere-i müşevvekenin §amπıdır ki ona …atâd
derler ve Yûnânîde †ar¡ânî&â tesmiye olunur.
e†-Tab¡u: Bâriddir ve yübse mâildir.
el-»avâ§§u: Bu devâda …uvvet-i §amπ gibi …uvvet vardır ve §amπda
olan tecfîfe …arîb tecfîf olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ek√âlde §amπın vu…û¡u mi&lli vâ…i¡ olur.
On İkincisi Kemâlyûn: כ א ن
el-Mâhiyyetü: Mâzeryûndan bir §ınftır ve …attâl olur ve devâ √âmâlyûn
demekle dahi ma¡rûftur, biz onu bâbu’l-√âda ≠ikr eyledik.
On Üçüncüsü Kâkünec:

כאכ

el-Mâhiyyetü: Onun …uvveti ¡inebü’&-&a¡leb ve «u§û§an vara…-ı ¡inebü’&-&a¡leb …uvvetlerine …arîbdir.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir derece-i &âniyeye varınca …adar.
el-¢urû√u: Onun ¡u§âresi √ıf@ olunup va…t-i √âcette …urû√ tedbîrlerinde
isti¡mâl olunur, nevâ§îr §alâbetini giderir ve kulakta olan …urû√-ı müzmineyi dahi i≠hâb eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Rebve ve nehşe ve ¡usr-i nefese nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Yere…âna nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mecârî-i bevlin …urû√una nâfi¡dir.
On Dördüncüsü Kebîkec: כ כ
el-Mâhiyyetü: O nebât dört nev¡ üzere olur. Dîs…ûrîdûs dedi ki onun bir
nev¡inin vara…ı küzbere vara…ı gibidir velâkin onun vara…ının ¡ar∂ı küzbere
vara…ının ¡ar∂ından ziyâdedir ve beyâ∂a mâildir ve zehri a§ferdir ve ba¡∂ısı
firfîrî olur ve nebti iki zirâ¡a …adar mürtefi¡ olur ve ve cerezi ya¡nî sâ…ı πalî@
olmaz ve a§lı ebya∂ olur ve onun fürû¡u vardır ki «arba… fürû¡una müşâbih
olur ve mâ-ı cârî şu†û†unda nâbit olur. Ve bir nev¡i dahi vardır ki nev¡-i
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evvelden levni aπber ve sâ…ı a†vel ve vara…ı müşa††ab293 olup ona kerefs-i
berrî tesmiye olunur. Ve bir â«er §ınfı dahi vardır ki cidden §aπîr olur, levni ≠ehebî olur. Ve §ınf-ı râbi¡i §ınf-ı &âli&e müşâbihtir lâkin zehri ebya∂-ı
lebenîdir.
e†-‰ab¡u: Cemî¡an a§nâfı √ârr ve yâbistir derece-i &âli&eye varınca …adar.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cemî¡an envâ¡ı √ârr-ı √âdd olmakla mu…arri√
ve cellâ ve …aşşâr ve le≠≠â¡-ı cild ve mu√akkiktir.
ez-Zînetü: ¢able’l-yübs vara…ı ve …u∂bânı bara§ı …al¡ ve beyâ∂-ı a@fârı
izâle eder.
el-Veremü ve’l-Bü&ûru: Cidden cerebi …al¡ eder ve siğil a§nâfından mismârî olanları neşr edip dağıtır ve müte¡alli…a olup berd √asebiyle ¡ârı∂ olan
πudedi dahi ne&r eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Kebîkec †ab« olunup mâ-ı fâtiri ile sa¡feye ten†îl
olunur ise ona nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun u§ûl-i müceffefesi mu¡a††ısât-ı …aviyyeden olur ve
mes√û…u ∂arebân-ı esnâna nâfi¡dir.
On Beşincisi Kengerzed: כ כ زد
el-Mâhiyyetü: ◊arşef §amπıdır; cedvelinde olan …avlde tekellüm olundu.
On Altıncısı Keşt-ber-keşt:

כ

כ

el-Mâhiyyetü: Onun nebâtı «uyû†a müşâbih olup ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er üzere
mültefit olur ve ek&er-i √âlde o «uyû† beş ¡aded olup a§l-ı vâ√ide mülteffe
olur ve levni sevâd ve §ufrete ∂ârib olur ve onda ke&îr †a¡m olmaz. Ba¡∂ılar
dediler ki bu devâ bedeşkân dedikleridir ve ba¡∂ılar dahi dediler ki bedeşkâna muπâyir başka devâdır velâkin onda bedeşkân …uvveti vardır; …avl-i
&ânî e§a√√tır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îftir.

293 “Müşa††ab” «a∂râ ve †avîl ma¡nâsına.
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On Yedincisi Keyl-dârû: دارو

כ

el-Mâhiyyetü: Sera«s-ı ‰aberîdir ya¡nî o diyârın eyreltisidir ve biz sera«sı bâbu’s-sînde îrâd eyleriz.
On Sekizincisi Küşû&: כ ث
el-Mâhiyyetü: Bir şey™dir ki şevk ve şecere iltifât eder, lîf-i Mekkîye
müşâbihtir, vara…ı olmaz, sarı ve beyâ∂ çiçeği olur, onda merâret ve ¡ufû§at
vardır ve cevher-i mürrü cevher-i ¡ufû§ata πâlibdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlânın evvelinde …alîlen √ârrdır, â«ir-i &âniyede
yâbistir ve ma¡a-hâ≠â onun …uvâ-yı müte∂âddesi vardır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müna……îdir, fu∂ûl-i la†îfeyi ¡urû…tan i«râc eder
ve …ab∂ı √asebiyle mi¡dede &a…îl olur ve ¡urû… içinde olan fu∂ûlü i«râc etmekle ¡urû…u ten…ıye eder, müzlı…-ı la†îftir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye eder «u§û§an ma…lüvvünün ta…viyesi
ek&erdir. Ve «all ile şürb olunsa füvâ…ı teskîn eder ve kebid ve mi¡de süddelerini teftî√ edip ta…viye eder. Ve suyu yere…âna ¡acîbü’l-menfa¡at olur.
Ve küşû&-ı berrînin ¡u§âresi sa√… olunup şarâba ≠err olunsa mi¡de-i ∂a¡îfeyi
ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Urû…u ten…ıyesi ile ba†n-ı cenînden evsâ«ı izâle eder ve
bevli ve †am&ı idrâr eder ve maπ§a nâfi¡ olur. Ve i√timâl olunsa nezf-i demi
…ab∂ eder. Ve ma…lüvvü ¡a…l eder ve ra√imin seyelânını ten…ıye eder.
el-◊ummayâtu: Küşû&un bezri ve suyu √ummayât-ı ¡atî…aya nâfi¡ olur.
On Dokuzuncusu Kemmûn: כ ن
el-Mâhiyyetü: Denildi ki kemmûnun a§nâfı ke&îredir, bir §ınfı Kirmânî-i
esved ve biri dahi Fârsî-i a§fer ve üçüncü §ınfı Şâmî ve dördüncüsü Neba†îdir. Mevâ∂i¡-i sâirede mevcûd olan dördüncü §ınfıdır. Ve bi’l-cümle a§nâfının berrîsi ve bostânîsi olur ve berrînin √arâfeti eşedd olur. Ve berrîden bir
§ınf vardır ki onun bezri bezr-i sûsene müşâbih olur.
el-İ«tiyâru: Kirmânî Fârsîden a…vâ ve Fârsî πayrilerden a…vâ olur.
e†-‰ab¡u: Kemmûn &âniyede √ârr ve &âli&ede yâbis olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Riyâ√ı †ard ve ta√lîl eder ve onda ta…†î¡ ve tecfîf
ve …ab∂ vardır.
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ez-Zînetü: Mâ-ı kemmûn ile vech πasl olunsa vechi ta§fiye eder ve kemmûnu …adr-i lâyı… üzere a«≠ ve isti¡mâl dahi ta§fiye eder lâkin ke&ret-i tenâvülü sarı eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Kemmûn …ayrû†î ile veyâ«ûd zeyt ve da…î…-ı
bâ…ılâ ile iki «u§ye evrâmı üzere isti¡mâl olunur belki kemmûn yalnız zeyt
ile veyâ«ûd ma¡a’l-¡asel zeyt ile isti¡mâl olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âtı idmâl eder «u§û§an bezri sûsen bezrine müşâbih olan kemmûn-ı berrînin idmâli ek&er olur eger o kemmûn ile
&u…be-i cirâ√ati cidden ma√şüvve ve mümteli™e eder isen.
A¡∂âu’r-Re™si: Kemmûn «all ile sa√… olunup işmâm olunsa [186a] ru¡âfı
…a†¡ olur. [Ve ke≠âlik o mes√û…tan fetîle itti«â≠ olunup enfe id«âl olunsa o
dahi …a†¡-ı ru¡âf eder.]
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba¡∂ı kerre kemmûn ma∂π olunup zeyt ile «al† olunduktan sonra †arfe üzere ba¡∂ı nüs«ada @ufre üzere vâ…i¡dir ve ke≠âlik ta√t-ı
¡aynda olan kühûbet-i dem üzere ta…†îr olunsa ondan intifâ¡ olunur. Ve
kemmûn ma¡a’l-mil√ ma∂π olunup rî…ı cereb-i ¡ayn ve sebel-i mekşû†a ve
@ufre-i ¡ayn üzere ta…†îr olunsa la§…ı men¡ eder. Ve berrînin ¡u§âresi ba§arı
cilâlandırır ve dem¡ayı √alb eder ve ona lüπat-ı Yûnânîde …âsûs tesmiye
olunur. “¢âsûs” du«ân ma¡nâsındadır. Ve o ¡u§âre kâviyât-ı netfte dahi isti¡mâl olunur ki ¡aynda nâbit olan şa¡r netf olundukta o kâvî isti¡mâl olunsa
nebât-ı şa¡rdan mâni¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Mâ ile memzûc olan «all ile kemmûn sa…y olunsa ¡usr-i
nefese nâfi¡ olur. Câlînûs katında nefes-i inti§âba ve «afa…ân-ı bâride dahi
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Evrâm-ı «u§ye üzere zeyt ile isti¡mâl olunur ve ba¡∂ı
kerre …ayrû†î ile isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre zeyt ve da…î…-i bâ…ılâ ile isti¡mâl olunup √a§âtı teftît eder «u§û§an berrîsinin teftîti ek&er olur ve ta…†îr-i
bevlden ve bevl-i demden ve maπ§ ve nef«ten dahi nâfi¡ olur. Ve berrînin
¡u§âresi mâ-ı ¡asel ile sa√… olundukta †abî¡atı ı†lâ… eder. Ve Rûfus dedi ki
kemmûn-ı Neba†î ba†nı ishâl eder, ammâ Kirmânî ı†lâ… eylemez belki ¡a…l
eder; kemmûn-ı berrî √aşîşi bevl ile mirâr i√dâr ve inzâl eder.
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmm için şarâb ile sa…y olunur «u§û§an bezri enfa¡
olur, sûsen bezrine müşâbih kemmûn-ı berrînin o bâbda nef¡i ziyâde olur.
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Yirmincisi Kerevyâ: כ و א
el-Mâhiyyetü: Enîsûnun a√vâline onun a√vâli …arîb olur.
e†-Tab¡u: ~âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Riyâ√ı †ard eder, müceffiftir, le†âfeti kemmûn
le†âfetine bâliπ olmaz.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kerevyâ şürb olunsa †ufû™-ı †a¡âmdan √âdi& olan …ay™ı
…a†¡ eder ve mi¡deyi tes«în eder ve †a¡âmı ha∂m eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Edviye-i ¡ayna id«âl olunur ve ba§arı √iddetlendirir,
ek√âle dahi id«âl olunur lâkin şürbüne idmân olunsa ba§arı i∂¡âf eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Füvâ…a ve «afa…âna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bu nebâtın ve bezrinin †abî«i şürb olunsa bevli idrâr eder
ve maπ§ı teskîn ve menîyi …a†¡ eder. Ve kaçan nisâ o †abî«te cülûs eylese
evcâ¡-ı ra√imden intifâ¡ eder. Ve onun bezri i√râ… olunup bevâsîr-i nâbiteye
∂ımâd olunsa onu …al¡ eder ve √abbı veyâ«ûd bezri şürb olunsa dîdânı …atl
eder.
Yirmi Birincisi Kirsenne:

כ

el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ılar dediler ki kirsenne bir √abbdır ki √abbu’l-mülûktan a§πar olur, ¡adese √acmindedir lâkin müfer†a√ ve yassı değildir belki
mu∂alla¡dır ve levni πubret ile §ufret arasındadır ve †a¡m-ı mâş ve ¡ades gibi
†a¡mı olur ve onu ba…ar i¡tilâf eder. ◊ûzîler zu¡m eylediler ki onun √abbı
√abb-ı sefercele benzer. Benim katımda kirsenne melik dedikleri √abbdır
«u§û§an berrîsi √abbu’l-melik olmak müte√a……a…tır. Ve onun levni denildiği üzere §ufrete mâil ebya∂dır ve ba¡∂ı kerre a√mer dahi olur. Dîs…ûrîdûs
dedi ki kirsenne bir nev¡ √aşîşe-i §aπîredir ki vara…ı da…î… ve bezri a…mâ¡da
olur.
e†-Tab¡u: Derece-i ûlâda &âniyeye varınca …adar √ârr ve &âniyede
yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müfetti√ ve câlîdir ve onun «ıl†-ı redîsi vardır
ve onun ı§lâ√ türmüsü ı§lâ√ gibidir ve onda beyâ∂a mâil olanların devâiyyeti a√merin devâiyyetinden e…all olur. Ve iki kerre †ab« olunsa cilâsı bâ†ıl
olur ar∂iyyeti bâ…î olmakla, onda yesîr πıdâiyyet olur..
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ez-Zînetü: Beha… ve kelef ve bereş ve â&âr üzere †ılâ ceyyid olur ve levni
ta√sîn eder. Ve ondan sevî… itti«â≠ olunup mi…dâr-ı cevze mehzûl olanlara
verilse hüzâli izâle eder. Ve †abî«i berdden √âdi& olan şi…â…a ve √ikkeye ve
bü&ûr-ı lebeniyyeye nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ~alâbâtı telyîn eder ve §alâbet-i &edyi dahi telyîn eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡Asel ile isti¡mâl olunsa …urû√u ten…ıye eder ve
sa¡feye nâfi¡ olur, la√mı ve ¡u∂vu imâte eden …urû√un §alâbâtını telyîn eder,
nâr-ı Fârsîye ve şehdiyyeye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~alâbet-i &edye nâfi¡ olur ve nef&-i πalî@i ishâl eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Kirsenne tenâvülüne idmân mübevvil-i demdir …uvvet-i
idrârı √asebiyle ve †abî¡atı ı†lâ… eder. Ve kaçan «all ile lett olunup şürb
olunsa ¡usr-i bevle nâfi¡ olur ve za√îr ve maπ§ı teskîn eder.
es-Sümûmu: Nehş-i ef¡îye şarâb ile ∂ımâd olunur, ke≠âlik kelb-i kelib ve
insân-ı §âim ¡a∂∂asına dahi şarâb ile ∂ımâd olunur.
Yirmi İkincisi Kümâşîr:

כ א

el-Mâhiyyetü: Onun a√vâli câvşîr a√vâli gibidir velâkin câvşîrden ke&îren a…vâ olur.
e†-Tab¡u: ¿âniyede bi-…uvvetin √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Mü≠îb ve mu√allil ve müla††ıftır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr ve cenîni bi-…uvvetin is…â† eder ki
onun na@îri olmaz ve mâiyyeti ishâlde dahi na@îri yoktur.
Yirmi Üçüncüsü Kirm-dâne: ا

כ

el-Mâhiyyetü: Onun √abbını e†ıbbâ med√ ederler.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cidden …ubülü tes«în eder ve mâ ve mirreyi ishâl eder.
Yirmi Dördüncüsü Gûr-ı Gendüm: כ رכ م
el-Mâhiyyetü: Denildi ki bu devâ şey™-i «afîftir, üşne gibi olur, †înîdir
ri……ati √asebiyle; ona «ur™u’l-√ammâm derler ve Baπdâd’da ona cûr-ı cendüm derler.
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el-İ«tiyâru: Berberîsi ecved ve Ra……îsi ∂a¡îf olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır ve denildi ki …alîlen tebrîd eder
velâkin benim katımda &âbit değildir.
el-»avâ§§u: Müceffiftir ve onda ta†fi™e dahi vardır. Ve iddi¡â olundu ki
o devâ demi …a†¡ eder. Ve dahi onun «avâ§§ı budur ki kaçan on rı†l ¡asel ve
otuz rı†l su ve bir keylce kûr-ı kendüm a«≠ ve cem¡ olunup ∂arb-ı ceyyid ile
∂arb olunsa bir inâ™ içinde o inânın ağzı taπ†ıye olunup terk olunsa sâ¡atinde
idrâk edip şarâb olur.
ez-Zînetü: Cidden müsemmindir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cidden menîyi ziyâde eder.
Yirmi Beşincisi Gâv-zebân: כאوز אن
el-Mâhiyyetü: ¡Arabın lisânu’&-&evr dedikleri nebttir, biz lisânu’&-&evri
bâbu’l-lâmda ≠ikr eyleriz.
Yirmi Altıncısı Kilz: כ
el-Mâhiyyetü: »aşeb-i Hindîdir, bizim bilâdımıza ke&îren meclûb olur,
ba¡îd değildir ki kilz muπâ&-ı Hindî dedikleri ola.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Kesr ve ve&y ve «al¡ umûrlarında ¡a@îmü’n-nef¡ olur.
Yirmi Yedincisi Kâşim:

כא

el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Bezri ve a§lı müsa««indir ve derece-i &âli&ede bezri müsa««in
ve müyebbistir.
el-»avâ§§u: Riyâ√ı †ard eder ve müfetti√ ve mu√allildir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mün∂ic ve hâ∂ımdır, nef«i ta√lîl eder «u§û§an mi¡dede
olan nef«i ta√lîl ve mi¡deyi ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Kâşimden mi…dâr-ı dirhem dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı ishâl
eder. Ve bezri bi-…uvvetin √ay∂ı idrâr eder.
es-Sümûmu: Les¡e nâfi¡dir.
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Yirmi Sekizincisi Kem™et: כ ة
el-Mâhiyyetü: Kem™et cevher-i ar∂î ve cevher-i mâîden mürekkebdir;
ar∂iyyeti ek&er ve mâiyyeti e…alldir ve onda havâiyyet ve lu†f-ı yesîr vardır
ve onun †a¡mı ¡adîmdir.
el-İ«tiyâru: Kem™enin ecvedi remlî ve ebya∂ olup onda râyi√a-i rediyye
olmayanlardır. Ve onun yâbisi ra†bından erdâ olur. Ve kem™enin kabuğu
izâle olunup sikkîn ile şa…… olunduktan sonra mâ ile ve mil√ ile evvelâ sel…
olunup ve ba¡dehu mürrî ve tevâbil ve √ıltît ile †ab« olunsa ecved olur. Ve
onun erdâ ecnâsı fu†rdur ve «u§û§an ta√te’l-eşcârda nâbit ve arâ∂î-i rediyyede olanlardır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cidden πalî@dir ve πıdâ-i πalî@ ile bedeni taπdiye eder ve bir πıdânın πıl@ati ona müdânî ve mu…ârîb olmaz. Ve onun tiryâ…ı şarâb-ı §ırf ve tevâbil olur. Eger evvelâ sel… olunup sonra †ab« olunsa
ondan πıdâ-i πalî@-i redî √â§ıl olur velâkin onda †a¡m olmaz.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onu tenâvülden fâlic «avf olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Sekte ¡urû∂u «avf olunur
A¡∂âu’l-¡Aynı: Resûlullâh §allallâhu ¡aleyhi ve sellemden mervîdir ki
kemâ-hüve onun suyu ¡ayna cilâ verir; Mesî√ nâm †abîb ve πayriler dahi bu
menfa¡ate i¡tirâf ederler.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ha∂mı ba†î™ ve mû≠î ve mi¡deyi mü&a……ıl ve keymûsu
πalî@dir. Ve Câlînûs bir mev∂i¡de dedi ki onun keymûsu redî değildir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınc ve ¡usr-i bevli îrâ& eder.
Yirmi Dokuzuncusu Keber: כ
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ &emerdir, [186b] onun a§lı olur ve o a§lın keberden mâ-¡adâ …ı&&â gibi bir &emeri dahi olur. Ve keber √ırrîfe-i √âddedir,
¡a§îr içine il…â olunsa o ¡a§îri πaleyândan mu√âfa@a eder «ardal gibi. Ve
onun a§lı mürr-i √ırrîftir. Ve onun bir nev¡i dahi vardır ki …ulzumî olur,
femde be&re i√dâ& edip tenfî† meblaπına bâliπ olur ve li&âtı tevrîm eder.
el-İ«tiyâru: Onun enfa¡ı a§lının …uşûru olur.
e†-Tab¡u: Bilâd-ı √ârrede olanlar e√arr olur ve cümlesinin √arr ve yübsü
derece-i &âniyededir.
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el-»avâ§§u: Kendi mu√allil-i cellâdır ve a§lı mu√allil ve mu…a††ı¡dır ve
ke≠âlik müla††ıf ve müna……î ve müfetti√tir. Ve …uşûrunda merâret ve √arâfet ve …ab∂ vardır. Ve &emeresinin πıdâiyyeti …alîle olur «u§û§an temlî√
oluna. Ve ra†bı yâbisinden aπdâ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A§lı «anâzîri ve §alâbâtı ta√lîl eder ve ona
…uvvetini kâsir «al† olunur ve bu bâbda onun vara…ı tecribe olunmuştur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: A§lının …uşûru …urû√-ı «abî&e vü vesi«a üzere
kılınır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: A§lının …uşûru ¡ır…-ı nesâya ve evcâ¡-ı verike nâfi¡ olur.
Ve ba¡∂ı kerre ¡a§îri ile i√ti…ân olunup onlara cidden nâfi¡ olur ve fâlic ve
«adere dahi nâfi¡ olur ve a¡∂âyı …ab∂ı √asebiyle şedd eder ve ke≠âlik ru™ûs-ı
¡a∂alâta ve vasa†ına ¡ârı∂ olan hetke dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢uşûr-ı a§lını ma∂π re™sten ru†ûbeti celb eder ve başta
olan veca¡-ı bâridi teskîn eder. Ve ¡u§âresi dîdân-ı ü≠ün için ta…†îr olunur.
Ve sinn-i mütevecci¡ ile …uşûr-ı a§lı ¡a∂∂ olunsa onun veca¡ı sâkin olur
«u§û§an o …uşûr ra†b ola veyâ«ûd vara…ı ¡a∂∂ oluna. Ve keber †ab« olunan
«all ile ma∂ma∂a olunsa ondan intifâ¡ olunur veyâ«ûd keber †ab« olunan
şarâb ile ma∂ma∂a olunsa veyâ«ûd bir def¡a «all ve def¡a-i u«râda şarâb ile
ma∂ma∂a olunsa sinn-i müte™ellime nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Keber-i memlû√ a§√âb-ı rebve nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âle ve §alâbetine enfa¡-ı eşyâ olur gerek şürb olunsun
ve gerek arpa unu mi&lli ile ∂ımâd olunsun «u§û§an …ışr-ı a§lı o bâbda ziyâde nâfi¡ olur ve çok kerre †ı√âlden mevâdd-ı πalî@a-i sevdâviyye i«râc edip
onu ¡âfiyet ta¡…îb eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »âm ve πalî@ «ıl†ı ishâl ve †am&ı idrâr ve mi¡âda olan
dîdân ve √ayyâtı …atl eder ve bevâsîre nâfi¡ olur ve bâhı ziyâde eder ve
…able’†-†a¡âm mümella√ını isti¡mâl mu†lı…-ı †abî¡at olur.
es-Sümûmu: Keber sümûma tiryâ…-ı ceyyid olur.
Otuzuncusu Keşnec:

כ

el-Mâhiyyetü: Kem™e cinsinden bir şeydir ki mülezziz ve müctemi¡ olur
ya¡nî müte«al«il değildir ve külye294 ¡i@amına √acmi bâliπ olur lâkin cidden
294 Ben @ann ederim ki bu ma…âmda “külye” “kem™e”den mu√arreftir.
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müceddirdir ya¡nî cüderî i√dâ& eder. Ve nebât-ı kem™e ve fu†r gibi rimâlde
nâbit olur ve bizim Mâverâünnehr ve »orasân diyârında vâ…ı¡a bilâdımızda
çok olur ve o diyâr ahâlîlerine fu†r ve kem™e ı∂rârı …adarına bir e√ada keşnecin ı∂rârının …adarı bâliπ olmadı. Ve keşnecin †a¡mı kem™e †a¡mına …ıyâs
ile yesîren √alâvete mâil olur.
e†-Tab¡u: ‰ab¡ı bâriddir velâkin bürûdeti kem™e ve fu†r bürûdetinden ednâdır ve cevheri yâbistir ve ma¡a-hâ≠â ru†ûbet-i πarîbeden «âlî değildir.
el-»avâ§§u: Mu†fî™ ve cidden πalî@dir.
Otuz Birincisi Kerefs:

כ

el-Mâhiyyetü: Onun envâ¡ı vardır, kimi cebelî ve kimi berrî ve kimi
bostânî ve kimi dahi su içinde veyâ«ûd sunun …urbünde olan mev∂i¡de nâbit
olur. Mâîsi bostânîden a¡@amdır ve …uvveti bostânî …uvveti gibidir. Ve bir
nev¡i dahi vardır ki ona semerbiyûn - ن
derler, bostânîden a¡@amdır,
sâ…ı ecvef ve beyâ∂a mâildir. Ve kerefs bilâd √asebiyle dahi mu«telif olur,
kimi Rûmî ve kimi πayr-i Rûmî olur. Ve fu†râsâliyûn cebelîdir velâkin her
cebelî fu†râsâliyûn-ı değildir belki onun kimine §a«rî derler.
el-İ«tiyâru: A…vâsı cebelîdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir. Rûfus dedi
ki bostânî ra†bdır velâkin a§lı bi’l-ittifâ… yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Nef«i mu√allil ve südedi müfetti√ ve mu¡arrı…
ve evcâ¡ı müsekkindir ve berrîsi mu…arri√ ve mûlim ve mürebbâsı ma√rûra
evfa…tır.
ez-Zînetü: Berrîsi dâ-i &a¡lebe ve siğillere ve tırnakta olan yarıklara ve
sovuktan √âdi& yarıklara nâfi¡dir. Ve kerefs-i bostânî nükheyi ya¡nî ağız
kokusunu ta†yîb eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onlardan balπamî olanların nef«ini evvel-i
zamânında ta√lîl eder ve ke≠âlik §ulbe ve √ârre olan evrâmı dahi ta√lîl
eder «u§û§an kerefs envâ¡ından semerbiyûn tesmiye olunanların evrâm-ı
me≠kûreyi ta√lîli ek&er olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Kerefs-i berrî ∂ımâd kılınsa ta…rî√ eder ve
ke≠âlik cerebe ve demregiye «âtim oluncaya …adar nâfi¡ olur ve «u§û§an
semerbiyûnun nef¡i ve «atmi ek&er olur.
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Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Semerbiyûnun bi’l-cümle eczâsı ¡ır…-ı nesâya muvâfı…
olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ar¡a redîdir, ma§rû¡înin §ar¡ını ta√rîk ve tehyîc eder. Ve
denildi ki a§l-ı kerefs sinni mütevecci¡ olan kimsenin boynuna ta¡lî… olunsa veca¡ını teskîn eder velâkin fett-i sinn eder ya¡nî dişi dağıtır. Ve ba¡∂ı
nüs«ada  אbedeline  אvâ…i¡ olmuştur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Kerefs-i bostânî evcâ¡-ı ¡ayn a∂midesine id«âl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âle nâfi¡dir «u§û§an semerbiyûnun nef¡i ek&erdir ve
ke≠âlik rebve ve nefesin ∂î… ve ¡usrüne dahi nâfi¡dir. Ve kerefs &edyin evrâm-ı √ârresine ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âle nâfi¡dir ve ta√lîli ile cüşâı ta√rîk
eder ve inhi∂âm ve in√idârı serî¡ olmaz. Ve kerefsin bezri muπa&&î ve
mu…ayyi™dir lâkin kavrulup ba¡dehu tenâvül olunur ise ∂arar-ı me≠kûru
zâil olur. Ba¡∂ılar dediler ki kerefsin cemî¡an envâ¡ı mi¡deye nâfi¡ olur.
Rûfus dedi ki √a…î…atü’l-√âl o ba¡∂ın dediği gibi değildir belki kerefs
mi¡deye redîdir, ona √âdde ru†ûbet celb eder ve kerefsin niyyi mi¡dede
†avîlen mek& eder ve πa&eyânı olur velâkin kerefs-i Rûmî ecved olur.
Câlînûs dedi ki kerefs ma¡a’l-«ass tenâvül olunmak ve ba¡de’†-ta¡âm tenâvül olunmak muvâfı… olur. Ve bezr-i kerefs istis…âya nâfi¡dir ve kebidi
ten…ıye ve tes«în eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr ve √abâlâya redî olur. Ve külye ve
me&âne ve ra√imi kerefs a§nâfı ve eczâsı ten…ıye eder. Ve onun bezr ve
vara…ı mu†lı… değildir, ammâ vara…ının ı†lâ… …uvveti vardır. Cebelî kerefs
√a§âtı teftît eder. Ve kerefs ¡usr-i bevle nâfi¡dir ve meşîmeyi i«râc eder
«u§û§an semerbiyûn-ı berrînin fi¡l-i me≠kûru ek&er olur ve ekline idmân
olunsa ra√imi ru†ûbet-i √ırrîfe ile doldurur. Ve ba¡∂ılar dediler ki kerefs
bâhı tehyîc eder √attâ onlar dediler ki mür∂i¡a kerefs tenâvülünden men¡
olunmak vâcibdir şehveti heyecân etmekle lebeni fâsid olmasın için. Ve
Rûmî kerefs …ûlûna ve me&âneye ve külyeye nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: ¡Ades ile kerefs †ab« olunsa onun †abî«i semm şürb edenlere sa…y olunur ve semmi ten…ıye eder. Ve mesmûma semerbiyûn sâir
envâ¡ından evfa… olur ve onun âkilini ¡a…reb les¡ eylese emri müştedd
olur.
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Otuz İkincisi Külye:

כ

el-Mâhiyyetü: ¡U∂v-ı ma¡rûftur, böbrek ma¡nâsına.
el-İ«tiyâru: Külye-i cedyin πıdâiyyeti cümleden a√meddir.
e†-‰ab¡u: Mu¡tedildir ve yübse meyli vardır.
el-»avâ§§u: »ıl†ı redîdir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡Asirü’l-inhi∂âmdır, zehim ve ba†î™ü’l-in√idârdır.
Otuz Üçüncüsü Kirş: כ ش
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, işkenbe ma¡nâsınadır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ∏ıdâsı …alîl, keymûsu redîdir ve a√şâdan ona
müşâbih olan dahi onun gibidir her ne …adar ha∂mı ceyyid olur ise ve
ma¡a-≠âlik riyeden πıdâiyyeti ek&erdir lâkin †uyûrun bu†ûnu münha∂ım oldukta ef∂al πıdâ olur ve «u§û§an decâc ve ivezzin bu†ûnunun πıdâiyyeti
ba¡de’l-ha∂m ziyâde ek&er ve ef∂al olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ba†î™ü’l-inhi∂âmdır.
Otuz Dördüncüsü Kebid: כ ش
el-Mâhiyyetü: ¡U∂v-ı ma¡rûftur, karaciğer ma¡nâsına.
el-»avâ§§u: Ondan mütevellid olan «ıl† πalî@ olur. Ve ekbâdın a§la√ı
ba††-ı müsemmenin ve decâc-ı müsemmenin kebidi olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Mâ¡izin kebidi ve «u§û§an teysin kebidi ma§rû¡un emrini
keşf eder ve ma§rû¡ onu ekl eylese §ar¡ı @âhir olur ya¡nî §ar¡da iştibâh olsa
onunla imti√ân olunur. Ve a∂râs-ı müte™ekkile üzere vezeπa kebidi va∂¡
olunsa elemi [187a] mündefi¡ olur.
A¡ ∂âu’l-¡Aynı: Kebid-i mâ¡izin suyu ku√len ve eklen ve bu«ârı üzre
inkibâben ¡aşâya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ±i™bin kebidi evcâ¡-ı kebidin küllîsine nâfi¡ olur. Câlînûs
dedi ki ammâ ben ≠i™bin kebidini devâ-i πâfe& içre †ar√ eyledim, bilâ-kebid
ma¡mûl olan devâ-i me≠kûrda bulduğum menfa¡atten ziyâde o ma†rûdda
menfa¡at bulmadım. ¡Urû…ta sülûku ba†î™edir lâkin ba††-ı müsemmen kebidinin ¡urû…a sülûkunda bu†™u olmaz.
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es-Sümûmu: Kelb-i kelibin ma¡∂û∂una o kelbin kebidini sa…y nâfi¡ olur.
Ve …avm ≠ikr eylediler ki o kebidi sa…y ile ma¡∂û∂a mâdan feza¡ ¡urû∂u
men¡ olunur. Ve bir kelb-i kelib cemî¡an bir …avmi ¡a∂∂ eyledi, onlara mirâren â«er mu¡âlece olunup müfîde olmadı, ancak o kelbin kebidi ile §ı√√at
buldular.
Otuz Beşincisi Kerneb:

כ

el-Mâhiyyetü: Bu…ûl-ı ma¡rûfeden bir nev¡dir ya¡nî lisân-ı Türkî üzere
lahana ma¡nâsınadır.
et-‰ab¡u: Kernebin a§lı vara…ından er†abdır ve berrîsi es«an ve eybestir
ve bi’l-cümle derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir. Ve kernebin
a§nâfı vardır, kimi bostânî ve kimi ba√rî ve kimi berrîdir ve kimi dahi kerneb-i mâdır. ‰ab¡ ile olan nüs«ada “kerneb-i ba√rî” yazılmamıştır, o nüs«a
şevb-i tekrârdan ¡ârîdir. Ve kerneb-i berrî emerrdir ya¡nî ziyâde acıdır ve
e√arr ya¡nî ziyâde √arâretlidir ve πıdâiyyetten eb¡addır. Ve mâ-ı rummân
ile a§l-ı kernebin †abî«i †ayyibdir. Ve …unnebî† πalî@u’l-πıdâ ve muπalli@-i
demdir eger √all olmaz ise ve onun &enduve nâ√iyesinde ve iki cenblerde
nef«i olur. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada “&enduve” bedeline” “sürre” vâ…i¡
olmuştur. “¿enduve” &edyin maπrizi ve “sürre” göbek ma¡nâsına. Ve o
nef«in veca¡ı olur velâkin veca¡-ı rî√î gibi inti…âl etmez.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mün∂ic ve müleyyin ve müceffiftir «u§û§an
kerneb †ab« olunup onun mâ-ı evveli §abb olunsa o ef¡âli ek&er olur. Ve
…a∂îblerinin remâdı …aviyyü’t-tecfîf olur ve onda teskîn-i evcâ¡ «â§§ıyyeti
vardır. Ve πıdâsı ¡ades πıdâsından …alîlen ra†b olur ve ondan tevellüd eden
dem redî olur. Ve kaçan la√m-ı semîn ile ve la√m-ı decâc ile †ab« olunsa
…alîlen ceyyid olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Kernebin ba√rî ve verrî ve bostânî olan a§nâfı
filiπamûnîleri ve §alâbâtı in∂âc eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âtı idmâl eder ve …urû√-ı «abî&eyi sa¡ydan
men¡ eder. Ve kerneb-i beyâ∂ beyâ∂-ı bey∂ üzere va∂¡ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ra¡şeye nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre kerneb ¡asel ile veyâ«ûd
√ulbe ile ni…ris ve veca¡-ı mefâ§ıl üzere va∂¡ olunur.
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A¡∂âu’r-Re™si: Kernebin †abî«i ve bezri sekri ib†â™ eder ve √azâza nâfi¡
olur. Ve ¡u§âresi ile isti¡â† olunsa re™si ten…ıye eder. Ve lisânı tecfîf eylemek
«avâ§§ındandır ve münevvimdir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mu@lim-i ba§ardır ve ma¡a-hâ≠â ek√âlde vπ…i¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¡A§îri ile veyâ«ûd †abî«i ile ma¡a-dühni’l-«all
«avânî…ten için πarπara olunur. Ve ekli §avtı ta§fiye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kerneb mi¡deye redîdir. Ve ¡a§îri nebî≠ ile †ı√âle ve
yere…âna nâfi¡dir. Ve ebya∂ının ha∂mı ba†î™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder. Ve bezri mâ-ı türmüs ile dîdânı …atl eder. Ve fi…â√ı †am&ı idrâr eder. Ve kerneb ve ¡u§âresi da…î…-i
şeylem ile veyâ«ûd zehresi ile i√timâl olunsa cenîni …atl eder. Ve cimâ¡dan
sonra bezri i√timâl olunsa menîyi ifsâd eder. Ve a§lının remâdı √a§âtı teftît
eder. Ve kerneb-i ba√rî mülû√ata ve merârete mâildir, binâen ¡aleyh †abî¡atı
telyîn ve ishâl eder «u§û§an la√m-ı semîn ile isti¡mâl oluna. Ve o ba√rînin
vara…ı zerâvend vara…ı gibidir, a§l-ı vâ√idden nâbit olur.
es-Sümûmu: ¡U§âresi şarâb ile nühûş için isti¡mâl olunur ve kelb-i kelibin ¡a∂∂asına dahi nâfi¡dir.
Otuz Altıncısı Kürrâ&: כ اث
el-Mâhiyyetü: Kürrâ&ın a§nâfı olur, kimi Şâmî ve kimi Neba†î olur. Ve
bir §ınfı dahi vardır ki ona kürrâ&-ı berrî derler, &ûm ile kürrâ& arasında
mütevassı†tır, bu §ınf kürrâ&ın devâya müşâbeheti †a¡âma müşâbehetinden
ek&erdir. Ve kürrâ&-ı Neba†înin mu¡âlecâta du«ûlü Şâmînin du«ûlünden ezyeddir.
e†-‰ab¡u: Kürrâ&-ı Neba†î &âli&ede √ârr ve &âniyede yâbistir. Ve kürrâ&-ı
berrî e√arr ve eybes ve erde™dir.
ez-Zînetü: Şâmî kürrâ& summâ… ile &ü™lûlde isti¡mâl olunur ve şerâyı
i≠hâb ve izâle eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Şâmî ma¡a’l-mil√ …urû√-ı «abî&eye nâfi¡dir. Ve
kürrâ&-ı berrî &edyi ta…rî√ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Kürrâ& ru¡âfı …a†¡ eder. Ve dûdu olan sinne bezr-i kürrâ&
ma¡a’l-…a†rân teb«îr olunsa dûdunu …atl edip is…â† eder. Ve ekli mu§addi¡dir, a√lâm-ı rediyye ta«yîl eder. Ü≠ün-i veci¡aya ve †ânneye ya¡nî †anîni olan
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kulağa kürrâ&ın remâdı dühn-i verd ve «all-i «amr ile nâfi¡dir. Ve esnân ve
li&âtı ifsâd edip şa…… eder «u§û§an Şâmî kürrâ&ta bu ef¡âl ziyâde olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§ara mu∂ırrdır.
A¡∂âu’n-Nefesi: Mevâdd-ı πalî@adan √âdi& olan rebve kürrâ& mâ şa¡îr
ile isti¡mâl olunur «u§û§an Neba†î kürrâ&ın ve «u§û§an ¡asel ile nef¡i ziyâde olur. Ve evrâm-ı riyeye nâfi¡dir, in∂âc eder. Ve bezrinden iki dirhem
mi…dâr bir mi&li √abb-ı âs ile nef&-i dem için isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Berrîsi bostânîden mi¡deye redîdir, zîrâ berrînin merâreti
ve √iddeti ve le≠¡i bostânîden ek&erdir. Kürrâ&ın bi’l-cümle a§nâfı neffâ«tır
ve iki su ile sel… olunur nef«i «afîf olsun için. Rûfus dedi ki kürrâ& cüşâ-i
√âmi∂i …a†¡ eder ve bi’l-cümle ba†î™ü’l-ha∂mdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr eder «u§û§an Neba†înin ve berrînin
idrârı ziyâde olur. Ve o iki §ınfın müte…arri√ler olan me&âneye ve külyeye
ma∂arratı olur. Ve meslû…u me™kûlen ve ∂ımâden bevâsîre nâfi¡ olur ve
bâhı ta√rîk eder ve ke≠âlik bezr-i ma…lüvvü dahi mu√arrik-i bâh olur ve
onun bezri za√îr ve dem-i ma…¡ade için √abb-ı âs ile …aly olunur. Ve mâ ile
vara…ının †abî«inde o ¡alîl iclâs olunur ve in∂ımâm-ı ra√imden ve ra√imde
olan §alâbâttan için dahi nâfi¡ olur. Ve ¡u§âresi dühn-i …ır†ım ve dühn-i levz
ve şîrec işbu edhândan biri ile kürrâ&tan isfîdbâca †ab« olunsa …ûlınca nâfi¡
olur. Ve ¡u§âresi müshilât-ı dem cümlesindendir.
Otuz Yedincisi Küzbere: כ ه
el-Mâhiyyetü: Câlînûs dedi ki onun bir §ınfı ra†b ve bir §ınfı yâbistir ve
…uvveti mürekkebedir ve cüz™-i πâlibi ar∂iyyet-i mürredir ve onun mâiyyeti
elbette fâtiredir ve onda ¡an-…ab∂ın ¡ufû§at-ı yesîre vardır. Benim katımda
onun mâiyyeti bâridedir, elbette fâtire değildir lâkin ona √ârr ve la†îf cevher
mu«âla†a edip serî¡an müfâra…a eder ise o zamân mâiyyeti fâtire olur. Ve
◊uneyn dahi küzbereden berdin nefyini √ikâye eyledi ve Câlînûs’un nefy-i
me≠kûru Diyâs…ûrîdûs’a mu¡ânedettir dedi ya¡nî Câlînûs küzberede bürûdet yoktur dediği mücerred Dîs…ûrîdûs’a mu«âlefet içindir ve bilâ-delîldir.
Ve küzberenin berdine Rûfus ve Erkaπânîs ve πayriden dahi şehâdet eyledi.
e†-Tab¡u: Derece-i ûlânın â«irinde derece-i &âli&eye varınca …adar bâriddir ve &âniyede yâbistir ve İbn Cürey√ katında &âli&ede yâbistir. Ve mu§an-
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nif katında küzbere-i yâbise tes«în-i yesîre mâildir. Câlînûs der ki cemî¡isinde tes«îne meyl vardır, …arîb olur ki onda bir cevher-i la†îf olup ta√allül
eyleye ve şürb katında bâ…î kalmaya; o cevher-i la†îf şürb katında mevcûd
olsa küzberenin ¡u§âresi ke&îreten şürb olundukta tebrîd eylemezdi.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve ta«dîr olur. Ve ¡u§âresi leben ile
∂arebân-ı şedîdin küllîsini teskîn eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreye nâfi¡ olur. Ve ma¡a’l-isfîdâci
ve’l-«alli ve dühni’l-verd ve ke≠âlik ma¡a’l-¡aseli ve’z-zeyt şerâya ve nâr-ı
Fârsîye nâfi¡ olur. Ve da…î…-ı bâ…ılâ veyâ«ûd da…î…-ı √ımma§ ile «anâzîre
nâfi¡ olur eger onlara küzberenin ¡u§âresi [187b] «al† olunur ise. Câlînûs
dedi ki «anâzîri küzbere ta√lîl eyledikte ne keyfiyyet üzere küzbere bârid
olur? Velâkin Câlînûs’a cevâb vermek mümkindir ki câizdir ki küzberenin
«anâzîri ta√lîli bi’l-«â§§a ola veyâ«ûd küzberede bir cüz™ cevher-i la†îf-i
πavvâ§ πav§ ve nüfû≠ eyleyip «anâzîri ta√lîl eyleye ve cevher-i bâridi πâi§
olmaya velâkin şürb olundukta o cüz™-i la†îf ü √ârr sür¡at ile ta√allül edip
ve bârid cüz™ü bâ…î kalmakla fâ¡il tebrîd ola. Ve bir …â¡il dedi ki √umretten
şifâ ancak bârid ile olur veyâ«ûd √umretin mâddesine «ıl†-ı sevdâvî ve «ıl†-ı
balπamî mu«âli† olur ise πayr-i bârid ona şifâ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Sebebi merârî ve balπamî olan bu«ârdan √âdi& düvâra
§ar¡a nâfi¡ olur. Ve küzberenin «â§§ası baştan bu«ârı men¡dir, ona binâen
küzbere ma§rû¡un †a¡âmına id«âl olunur eger onun §ar¡ına sebeb mi¡de
bu«ârı ise. Ve ra†b ve yâbis küzbere tenâvülünü ik&âr ≠ihni i«tilâ†a mü™eddî
olur. Ve ra†bı münevvimdir, ru¡âfı dahi men¡ eder. Ve …ulâ¡a yâbisi ≠erûr
kılınsa ve ra†bının ¡u§âresi ile ma∂ma∂a olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ªulmet-i ba§arı tevlîd eder. Ve gözde olan ∂arebânı ¡u§âresi …a†ûr kılınsa def¡ eder «u§û§an leben-i nisâ ile ta…†îr oluna. Ve vara…ı
∂ımâd olunsa mevâddı ¡ayna seyelândan men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: »afa…ân-ı √ârra nâfi¡dir. Lisân-ı √amel suyu ile ondan
iki dirhem mi…dârı sa…y olunsa nef&-i demi √abs eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ha∂mı ba†î™ olur ve mi¡de-i ma√rûreyi ta…viye edip o
mi&lli mi¡de a§√âbının …ay™ını men¡ eder. Ve denildi ki ba¡de’†-†a¡âm √âdi&
olan cüşâ-i √âmi∂i def¡ eder bu«ârı ve √areketini men¡ √asebiyle.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Ma…lüvv olan bezri ¡a…l eder. Ve denildi ki onun bezri
meybu«tec ile √ayyâtı ishâl eder. Ve küzbere-i ra†be ma¡a’l-¡aseli ve’z-zeyt
«u§yelerin evrâm-ı √ârresine nâfi¡dir. Ve ra†b ve yâbisi bâhın …uvvetini ve
in¡â@ı kesr eder ve menîyi tecfîf eder.
es-Sümûmu: ¡U§âresinden dört vu…ıyyeye …arîb şürb olunsa şâribini
…atl eder πamm ve πaşy i√dâ& etmekle, ve’l-√â§ıl onun tenâvülünü ik&âr
câiz olmaz.
Otuz Sekizincisi Kümme&râ: ى

כ

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, emrûd ma¡nâsına olur. Onda ar∂iyyet ve mâiyyet vardır. Ve bizim bilâdımızda ya¡nî mu§annifin bilâdında ki »orasân
ve Mâverâünnehr’dir, bir nev¡ kümme&râ vardır ki ona şâh-emrûd derler,
√acmi kebîr ve şedîdü’l-istidâre ve cidden †ayyibü’r-râyi√a ve ra…î…u’l…ışre ve √asenü’l-levn olup şey™-i müşeffef ve mâ-ı sükker-i √asen ü
ma¡…ûd u câmid gibi olur ki onun cümûdu iktinâz ve ictimâ¡ √asebiyle olur,
πıl@ati √asebiyle olmaz ve râyi√ası cidden †ayyib olur; kaçan şeceresinden
yere sâ…ı† olsa mu∂ma√ill olur, onda a§lâ ma∂arrat olmaz.
e†-Tab¡u: ~înî demekle ma¡rûf kümme&râ derece-i ûlâda bârid, derece-i
&âniyede yâbistir; şâh-emrûd mu¡tedil-i ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cemî¡an a§nâfı …âbı∂ olmakla √âbis-i mevâdd
olan edviyeye ve ∂ımâdâta dâ«il olur ve onda cilâ-i yesîr vardır. Rûfus’un
…avli üzere onun «ıl†ı tuffâ√ın «ıl†ından ek&er ve a√med olur. Ve ammâ
yalnız diyâr-ı »orasân’da şâh-emrûd denmekle ma¡rûf olan kümme&rânun
†abî¡atı müleyyin ve keymûsu cidden √asen olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âtı idmâl eder «u§û§an berrînin müceffefi
isti¡mâl oluna.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi dibâπat eder ve «â§§aten ~înî mi¡deyi ziyâde
ta…viye eder ve ¡a†aşı …a†¡ ve §afrâyı teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder «u§û§an kurusunun ¡a…lı ek&er olur ve
bi’l-«â§§a kümme&râ …ûlınc i√dâ& eder ve vâcib olur ki onu eklden sonra
efâvîh ile ¡asel şürb oluna. Ve kümme&rânın rubbu «ilfe-i §afrâviyyeye nâfi¡
olur.

431

432

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

es-Sümûmu: Kümme&râdan …ab∂ı şedîd ve nu∂cu ba†î™ olan nev¡ fu†ra
¡ilâc olur; kaçan semm olan fu†r kümme&râ ile †ab« olunsa ma∂arratı …alîle
olur.
Otuz Dokuzuncusu Kürâ¡ Ya¡nî Paça: כ اع
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Lüzûcetli ve πayr-i πalî@ «ıl† tevlîd eder lâkin
onun «ıl†ı ma√mûd ve …alîlü’l-fu∂ûl olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âl-i √ârra nâfi¡ olur «u§û§an keşk-i şa¡îr ile isti¡mâl
oluna.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ha∂mı §âli√, keymûsu ceyyid ve lezice ve πayr-i πalî@
adır. Ve cevdet-i ha∂mına delîl budur ki †ab« katında bi-sür¡atin büyüyüp
teherrî eyler velâkin πıdâsı πazîr ya¡nî ke&îr olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cevherinde olan lüzûceti ile ı†lâ… eder.
Kırkıncısı Kelb:

כ

Mâhiyyeti ma¡rûf olan √ayvândır.
ez-Zînetü: Kelbin bevli &e™âlîlde ya¡nî siğillerde isti¡mâl olunur. Ba¡∂ı
nâs da¡vâ eder ki onun lebeni √âlı…tır ve ke≠âlik şa¡r-ı mentûf üzere †ılâ
olunsa o mev∂i¡de şa¡r nebâtını men¡ eder ve bu da¡vâ Câlînûs’un zu¡mu
üzere bâ†ıldır. Ve yine ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki kelbin demi cenîni ra√imden i«râc eder, bunu dahi Câlînûs tek≠îb eder. Ve kelbin bevli ta¡affün edince …adar terk olunur ba¡dehu şa¡ra †ılâ olunsa şa¡rı πâyet ile tesvîd edip o
sevâd-ı şa¡r müddet-i medîde bâ…î kalır.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¡İ@âm tenâvül eden kelbin zibli «unâ…a cidden nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Kelb-i kelibin demi o kelbin nehşine cidden nâfi¡dir.
Kırk Birincisi Kerm: כ م
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki kerm-i berrî ve kerm-i cebelî …u∂bânları †ıvâldir, √abel gibi mülteff olduğu şecerin †ûlü …adar olur ve vara…ı ¡ineb-i
&a¡leb-i bostânî vara…ı gibi olur ve belki ondan a¡ra∂ olur ve zehri şa¡rîdir ve
&emeri ¡anâ…îd gibidir, nu∂c va…tinde mu√ammere olur ve √abbı müteda√ricdir, evvele mâ-yünbitü vara…ı me™kûldür.
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el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Kermin remâd-ı …u∂bânı edviye-i kâviyyede
vâ…i¡ olur. Ve dühn-i kerm dühn-i verd gibidir velâkin onda ı†lâ…-ı ba†n
yoktur. Ve dühn-i ¡a§îri müsekkin ve müsa««indir. Ve berrînin fi…â√ı şedîdü’l-…ab∂dır.
ez-Zînetü: Kermin dem¡ası &e™âlîl-i nemliyyeye nâfi¡dir Ve kerm-i berrî
kelefi ve nemeşi câlîdir. Kerm-i ehlînin fi¡li ∂a¡îftir. Ve berrînin dem¡ası
ma¡a-zeytin ba¡∂ı kerre şa¡rı √al… eder «u§û§an kerm-i †arînin işti¡âli katında
a«≠ olunan dem¡anın √al…ı ek&er olur. Ve kerm-i berrînin dühnü bi’l-cümle
edhânın …avîsidir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Kermin dem¡ası cerebe ve …ûbâya nâfi¡dir. Ve
kerm-i berrînin &emeresi verem-i cirâ√âtı men¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¿ecîrin remâdı ya¡nî cibresinin külü «all ile iltivâ-i
¡a§aba nâfi¡dir. Ve …u∂bânının remâdı zeyt ile şed«-i ¡a∂al ve mefâ§ıl-ı müster«iyye üzere va∂¡ olunur ve ba¡∂ı kerre sa…†a için remâdının suyu şürb
olunur. Ve ¡a§îrinin dühnü ¡a∂al ve ¡a§ab evrâmına ve i¡yâya ceyyid olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Kermin vara…ı ve «uyû†u sevî…-i şa¡îr ile mi¡de veremi
ve iltihâbı için ∂ımâd kılınır. Ve vara…ının ¡u§âresi √arâretten √âdi& veca¡-ı
mi¡dede isti¡mâl olunur. Ve ba¡∂ı kerre kerm-i berrînin a§lı su ile veyâ«ûd
şarâb ile şürb olunur ve istis…âya nâfi¡ olur ve mâı dahi ishâl eder. Ve kerm-i
berrînin &emeresi mi¡deye ve πa&eyâna ve √umû∂at-ı †a¡âma nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Kermin ¡u§âre-i vara…ı ≠ûsen†âriyâ ve veca¡-ı mi¡de ve
√arâretten √âdi& kerb için isti¡mâl olunur. Ve §amπ mi&lli olan dem¡ası
şarâb ile şürb olunsa √a§âtı teftît eder. Ve remâd-ı &ecîri «all ile bevâsîr ve
tû& üzere kılınır. Ve &emeresi ma…¡adeye ceyyiddir, idrârı ve ¡a…lı olur.
es-Sümûmu: Kermin &ecîrinin remâdı nehş-i efâ¡îye tiryâ… olur.
Kırk İkincisi Kemer-zehre: כ ز ه
el-Mâhiyyetü: Denildi ki bu devâ o cibâl-i bâridede olur ki onun üzerine
&elc vâ…i¡ olur ve onun vara…ı vara…-ı âsa müşâbihtir ve onun nebti yerden
iki şibr mi…dârı veyâ«ûd e…all ve ek&er mürtefi¡ olur ve a§lında şu¡be [188a]
olur ve evrâ…ı biri birine müte…ârib olur ve kaçan …a†¡ olunsa ondan leben-i
ke&îr seyelân eder ve başında iklîl vardır ve bezri mâzeryûn bezri gibidir
ve √abbı kirsenne büyüklüğünde olur. Ve bu nebâtın üzerinde ipek kurdu
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mi…dârında kurtlar olur, müna……a† ve dîbâc gibi müna……aş olup sevâd ve
√umret ve beyâ∂ı olur ve o nebâtta semmiyyetten bir …uvvet olur, √ayvânâtı
…atl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Rî√ten olan diş ağrısına onun a§lını şürb eylemek nâfi¡
olur ve sinn-i müte™ekkile üzere mirâren va∂¡ olunsa o sinni …al¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun vara…ından şürb olunsa ishâl ve ta…yi™e eder ve
mefâ§ıla ve fâlice ve la…veye nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Lebeni ¡a…reb ve √ayye les¡alarına semn-i ba…ar ile isti¡mâl
olunsa nâfi¡ olur. Ve bu nebât √ayye için tiryâ…-ı nâfi¡dir.
Kırk Üçüncüsü Kisîfûn: ن

כ

el-Mâhiyyetü: Bu nebâta ism-i me≠kûr ile tesmiyenin vechi budur ki o
nebât her şeklinde süyûfa müşâbihtir ve sûsen vara…ına benzer lâkin ondan
a§fer ve era…… olur ve iki cânibleri kılıç gibi ince ve √iddetli olur ve onun
sâ…ı bir ≠irâ¡ mi…dârı uzun olur ve çiçeği mu§affef olup biri birinden ayrı ve
müferri… olur ve levni firfîrî olur ve &emeri müstedîr olur ve onun iki a§lı
olup e√adühümâ â«er üzere terkîb olunmuştur ve ke-ennehümâ iki √abledir
ki e√adühümâ â«eri üzere vâ…i¡ olmuştur ve a¡lâsı mümtelle ve süflâsı ∂âmiredir ve ek&eriyyâ menâbiti arâ∂î-i πâmire ve kühûf olur ve a¡lâsı a§l olur.
el-»avâ§§u: Onun ile ma¡a’l-kündüri ve’ş-şarâb sa…y olunsa la√mdan
ezicce ve şevk ve süllâyı i«râc eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Kaçan o devâ a§l-ı sûsen da…î…ı ve mâ-ı ¡asel ile
«al† olunup be&re üzere †ılâ olunsa berâ™et √â§ıl olur ve ona binâen o merâhim a«lâ†ına id«âl olunur, onun bu âfetlere nef¡i olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mer™e onu i√timâl eylese †am&ını idrâr eder. Ve denilir
ki o devâ şarâb ile şürb olunsa şehvet-i cimâ¡ı ta√rîk eder velâkin nesli …a†¡
eder. Ve denilir ki kaçan …ayle-i em¡â ki ona üdre-i mâî derler, o mi&lli âfeti
olan §abîye onun a§l-ı a¡lâsı sa…y olunsa onlara nâfi¡ olur.
Kırk Dördüncüsü Kesyûs: س

כ

el-Mâhiyyetü: Bu nebte ba¡∂ı nâs sûsen-i berrî ve ehl-i Rûm ona ism-i
â«er tesmiye ederler. Ve o devâ bir nebttir ki onun vara…ı sûsen vara…ına
benzer lâkin vara…ı sûsenden ¡arî∂ olur ve iki †arafları e√add ve keskin olur
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ve onun sâ…ı evrâ…ının vasa†ından «urûc eder, †ûlü bir ≠irâ¡ olur, ziyâde
sâ…ı πalî@ olur, üzerinde üç zâviyeli πuluf ve πuluf üzere bir zehri olur ki
onun levni firfîrî levni olur ve vasa†-ı zehrin levni a√mer-i urcuvânî olur
ve onun &emeresi πulufta olup müstedîr ve esved ve √ırrîf olur ve onun a§lı
ke&îrü’l-¡u…ad ve a√mer ve †avîl olur.
el-»avâ§§u: Ona zehr-i nu√âstan üç cüz™, a§l-ı …an†ûriyûndan beş cüz™,
¡aselden kifâyet mi…dârı «al† olunup ∂ımâd olunsa la√mda olan ezicce ve
¡i@am ve πayri …a≠âyı i«râc eder.
el-»urâcu: Re™ste olan cirâ√ata ve cümcüme-i re™ste ¡ârı∂ kesre devâ-i
§âli√ olur.
el-Evrâmu: »all ile o devâ ∂ımâd olunsa evrâm-ı balπamiyyeye berâ™et
gelir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »all ile şürb olunsa verem-i †ı√âli ta√lîl eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Fet… ve ¡ır…-ı nesâ ve ta…†îr-i bevl ve ishâl için şarâb-ı √ulv
ile şürb olunur. Ve vara…ından üç û&ûlûsât şarâb ile şürb olunsa idrâr-ı şedîd
ile bevli idrâr eder. Ve kaçan «all ile şürb olunsa verem-i †ı√âli ta√lîl eder.
Kırk Beşincisi Keşîş:

כ

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki keşîş bir nebâttır ki onun zehri olur
ve vara…ı …ısûs vara…ına müşâbih olur velâkin ondan a§πar olur ve onun
aπ§ân-ı §aπîreleri olup o aπ§ân …urbünde ve √avâlîsinde olan sâir nebâtâta
ta¡allu… ve iltifât eder. Ve ba¡∂ı kerre sibâ«âtta ve kürûm fürcelerinde ve
√ın†a zürû¡unun aralarında nâbit olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bu nebâtın ¡u§âresi şürb olunsa ba†nı mi…dâr-ı kifâye
ishâl eder.
Kırk Altıncısı Kemûsûfâ: א

כ

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki bu me≠kûr bir nebâttır ki onun †ûl-i
ı§ba¡da …u∂bânı olup ar∂ üzere ¡ale’l-istidâre münbası†a olur ve leben ile
memlüvve olur ve üzerinde vara…-ı ¡adese müşâbih ve bülbûs vara…ı gibi
§ıπâr ri…â… vara…ı olur ve &emeri bülbûs mi…dârında ve ta√t-ı vara…ında
olur ve onun zehri olur velâkin sâ…ı olmaz ve onun a§lı ra…î… olur ve o a§lın
†ıbbda menfa¡ati olmaz ve o nebât emâkin-i §a«riyye vü nedviyyede olur.
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el-Evrâmu: Onun ile ∂ımâd olunsa evrâm-ı balπamiyyeyi men¡ eder.
[el-¢urû√u: ¢urû√-ı rediyyeye nâfi [olur.]
A¡∂âu’r-Re™si: Seder ve düvâra nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Aynın @ulmetine ve intişârına onların evvel-i @uhûrunda
nâfi¡ olur ve â&âr-ı …urû√u i≠hâb ve izâle eder ve ke≠âlik ibtidâ mâdde o
¡asel ile ikti√âl olunsa nâfi¡ olur.
Kırk Yedincisi Kel√îdûn-ı Kebîr:

ون כ

כ

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki o ism kendi ile eşyâ §ıbπ olunan ¡urû…a
ı†lâ… olunur. Onun sâ…ı bir ≠irâ¡ olur ve gerçi onun sâ…ı da…î…tir velâkin
ondan şu¡ab-ı ke&efe-i mümteli™e teşa¡¡ub eder ve onun vara…ı ba†râ√iyûn  ا نvara…ına müşâbih olur velâkin ondan en¡am olur ve levni zür…ata
mâil olur ve zehri «anderîlî -  رzehrine şebîh olur ve her vara… yanında
birer zehr olur ve ¡a§îrinin levni levn-i za¡ferân gibidir ve †a¡mı √ırrîftir,
lisânı le≠¡-i yesîr ile le≠¡ eder ve onda merâretten bir şey™ vardır ki kerîh
ve müntindir ve a§l-ı a¡lâsı vâ√id ve esfeli müteşa¡¡ibdir ve onun &emeresi
«aş«âş &emeresine benzer, §anevbere mi&îilli da…î…-i †avîldir ve bezri bezr-i
«aş«âştan a¡@amdır ve ba¡∂ı kerre onun a§lı ve vara…ı ve &emeri evvel-i
§ayfta ¡a§r olunup ¡a§îri a«≠ ve @ıllda &e«în olunca …adar terk olunur ve ba¡dehu ondan a…râ§ itti«â≠ olunur. Ve bir …avm @ann ederler ki bu nev¡ nebâta
tesmiye-i me≠kûrenin vechi budur ki bu nebât «a†â†îf @uhûr eyledikte nâbit
olur ve «a†â†îf πaybet eyledikte o nebâta «azân erişip kurur. Ve bir …avm-i
â«er dahi @ann eder ki kaçan «a†â†îfin fer«ına ¡amâ kelse yâ«ûd o fer«ı bir
insân a¡mâ eylese o fer«ın anası bu nebâtı celb edip fer«ın bâ†ın-ı ¡aynına
va∂¡ eylemekle onun ba§arı ¡avd ve ric¡at eder.
el-Bü&ûru: Nemle ve be&reden cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onu ma∂π veca¡-ı esnânı def¡ eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lı enîsûn ve şarâb-ı ebya∂ ile şürb olunsa yere…ândan
cidden nâfi¡ olur.
Kırk Yedincisi Kel√îdûn-ı ~aπîr:

ون

כ

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki bu ism mâmîrâna ı†lâ… olunur.
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Ku√l:

כ

el-Mâhiyyetü: Ku√l i&mide derler. Bu iki devânın menâfi¡i cedâvilini
beyân eyledik, el-√amdü lillâhi ta¡âlâ ma√allinde †aleb oluna. [188b]

On İkinci Fa§l ◊arf-i Lâmda Kelâm-ı Müşebba¡dır ki
O Fa§lda Biz Yirmi Altı Devâ Beyân Eyleriz
Evvelkisi Lâ≠en: ذن
Fi’l-Mâhiyyeti: Lâ≠en bir ru†ûbettir ki ma¡z-i râ¡iyenin tüyüne ve sakalına …îsûs demekle ma¡rûf nebâtı ra¡y eyledikte ta¡allu… eder, zîrâ …îsûs üzerine †all vâ…ı¡ olup üzerinde nedâvet mürtekim ve müctemi¡ olur ve ona o
nebâtın reş√i mu«âla†a eder, kaçan ma¡z onu ra¡y eylese şa™rına ve li√yesine
ta¡allu… edip lâ≠en olur. Ve onun nefîsi ve «âli§i li√âsına ve eş¡ârından ar∂dan mürtefi¡ olanlara ta¡allu… edenler olur ve erde™i o lâ≠endir [ki] e†râfına
ve a@lâfına ta¡allu… edip onun ile reml ve türâb va†™ eyleye.
el-İ«tiyâru: Lâ≠enin ecvedi düsûmetli ve rezîn ya¡nî ağır ve sengîn ve
¢ıbrîsî ve †ayyibü’r-râyi√a ve §ufrete mâile olur ve onda remliyyet olmaz
ve dühn içinde küllîsi ta√allül edip süflü bâ…î olmaz ve esved-i …ârî ya¡nî
zift sevâdında olan πayr-i ceyyid olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve &âniyede yâbistir ve bilâd-ı cenûbiyyede olan es«andır. ◊ûzî dedi ki lâ≠en bârid-i …âbı∂dır velâkin onların dedikleri gibi değildir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cidden la†îftir, onda …ab∂ vardır, ru†ûbet-i
πalî@a-i leziceyi mün∂icdir ve o ru†ûbeti bi-i¡tidâlin mu√allildir ve onda
…uvve-i câ≠ibe ve …uvve-i müsa««ine vardır, efvâh-ı ¡urû…u teftî√ eder ve
teskîn-i evcâ¡ edviyelerine dâ«il olur.
ez-Zînetü: Şa¡rı inbât eder ve tek&îf ve tek&îr edip √ıf@ eder «u§û§an
dühn-i âs ve şarâb ile isti¡mâl olunsa. Ve onun bu ef¡âle ma§dar olduğu onun
içindir ki lâ≠en la†îftir, ¡u∂va πâi§ olur ve mu√allildir, la√mı ekl eden fesâdı
ten…ıye eder ve ce≠≠âbdır, şa¡ra §âli√ olan mâddeyi ce≠b eder ve onun …uvveti §ala¡ın ve temerru† ve inti&ârın evvel-i @uhûrunda nâfi¡ olmak mertebesine bâliπa olur velâkin dâü’&-&a¡lebe şifâ olmak mertebesine bâliπ olmaz,
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zîrâ dâü’&-&a¡lebi ta√lîl lâ≠ende olan ta√lîl ve tel†îf ve cilâ …uvvetlerinin
mi…dârından ek&er ve eşedd …uvvetler ile olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢â†âcânîs’te der ki lâ≠en ¡asiretü’l-indimâl olan
…urû√u idmâl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Veca¡ı olan ü≠üne dühn-i verd ile ta…†îr olunur ve §udâ¡
ve ∂arebân ¡ilâcına id«âl olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Su¡âle nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ferzicede i√timâl olunsa evrâm-ı ra√imi ta√lîl eder. Ve
…am¡ ile ted«în olunsa cenîn-i meyyiti ve meşîmeyi i«râc eder. Ve şarâb-ı
¡atî… ile şürb olunsa ba†nı ¡a…l ve bevli idrâr eder.
İkinci Luffâ√: אح
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, bâbu’l-yebrû√ta onu müstevfâ beyân eyledik.
e†-Tab¡u: Mu§annif katında &âli&eye varınca …adar bâriddir ve ra†bdır.
Üçüncü Lübnâ:
el-Mâhiyyetü: Bu devâ mey¡a denmekle ma¡rûf olan devâdır. Ve onun
a§nâfı ve ∂urûbu vardır. Sâil olan §ınfına ¡asel-i lübnâ ı†lâ… olunur ve dem¡asına ı§†arek derler ve o dem¡a sefercel gibi bir şecerin dem¡asıdır, biz ı§†arek
bâbında ≠ikr edeceğimizi ≠ikr eyledik velâkin o me≠kûrumuzu bu mev∂i¡de
dahi îrâd eyleriz her ne …adar tekrâr olur ise. Ve ba¡∂ılar dediler ki lübnâ
şecere-i u«râ-yı Rûmiyyenin dühnüdür.
el-İ«tiyâru: Mey¡anın ecved-i a§nâfı o o §ınftır ki bi-nefsihi seyelân edip
şehdî ve §amπî ve †ayyibü’r-râyi√a ola ve §ufrete mâil esved-i nu«âlî olmaya. Ve ba¡∂ı kerre onun mürre müşâbih esved-i seyyâli dahi bulunur ve o
esved ¡asel ve edhân içinde şemste terbiye olunup ba¡dehu ¡a§r olunmakla
πaşş olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr, derece-i &âniyede yâbis olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda mün∂ice ve müleyyine ve müsa««ine
ve mu√allile …uvâları vardır ve onun du«ânı du«ân-ı kündüre müşâbihtir ve onda bi’†-†ab¡ ta«dîr vardır ve onun Şâm diyârında itti«â≠ olunan
dühnü telyîn-i …avî ile telyîn eder ve onun dahi du«ânı kündür du«ânı
gibi olur.
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el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: La√mda olan §alâbâta nâfi¡ olur ve bü&ûr-ı ra†beye ve bü&ûr-ı yâbiseye ma¡a’l-edhân onunla †ılâ olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cereb-i ra†b u yâbise onunla †ılâ olunur ve
onunla †ılâ ceyyid olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: A¡∂âyı ta…viye eder ve tesebbük295-i mefâ§ıla şürben
ve †ılâen nâfi¡ olur ve i¡yâ edhânında vâ…i¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Ra†b ve yâbis nezleye onunla teb«îr nâfi¡ olur ve zükâma
nef¡i meblaπ-ı πâyete bâliπ olur; onda …uvve-i müsbite vardır «u§û§an dühnünün sübât i√dâ&ı ek&er olur ve telyîni şedîd olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âl-i müzmine ve balπama ve veca¡-ı √al…a nâfi¡ olur
ve bu√û√alı §avtı ta§fiye eder ve telyîn-i şedîdi olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Hâ∂ımdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî¡atı telyîn eder, bevli ve †am&ı idrâr-ı §âli√ ile şürben
ve i√timâlen idrâr eder ve §alâbet-i ra√imi telyîn eder. Ve onun yâbisi ba†nı
¡a…l eder. Ve kaçan mey¡adan veyâ«ûd mey¡anın sâilinden bir mi&…âl bir
mi&li §amπ ile şürb olunsa πayr-i e≠â balπam-ı lezici ishâl eder.
el-Ebdâlü: Bedeli cünd-i bîdester ve iki katı dühn-i yâsemîndir.
Dördüncüsü Lâjverd: ژورد
el-Mâhiyyetü: ¢uvveti lizâ…u’≠-≠eheb …uvvetindedir ve yesîren ondan
a∂¡aftır.
e†-‰ab¡u: ¿âniyede √ârr ve &âli&ede yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda …uvve-i …allâ¡a ve …uvve-i mu¡affine vardır ve
ma¡a-√iddetin câlî olur ve …ab∂-ı yesîri ve i√tirâ… ve ta…rî√i vardır.
ez-Zînetü: ¿e™âlîli is…â† eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Eşfârı ta√sîn ve tek&îr ede ve bu bâbda denildiği üzere
nef¡i πâyete erişir «â§§ıyyeti ile veyâ«ûd eşfârın cevdet-i inbâtına mâni¡
olan a«lâ†-ı rediyyeyi istifrâπı ile.
A¡∂âu’§-~adrı: Bühre nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: İdrâr-ı §âli√ ile †am&ı idrâr eder şürb veyâ«ûd i√timâl
olunur ise ve sevdâyı ve πalî@ olup deme mu«âli† olanları cemî¡an ishâl eder
ve veca¡-ı külâdan nâfi¡ olur. Ve şerbet-i vâ√idesi dört kezemeye varınca
295 “Tesebbük” sîn-i mühmele ve mu™ceme ile nüs«adır.
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…adar olur ve edviyeye «al† olunur ise bir dirheme varınca …adar «al†
olunur.
Beşincisi Lükk: כ
el-Mâhiyyetü: Bûles dedi ki lükk √aşîşe-i mürr gibi bir √aşîşenin §amπıdır ve râyi√ası †ayyibdir. Ve â«erûn Bûles’in …avl-i me≠kûrunu πala†a √aml
edip dediler ki lükk kehrübâdır. Ve ba¡∂ı â«er dahi dediler ki lükk Bûles’in
dediği vech üzeredir velâkin «ı§âl-i ke&îrede onda kehrübâ …uvveti vardır.
ez-Zînetü: ¢uvvet-i şedîde ile mühezzildir.
A¡∂âu’n-Nefesi: »afa…âna nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebide nâfi¡ ve mu…avvî olur, yere…âna ve istis…âya ve
evcâ¡-ı kebide nâfi¡ olur. Ve fî-nüs√atin:
es-Sümûmu: ا אن
ج
ان ا
Altıncısı Lâπıye:
el-Mâhiyyetü: Şecere-i sef√iyyedir, onun verdinde râyi√a-i …alîle vardır,
bal arısı onu ra¡y eder ve müşâbih olur ki o şecere bûsencetü296’t-tiryâ…
fervesinin şeceresi ola lâkin onu dahi ta√…î…en ta¡arrüf eylemedik. Ve onun
…uvveti ferâsiyûn …uvvetine münâsibdir lâkin ondan …uvveti a∂¡aftır ve o
devâ yetû¡dur.297
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir. Ve ba¡∂ılar dediler ki râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Semek olduğu πadîre lâπıyenin lebeni il…â olunsa semek
†âfî olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bi-…uvvetin mu…ayyi™dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâı ishâl eder.
Yedincisi Li√yetü’t-Teys:

ا

el-Mâhiyyetü: Nebt-i ma¡rûftur, ergeç sakalına müşâbeheti için bu ism
ile tesmiye olundu.
296 Nüs«a: Fûsenec
297 “Lâπıye” sütleğen. Tercüme-i İbn Bay†âr.
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e†-‰ab¡u: Onda …alîl √arâret vardır ve berdi dahi √arâretini teftîr edecek
mi…dâr olur, ke-ennehu berdi şedîd değildir belki derece-i ûlânın â«irindedir ve yübsü şedîddir, &âli&e varınca …adar yâbis olur.
el-»avâ§§u: İlâ-√addin …âbı∂dır ve a§lının …ab∂ı a…vâdır. Ve tiryâ…ta
vâ…i¡ olur, a¡∂âyı teşdîd için. Ve li√yetü’t-teysin ¡u§âresi …ab∂da zirr-i verd
ya¡nî gül tomurcağı gibidir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onun vara…ı tecfîf olunsa …urû√u idmâl eder ve
…urû√-ı ¡afineye nâfi¡ olur ve cemî¡an bu ef¡âlde zehri …avî olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun a§lı ü≠ünün vesa«ını câlî ve …urû√unu müceffif ve
şemme nâfi¡ olur.
A¡∂âu’t-Nefesi: Zehri ve vara…ı ve a§lı bunların her hangisi mâ-ı şa¡îr ile
…ur√a-i riye için sa…y olunsa [189a] nâfi¡ olur. Ve ¡u§âresi nef&-i deme nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ten…ıye eder ve mevâddı mi¡deye in§ıbâbdab
men¡ eder «u§û§an ¡u§ârenin o fi¡li a…vâ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢urû√-ı em¡âya onu sa…y a…vâ devâ olur «u§û§an zehri
veyâ«ûd ¡u§âresi şarâb ile şürben ∂ımâden ra√imden nezf-i deme nâfi¡ olur.
Sekizincisi Lûf: ف
el-Mâhiyyetü: Lûfun298 bir §ınfı seb† ve â«eri ca¡ddır. Ve ca¡d lûfu’l-√ayye tesmiye olunandan es«andır. Ve seb†ında ar∂iyyet ke&îredir, ona binâen
onun √alâveti √alâvet-i ca¡ddan e…alldir. Ve iki §ınftan her birisi câlîdir.
Dîs…ûrîdûs dedi ki onun vara…ı diyâ…rî†ûn vara…ına müşâbihtir ve dahi
a§πardir ve â&ârı mu«teliftir ve ce≠ri bir şibrdir ve a§lı o devânın a§lı gibidir
ki o devâ şebîh-i destecetü’l-hâven diye me≠kûrdur ve &emeri a§fer olur. Ve
lûfun ca¡d olan §ınfı a§fer olur, ünbûbe mi&âlindedir.
e†-‰ab¡u: Lûfun seb†ı derece-i ûlânın â«irinde √ârr ve müceffiftir. Ve
ca¡d â«ir-i &âniyede müsa««indir. Ve eczâ-ı lûfun a…vâsı bezridir ve enfa¡ı
a§lıdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Südedi teftî√ ve a«lâ†-ı πalî@a vü leziceyi ta…†î¡-i
mu¡tedil ile ta…†î¡ eder ve onda cilâ keyfiyyeti dahi olur. Ve her devâda ca¡d
a…vâ olur. Ve lûfun iki §ınfından ya¡nî ca¡d ve seb† eczâlarında cüz™-i ar∂î
a…vâ olur.
298 “Lûf” ılan yastığı. Tercüme-i İbn Bay†âr.
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ez-Zînetü: Lûf-ı ca¡dın a§lı kelefi ve beha…ı ve nemeşi câlîdir «u§û§an
¡asel ile isti¡mâl oluna. Ve şi…â…-ı berd onunla ma¡a’ş-şarâb tel†î« olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Cilâya mu√tâc olan evrâma nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Lûfun a§lı «u§û§an ondan §ınf-ı ca¡dın a§lı fâşerâya «al† olunup …urû√-ı «abî&e merâhimine id«âl olunur. Ve ru†ûbeti olan
lûf cirâ√âta a§la√ olur o yâbis lûftan ki cemî¡an cirâ√âtın mu√tâc olduğu edviyeden √iddeti ek&er olur. Ve ba¡∂ı kerre ondan merâhim-i …urû√ ve nevâ§îr
fetîleleri mekânına medfû… itti«â≠ olunur. Ve onun a§lından nevâ§îr için
belâlî† itti«â≠ olunur. Ve onun vara…ı cirâ√ât-ı rediyyeye ceyyid devâ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Lûfun a§lı sığır tersi ile ni…ris ve vehn-i ¡a∂al üzere
kılınır.
A¡∂âu’r-Re™si: Lûf-ı bostânînin ¡a§îr-i ¡un…ûdu ya¡nî salkımının şîresi veca¡-ı ü≠üne nâfi¡dir ve dühn-i verd ile te™ekkül ve sere†ânı olan enfe
va∂¡ olunsa nâfi¡ olur. Ve lûfu’l-√ayyenin †arafında olan ¡un…ûdunun ¡a§îri
zeyt ile ¡a§r olunup ü≠ün-i müte™ellime ta…†îr olunsa veca¡ı teskîn eder. Ve
lûfu’l-√ayyenin a§lı edviye-i cellâdır, vesa«-ı ü≠ünü cilâ edip tecfîf eder
ve şemme nâfi¡ olur. Ve lûfun bezri bevâsîr-i enf için sa…y olunur √attâ
bevâsîr-i enfin sere†ânî olanları için belki nefs-i sere†ân için dahi isti¡mâl
olunur ve re™y-i müsta√sen budur ki o devâ bir …ı†¡a §ûfe ile iki mun«ura
dess oluna.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Lûfun a§lı …urû√-ı ¡ayna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: O devâ müneffi&tir, rebve ve inti§âb-ı nefese nâfi¡dir,
devâiyyeti zâil olunca …adar mirâren sel… olunduktan sonra o meslû… inti§âb-ı nefesi ve rebv-i ¡atî…i olanlara i†¡âm olunur, a§lı dahi o fi¡li işler
velâkin ca¡dın fi¡l-i me≠kûru a…vâ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onu eklden «ıl†-ı πalî@ tevellüd eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: Lûf-ı ca¡d şarâb ile şürb olunsa bâhı ta√rîk eder ve külyeyi ten…ıye eder ve bevâsîre nâfi¡ olur. Ve denildi ki &emere-i ca¡d[d]an
otuz ¡aded &emere a«≠ olunup «all-i memzûc ile veyâ«ûd şarâb ile şürb
olunsa cenîni is…â† eder ve ba¡ı kerre ondan ma¡mûl olan bellû†u i√timâl
dahi cenîni is…â† eder. Ve o nebât zehrin ≠übûlü katında şemm olunsa yine
cenîn sâ…ı† olur. Ve ba¡∂ı kerre cidden bevli idrâr [eder.]
es-Sümûmu: A§lı ile beden delk olunsa o bedeni ef¡î nehş eylemez.
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ا

Dokuzuncusu Lu¡betü’l-Berberiyye:

el-Mâhiyyetü: Sûrincân gibi bir şey™dir, İfrî…iyye nevâ√îsinden meclûbdur; ba¡∂ı kerre onunla sûrincân πaşş olunur.
e†-Tab¡u: ¿âniyede √ârrdır ve ûlâda ra†bdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı ta√rîk eder.
א

Onuncusu Lisânu’l-¡A§âfîr:

אن ا

el-Mâhiyyetü: Lisânu’l-¡u§fûr bir lübbdür ki onun ¡u§fûr lisânına
müşâbeheti olur.299
e†-Tab¡u: ¿âniyede √ârr ve ûlâda ra†bdır.
el-»avâ§§u: Vara…ında …ab∂ ve ten…ıye vardır.
el-¢urû√u: Vara…ı …urû√-ı ra†beyi cidden idmâl ve il√âm eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¢uşûru «all ile ¡a∂al-i mer∂û∂ üzere va∂¡ olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: »afa…âna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder.
el-Ebdâlü: Ta√rîk-i bâhta bedeli bir vezni cevz-i mu…aşşer ve bir vezni
tûderî-i a√merdir.
On Birincisi Lînûs: س
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki bu devâ mâr…a&î&â dedikleridir, biz
onda kelâmı bâbu’l-mîme te™«îr eyleriz.
On İkincisi Lûfâs Erlî:

אس ار

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki bu devâ «ur™-ı cebelîdir, onun vara…-ı
¡a@îmi vardır, bostânînin vara…ından ¡a@îmdir ve √arâreti eşedd ve bostânî
&emerinden &emeri a§πar lâkin √arâfette eşedd ve emerr ve a…vâdır ve †a¡mı
bostânîden erde™dir.
es-Sümûmu: Cebelî ve bostânîsi ∂ımâd kılınsa veyâ«ûd şarâb ile şürb
olunsa ≠evâtu’s-sümûm √ayvândan nâfi¡ olur «u§û§an o √ayvân ba√rî ola.
299 Ya¡nî &emerinin her birinin cevfinde birer lübb vardır ki onda o müşâbehet olur.
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On Üçüncüsü Lîs…ûrmûn: ن
el-Mâhiyyetü: Bu devâ √abbu’l-…ult300 dedikleridir ve bir nebâttır ki
onun vara…ı zeytûn vara…ına müşâbihtir velâkin ondan a†vel ve elyen olur
ve a§la …arîb olan vara…ı evrâ…-ı sâiresinden a¡ra∂ ve enli olur, ar∂ üzere
müfteriş ve münbası† olur ve onun …âime ve di…â… …u∂bânı vardır ki ¡îdân-ı
i≠«ir devresinde olur ve §ulbedir ve e†râfında bir şey™ vardır ki sâ… gibi olup
iki …ısma mün…asım olur ve o sâ…ta evrâ…-ı §ıπâr vardır ve o evrâ… katında
kirsenne ¡i@amında √acer §alâbetinde müstedîr ve ebya∂ büzûru vardır ve o
nebât mevâ∂i¡-i ¡âliye ve emâkin-i «aşinede nâbit olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Külyede ve me&ânede √a§âtı olan kimse onun bezrini
şürb eylese √a§âtını teftît eder.
On Dördüncüsü Lesmâh: אه
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu nebâtın vara…ı lisânu’l-√amel
vara…ına benzer velâkin ondan era……tır ve ebya∂dır ve onun sâ…ı da…î…-i
sâ≠ecdir, †ûlü bir ≠irâ¡dan ek&erdir ve †arafında re™s-i …amerîye müşâbih re™s
vardır ve onun zehri ebya∂ olup §ufretün-mâya bulunduğu mi…dâr mâil ve
da…î…tir ve «arba…-ı esved u§ûlüne müşâbih a§lı vardır, di…â…tır ve †ayyib
ve √ırrîf râyi√ası vardır ve onda ru†ûbet-i yesîre vardır ki yede bulaşır ve bu
nebât emâkin-i mâiyyede nâbit olur.
el-Evrâmu: Onunla evrâm-ı balπamiyye ∂ımâd olunsa teskîn eder.
A¡∂âu’r-Re™si: O devâ yalnız veyâ«ûd bir mi&li dû…û ile şürb olunsa
küzâza nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Va√dehu şürb olunsa ba†nı ¡a…l eder ve ma¡a’d-dû…û
şürb olunsa …ur√a-i em¡âdan ve maπ§tan nâfi¡ olur ve †am&ı idrâr eder.
On Beşincisi Lisânu’&-¿evr: אن ا ر
el-Mâhiyyetü: Bir √aşîşedir ki vara…ı ¡arî∂adır mürr gibi ve «aşebi emlestir ve …u∂bânı ercül-i cerâd gibi «aşebiyyedir ve levni «u∂ret ve §ufretten
mürekkebdir.
300 “◊abbu’l-…ult” mâş-ı Hindîdir.
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el-İ«tiyâru: Vâcib olur ki o nebâtın »orâsânî ve πalî@ü’l-vara… olup
vechinde izâle olunan şevkin nef† gibi â&ârı ve u§ûlü olanlar yâ«ûd zeπab-ı
müteberrîsi olanlar isti¡mâl oluna. Ammâ bu diyârda ya¡nî mu§annifin diyârında mevcûd olanlar ve e†ıbbânın isti¡mâl eylediklerinin ek&eri lisân-ı &evr
değildir belki mervden bir cinstir ve onda menfa¡at yoktur.
e†-‰ab¡u: ‰abî¡atı §andala …arîb olup √arâret-i yesîreye mâil ve derece-i
ûlânın â«irine varınca …adar ra†bdır ve o nebâtın yâbisinin ru†ûbeti e…alldir.
Ve ◊ûzîler dediler ki onun †abî¡atı &âniyenin â«irinde bârid-i ra†bdır, onların bu …avli ba¡îddir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√ra…ının …uvvesi …ulâ¡-ı §ıbyânı izâle eder
ve femin lehîbini teskîn eder ve kendi dahi o fi¡li işler velâkin a∂¡af olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢albi müferri√ ve mu…avvîdir, teva√√uşa ve «afa…
âna ve ¡ilel-i sevdâviyyeye şarâb ile isti¡mâli ceyyiddir. Ve bir …avm
«afa…ân-ı √ârr a§√âbına †în-i Ermenî ile iki dirhem sa…y ederler, su¡âle ve
«uşûnet-i …a§abe-i riyeyeye nâfi¡ olur «u§û§an mâ-ı ¡asel veyâ«ûd sükker
ile sa…y oluna.
On Altıncısı Lisânu’l-[189b] ◊amel:

אن ا

el-Mâhiyyetü: Nebt-i ma¡rûftur.301 Ba¡∂ılar o nebte ≠û-seb¡atü’l-a∂lâ¡
ve ba¡∂ı â«er ke&îrü’l-a∂lâ¡ tesmiye ederler. Ve lisân-ı √amel iki cins olur,
biri §aπîr ve biri kebîr olur. Dîs…ûrîdûs dedi ki kebîrinin vara…ı §aπîrinin
vara…ından ekber olur ve cevheri mâiyyet ve ar∂iyyetten mürekkebdir;
mâiyyet ile tebrîd eder ve ar∂iyyet ile …ab∂ eder.
el-İ«tiyâru: Ekberi enfa¡dır ve &emerinin ve a§lının †abî¡atı vara…ı †abî¡atına […arîbdir] velâkin onlar eybes ve mi…dâr-ı …alîl ebreddir.
e†-‰ab¡u: Câlînûs der ki lisân-ı √amel derece-i &âniyede bârid-i yâbistir.
Ve πayriler derler ki a§lı eybes ve ru†ûbeti e…alldir, berdi dûne’t-ta«dîr ve
yübsü dûne’l-le≠¡dir ve binâen ¡aleyh …urû√a nef¡i meblaπ-ı πâyete bâliπdir
ve la†îftir «u§û§an tecfîf oluna.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Vara…ı …âbı∂ ve râdi¡dir [ve onda mâiyyet-i
bâride vardır] ve seyelân-ı demi men¡ eder ve yübsü πayr-i le≠≠â¡dır, ona
301 “Lisânu’l-√amel” sinirli yapraktır.
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binâen ¡atî… ve √adî& cirâ√âtı idmâlde nâfi¡dir ve ondan ef∂al bir şey™ yoktur ve onda bi-cilâin teftî√ vardır. Ve onun a§lı §â√ib-i «anâzîrin ¡unu…una
ta¡lî… olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreye ve √ar…-ı nâra ve nemle ve şerâ
ve cemreye ve evrâm-ı u§ûlü’l-ü≠üne ve «anâzîre ceyyid devâ olur, bu bâbda olan edviyenin cümlesine lisânu’l-√amel nef¡de müte…addim olur. Ve
…aymûliyâ ve isfîdâc ile cemre üzere va∂¡ olunsa nâfi¡ olur. Ve dâ™-i fîle
onun ile ∂ımâd olunsa tezeyyüdünü men¡ edip ı∂mâr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ◊arâretten √âdi& olan veca¡-ı ü≠üne nâfi¡dir. Ve a§lının
†abî«i ile ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı ü≠üne nâfi¡dir. Ve ¡adesiyye denmekle ma¡rûf olan mara∂ı için itti«π≠ olunan †a¡âmın a«lâ†ından sıl… bedeline
lisânu’l-√amel va∂¡ olunsa o †a¡âmı tenâvül §ar¡a nâfi¡ olur. Ve vara…ının
¡u§âresi ü≠ün-i mütevecci¡aya ta…†îr olunsa ü≠ünün veca¡ını teskîn eder. Ve
a§lı ma∂π olunsa ve a§lın sülâ…ası ile ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı esnânı teskîn
eder ve ke≠âlik mâ-ı vara…ı …ulâ¡ı sağaltır.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Remede nâfi¡dir. ¡Ayn için ma¡mûl olan şiyâfât onun
¡u§âresi ile i≠âbe olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Bezri demevî nef&e nâfi¡dir. ¢arîben ≠ikr olunduğu üzere sıl… bedeline lisân-ı √amel va∂¡ olunan ¡adesiyye rebve nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lı ve bezri ve vara…ı kebid ve külye südedine nâfi¡dir.
Ve sıl… bedeline lisânu’l-√amel va∂¡ olunan ¡adesiyye istis…âya nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢urû√-ı em¡âya ve mirâr ishâline bezrini şürb ve ¡u§âresi
ile i«ti…ân nâfi¡dir ve nezf-i bevâsîri dahi √abs eder. Ve vara…ı †ılâ ile şürb
olunsa me&âne veca¡ını teskîn eder.
el-◊ummayâtu: Denildi ki √ummâ-ı mü&elle&eye ya¡nî πıbba nâfi¡dir. Ve
ba¡∂ılar dediler ki onun üç ¡aded a§lı dört buçuk vu…ıyye şarâb-ı memzûc
ile πıbb için ve dört ¡aded a§lı mi…dâr-ı me≠kûr şarâb-ı memzûc-ı me≠kûr
ile rib¡ için şürb olunur.
es-Sümûmu: Kelb-i kelib ¡a∂∂asın üzere ma¡a’l-mil√ va∂¡ olunur.
On Yedincisi Lisân: אن
el-Mâhiyyetü: Bir cevher-i mürekkebdir ki onda olan la√m-ı rı«va ¡urû…
ve ¡a§ab ve ¡a∂al nüfû≠ eylemiştir ve onun «ıl†ı ra†bdır.
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On Sekizincisi Lûf…ardîs:

د

el-Mâhiyyetü: ◊acer-i Mı§rîdir, onu …a§§ârlar tebyî∂-i &iyâb için isti¡mâl
ederler; rı«vdır, suda ≠evebân eder.
el-»avâ§§u: Muπarrîdir ve bilâ-le≠¡ tecfîf eder ve …âbı∂dır, mâddeyi
¡u∂va seyelândan men¡ eder.
el-¢urû√u: ¢urû√ ve cirâ√âta nâfi¡dir «u§û§an a¡∂â-i leyyinede olanlara
nef¡i ke&îrdir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Nef&-i deme ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İshâl-i müzmine ve veca¡-ı me&âneye nâfi¡dir ve nezfi
…a†¡ için i√timâl olunur.
On Dokuzuncusu Lûbiyâ: א
e†-‰ab¡u: Onun a§nâfından §ınf-ı a√mer es«an olur. İbn Mâseveyh ve
Ercî√ânus dediler ki lûbiyâ bârid ve yâbistir ve benim katımda onun cevheri yâbistir velâkin ru†ûbet-i fa∂liyyesi vardır ve onun √arârete meyli vardır
ve a√meri es«andır.
el-»avâ§§u: Lûbiyânın inhi∂âm ve «urûcu mâşın inhi∂âm ve «urûcundan esra¡dır ve πıdâiyyeti mâşın πıdâiyyetinden e…all değildir. Ve denildi ki
lûbiyânın nef«i mâşın nef«inden e…alldir velâkin onda na@ar vardır, e§a√√
budur ki lûbiyânın nef«i mâşın nef«inden ek&erdir velâkin bâ…ılâ lûbiyâdan
dahi enfa«tır ve lûbiyânın «ıl†ı ra†b-ı balπamîdir ve tenâvül edenler a√lâm-ı
rediyye görürler.
A¡∂âu’n-Nefesi: ~adr ve riyeye ceyyiddir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: »ıl†-ı πalî@ tevlîd eder ve «ardal onun ∂ararını def¡ eder.
Ve ke≠âlik «all mil√ ile ve fülfül ve sa¡ter ve ke≠âlik nebî≠-i §ulb şürbü dahi
∂ararını def¡ eder. Ve «all ile mürebbâ lûbiyâ …alîlü’r-ru†ûbet olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Lûbiyâ «u§û§an a√meri †am&ı idrâr eder «u§û§an dühn-i
nârdîn ile isti¡mâl oluna.
Yirmincisi Levz: ز
el-Mâhiyyetü: Levzin dühniyyeti cevzin dühniyyetinden e…alldir ve
ma¡a-hâ≠â levzde dahi dühniyyet-i ke&îre vardır, onun için ona dahi zena«
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ve fesâd ¡ârı∂ olur. Ve cevz inhi∂âmda levzden esra¡ olur ve mirâra isti√âlede dahi esra¡ olur. Ve ba¡∂ıların zu¡müne göre levz-i √ulvün §amπının √âli
§amπ-ı ¡Arabî √âline müşâbih olur.
e†-Tab¡u: Levz-i √ulv iki keyfiyyette mu¡tedildir ve ru†ûbete …alîlen
mâildir ve mürrü &âli&ede yâbistir.
el-»avâ§§u: Levz-i mürrün §amπı …âbı∂-ı müsa««indir ve cemî¡an
a§nâf-ı levzde cilâ ve ten…ıye ve teftî√ vardır lâkin √ulv teftî√te mürrden
ke&îren a∂¡aftır, zîrâ mürr müla††ıf-ı cellâdır. Ve levz bi’l-¡ara∂ müneffi«tir.
Ve denildi ki elbette levzde …ab∂ yoktur ve πıdâiyyeti …alîldir. Ve mürrün
«avâ§§ı &a¡lebi …atldir. Ve levz-i mürr πıdâ değildir belki devâdır, ammâ
√ulv ceyyid πıdâdır velâkin πıdâiyyeti …alîledir. Ve levzin dühnü cirminden
e™cafftır.
ez-Zînetü: Kelef ve nemeş ve â&âr ve seπûπ üzere va∂¡ olunur. Seπûπ,
yüze sürülen yağdır. Ve ke≠âlik teşennüc-i vechi levz bas† eder. Ba¡∂ı
nüs«ada “teşennüc” yerine “tehebbüc” vâ…i¡ olmuştur. Ve levz-i mürrün
a§lı †ab« olunup kelef üzere va∂¡ olunsa devâ-i …avî olur. Levz-i √ulv ekli
müsemmindir.
el-Evrâmu: Şarâb ile levz-i mürrü isti¡mâl şerâya nâfi¡dir.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı sâ¡iye ve nemle üzere ¡asel ile ve …uvâbâ üzere «all
ile veyâ«ûd şarâb ile va∂¡ olunur ve cemî¡an bu menfa¡atlerde mürr eblaπ
olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Ü≠ünde olan veca¡a ve devîye nâfi¡ olur «u§û§an levz-i
mürr ziyâde nâfi¡dir gerek dühnen ve gerek mes√û…an isti¡mâl olunsun. Ve
eger ma¡a’ş-şarâb levz ile re™s πasl olunsa re™sin ru†ûbeti ve √azâzı ten…ıye
olunur ve tenvîm eder. Ve kaçan şürb-i şarâbdan mu…addem levz-i mürr
şürb olunsa sekri men¡ eder «u§û§an meşrûb olan levz-i mürrün ¡adedi elli
¡adede bâliπ olsa. Ve levz-i mürrün şeceri nâ¡imen da…… olunup «all ile ve
dühn-i verd ile «al† olunduktan sonra ma§dû¡un cebîni ya¡nî yanakları üzere
onunla †ılâ olunsa §udâ¡ı men¡ eder. Ve ke≠âlik levz-i mürrün dühnü §udâ¡a
nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı ta…viye eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Levz-i mürr √ın†adan mütte«a≠ neşâstec ile nef&-i
deme nâfi¡dir ve ke≠âlik su¡âl-i müzmine ve rebve ve ≠âtü’l-cenbe nâfi¡dir
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«u§û§an levz-i √ulvün dühnünün nef¡i ek&erdir. Ve sevî…u’l-levz su¡âle ve
nef&-i deme nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âl süddelerini teftî√ eder «u§û§an levz-i mürr
e†râf-ı ¡urû…ta olan süddeleri teftî√ eder. Ve kaçan levz-i †arî bi-…ışrihi tenâvül olunsa mi¡de bellesini ten…ıye eder. Ve levzin ha∂mı ¡asîr ve «ıl†ı ceyyid ve πıdâiyyeti …alîledir ve sükker ile tenâvül olunur ise serî¡an mün√adir
olur. Ve sevî…i &a…îldir, §afrâyı √alâveti √asebiyle tehyîc ve ta√rîk eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Levz-i mürr külyeler südedini teftî√ eder. Ve levz-i mürrün dühnü külyeyi ve me&âneyi ten…ıye ve √a§âtı teftît ve «u§û§an îresâ ile
şürb olunsa fi¡l-i me≠kûru ek&er olur ve ma¡a’l-îresâ ve ma¡a-dühni’l-verd
∂ımâd dahi olunur [190a] ve ra√imin evcâ¡ına ve evrâm-ı √ârresine ve
§alâbetine ve i«tinâ…ına ve ¡usr-i bevle ve veca¡-ı külâya nâfi¡ olur ve i√timâl olundukta †am&ı idrâr eder. Ve levz-i √ulv cilâsı √asebiyle …ûlınca
nâfi¡ olur ve levz-i mürr ondan enfa¡ olur ve dühnü cirminden e«aff olur.
es-Sümûmu: Kelb-i kelib ¡a∂∂asından nâfi¡dir.
Yirmi Birincisi Leymûniyûn: ن
el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.302
el-»avâ§§u: ¿emeresi …âbı∂a ve yâbisedir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İn†ılâ…-ı ba†na ve deme nâfi¡dir; şarâb ile sa…y olunur ve
nezf-i dem için dahi sa…y olunur ve şerbeti bir eksûnâfî olur.
Yirmi İkincisi Lizâ…u’≠-±eheb:

اق ا

el-Mâhiyyetü: Bu ism uşşa…a ı†lâ… olunur ve biz uşşa…ta tekellüm eyledik. Ve ba¡∂ı kerre bir nev¡ devâya ı†lâ… olunur ki onun itti«â≠ı bu vech
üzere olur: ~ıbyânın bevli a«≠ olunup nu√âstan mütte«a≠ hâvende o bevl
şemste mün¡a…id olunca …adar sa√… olunur ve ona lizâ…u’≠-≠eheb ı†lâ… olunur. Ve ba¡∂ı kerre onun ma¡denîsi dahi olur, o ma¡denî zencârdan tevellüd
eder mâ-ı √ârrda ta√allül edip ba¡dehu mün¡a…id olmakla. Bizim el-ân ≠ikr
eylediğimiz bu …ısmdır.

302 “Leynûniyûn” kuzukulağının kebîridir.
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el-İ«tiyâru: ~âfî ve na…î ve «u§û§an ma§nû¡u ma¡denîsinden a…vâ ve
el†af olur ve ba¡dehu ma¡denî-i mu√ra… i«tiyâr olunur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr-ı √âddır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Câlî ve …âbı∂ ve müsa««in ve bi-rıf…ın mu¡affin, yesîren le≠≠â¡, bi-…uvvetin mu√allil ve müceffif ve ta√lîli le≠¡inden
eşeddir ve tecfîfi dahi onun gibidir ve le≠¡-i ke&îr eylemeden ≠evebân eder.
Ve ma§nû¡unun tecfîfi eşedd ve le≠¡i e…all olur lu†f-ı zâidi olmakla. Ve
onun ma¡denîsi i√râ… olunsa le†âfeti ziyâde olur ve bu ebvâbda bâliπ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: La√mı i≠âbe eder ve ¡asiretü’l-indimâl olan
cirâ√âta devâ-i ceyyid olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mu…ayyi™ ve …âbı∂dır.
Yirmi Üçüncüsü Leblâb: ب
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu nebât üç §ınf üzeredir: Evvelki §ınf
ebya∂ ve ikinci esved ve üçüncü aπberdir ve esvedin &emeresi dahi esved olur ve ba¡∂ısı ma¡a-sevâdihi a§fer olup levni za¡ferâna müşâbih olur.
Ammâ â«erler müteşebbik olup &emeresi olmaz ve …u∂bânı da…î… ve vara…ı
dahi di…â… olup √umrete ∂ârib olur.
e†-Tab¡u: Mu¡tedil ve √arâretün-mâya mâil ve yübsü leyyindir ve ¡inde’l-◊ûz bâriddir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allil ve müfetti√tir. Ve leblâb a§nâfı beyninden √ablu’l-mesâkîn denmekle ma¡rûf olan leblâb-ı ¡a@îm ya¡nî kebîr
şa¡rı √al… eder ve …amlı …atl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ◊ablu’l-mesâkînin vara…-ı †arîsi cirâ√ât-ı kibâra §âli√tir, şarâbda †ab« olunsa o cirâ√âtı idmâl eder ve √ar…-ı nâr üzere
∂ımâd olunsa «u§û§an ma¡a’l-…ayrû†î ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur ve bu menfa¡atte ona na@îr olmaz.
A¡∂âu’r-Re™si: Ü≠ün-i mütevecci¡aya ¡a§îri …u†n ile ta…†îr olunur «u§û§an
dühn-i verd ile ta…†îr olunur «u§û§an ü≠ünde verem-i √ârr var ise ta…†îrin
nef¡i ek&er olur ve §udâ¡-ı müzmine nâfi¡ olur ve ¡u§âresi ü≠üne müte√allibe
olan mevâdda nâfi¡ olur her ne …adar müzmin olur ise ve …urû√-ı ¡atî…aya
dahi nâfi¡dir.
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A¡∂âu’n-Nefesi: ~adr ve riyeye ceyyiddir ve rebvi ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Süded-i kebidi teftî√ eder ve «all ile vara…ı †ı√âle ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâ-ı leblâb §afrâ-i mu√teri…ayı ishâl eder ve †ab« olunmasa a…vâ olur. Ve a§nâf-ı leblâbdan bir §ınfı redîdir, demi ishâl eder.
es-Sümûmu: U§ûlünün ¡u§âresi «all ile ve şarâb ile «al† olunsa rüteylâ
nehşinden nâfi¡ olur.
Yirmi Dördüncüsü Lu¡âb: אب
Ya¡nî ağız suyu ki ona ru∂âb ve rî… dahi derler.
el-Mâhiyyetü: Envâ¡ının i«tilâfı ile ve emzice-i eş«â§ın i«tilâfı ile ef¡âli
mu«telife olur ve bi’l-cümle onun …uvveti mün∂ice ve mu√alliledir.
ez-Zînetü: Kelefi ve nemeşi ve dem-i meyyiti mücellîdir.
el-Evrâmu: İnsân-ı §âimin lu¡âbı ve kâfûr ile …uvâbâ delk olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Dûddan müte™e≠≠iye olan ü≠üne §âimin lu¡âbı ta…†îr olunsa …atl edip sâ¡atince i«râc eyler.
es-Sümûmu: Lu¡âb sümûma mu…âvim olur, kaçan §âim ¡a…reb üzere
mirâren tükürse o ¡a…reb helâk olur. Ve ke≠âlik insân-ı §âim insân-ı â«eri
¡a∂∂ eylese onun lu¡âbı ma¡∂û∂a semm olur.
Yirmi Beşincisi Leben:
el-Mâhiyyetü: Leben cevâhir-i &elâ&eden mürekkeb olur: mâiyyet ve
cübniyyet ve düsûmet mi&lli. Leben-i ba…arda düsûmet ek&er ve leben-i
li…â√ düsûmet ve cübniyyette e…all olur ve o leben cidden ra…î…tir. Ve eşek
sütü dahi …alîlü’d-düsûmet ve ra…î… olur. Ve leben-i ni¡âc …alîlü’d-desim
ve ra…î… olur. Ve leben-i ba…ar aπla@ ve edsem olur. Ve leben-i rimâk li…â√
gibi ra…î…-i mâîdir. Ve leben-i rebî¡ leben-i §ayftan mâiyyette ek&erdir. Ve
nebât-ı †arî ra¡y edenlerin lebeni nebât-ı yâbis ra¡y eden √ayvânın elbânından telyînde ek&erdir.
el-İ«tiyâru: İnsâna elbânın ef∂ali leben-i nisâdır ve ecved-i elbân ∂ar¡dan şürb olunan lebendir veyâ«ûd √alb olunduğu fevrinde şürb olunan lebendir. Ve ke≠âlik ecved-i elbân beyâ∂ı şedîd ve …ıvâmı müstevî olup tır-

451

452

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

nak üzere ta…†îr olunsa üzerinde &âbit olup seyelân eylemeyen lebendir ve
ke≠âlik onun √ayvânı nebât-ı fâ∂ıl ra¡y edip onda √umû∂ata ve merârete ve
√arâfete mâil †a¡m olmayıp ve râyi√a-i πarîbe vü kerîhesi olmayan lebendir.
Ve vâcib olur ki o mi&lli leben √albi fevrinde ve …able’l-isti√âle şürb oluna.
İnsânın √amlinin müddetinden √amli ziyâde olan √ayvânın lebeni redîdir,
binâen ¡aleyh müddette √amli insân √amlibe mu…ârib olanların lebeni insâna münâsib olur, leben-i ba…ar gibi.
e†-‰ab¡u: Lebenin mâiyyeti √ârredir ve zübdiyyeti mu¡tedil ve √arârete
mâildir. Ve leben-i √âmi∂ bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Mâiyyeti müla††ıfe ve πassâle ve mu†lı…a-i πayr-i le≠≠â¡adır.
Ve leben keymûsâtı ta¡dîl ve bedeni ta…viye edip semritir. Ve ¡asel ile şürb
olunsa …urû√-ı bâ†ıneyi a«lâ†-ı πalî@adan ten…ıye edip in∂âc ve πasl eder,
ceyyidü’l-keymûs ve muπaddîdir, dimâπı ziyâde eder «u§û§an leben-i nisâ
ola. Ve leben ha∂ma …arîbdir onun için ki leben tevlîd eden dem πâyet inhi∂âm ile münha∂ımdır ve o ha∂m üzere â«er ha∂mun-mâ ¡ârı∂ olmuştur
ya¡nî o dem-i na∂îc ∂ar¡da dahi bir nev¡ â«er ha∂m ile münha∂ım olmuştur
her ne …adar o ha∂m-ı â«erin fâ¡ili ¡u∂v-ı bârid olan &edyler ise, zîrâ leben
fi’l-a§l kâmilen ve bâliπan nu∂cu olan dem idi ve o dem ile ¡u∂v iπtidâ
eylemedi belki üzerine nu∂c-ı â«er ¡ârı∂ oldu. Pes o mi&lli dem tenâvül
olundukta ha∂ma ve merreten ba¡de u«râ ta§fiyeye mu√tâc olmaz ve ona
ednâ √arâret-i fâ∂ıla istîlâ eylese münha∂ım olup lâ-ma√âle inhi∂âmı serî¡
olur ve †abî¡at-ı ûlâsına merdûde olup dem-i §âli√ olur.
Bu ma…âmda Rûfus’un …avli ne güzel …avldir her ne …adar o …avle
i¡tirâ∂ olundu ise. Ve onun …avl-i √aseni budur ki lebenin berde meyli olmakla a§√âb-ı balπamı leben ı∂râr eylemez, zîrâ a§√âb-ı balπamın √arâret- ∂a¡îfesi
lebeni deme vech-i lâyı… üzere i√âle eylemez belki lebenin demeviyyete ¡ahdi
…arîb olmakla bedeni onu …able’l-isti√âle isti¡mâl eder. Ve ke≠âlik √ârr ve
yâbis mizâc a§√âbına dahi leben nâfi¡ olur eger mi¡delerinde §afrâ yok ise.
Lebenin ebdâna biraz münâsebetleri vardır ki onun esbâbı idrâk olunmaz. Ve leben şürb eyleyen kimseye vâcib olur ki ¡a…îb-i şürbde leben fâsid
ve √âmi∂ olmasın için sâkin ola. Ve vâcib olur ki leben şürb eden ¡a…îb-i
şürbünde nâim olmaya ve üzerine leben mün√adir olunca …adar aπdiye-i
u«râ tenâvül eylemeye.
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Ve sinnleri mütenâhî olanlara leben şübbândan mizâc-ı √ârr a§√âbına
§alâ√ından ek&er §âli√ olur; √ârru’l-mizâc olan şübbânda leben §afrâya isti√âle eder ve ter†îbi ile meşâyı«a nâfi¡ olur ve meşâyı«a «â§§ olan √ikkeyi
izâle eder velâkin meşâyı« leben şürb eyledikte mâ-ı ¡asel ile ha∂ma i¡ânet
olunmak vâcib olur. Ve çok kerre leben-i meşrûb fi¡le ı†lâ… ile ve nevâ√î-i
em¡âdan fu∂ûlü i«râc ile ibtidâ eder ve ba¡dehu taπdiyeyi a«≠ edip bedende
münteşir olur ve †ab¡ı √abs eder. Ve leben neffâ«tır [190b] velâkin kaynatılan lebende nef« zâil olur. Ve leben mâiyyet-i mu†la…a ve cübniyyet-i
¡â…ıleden mürekkebdir.
Ve libâ™ ya¡nî ağuz ba†î™ü’l-inhi∂âm ve πalî@ü’l-«ıl†, ba†î™ü’l-in√idâr
olur ve ¡asel onu ı§lâ√ edip bedeni πıdâ-i ke&îr ile taπdiye eder. Ve leben-i
√âmi∂in «ıl†ı «âm olur ve onun ma†bû«u ve «u§û§an aπla@ı a¡…al olur.
Ve cemî¡an leben südde îcâb eder ve «u§û§an südde-i kebidi îcâb ek&er
olur velâkin leben-i li…â√ mi&lliler südde îcâb eylemez cübniyyeti ve cilâ-i
mâiyyeti …alîl olmakla. Ve a¡∂â-i bâ†ıneye mun§abbe olup √iddeti ve le≠¡i
√asebiyle î≠â eden mevâdda nâfi¡ olur, zîrâ leben o a¡∂âyı suda mevcûd
olmayan cilâsı √asebiyle sudan ek&er πasl eder, ona binâen mevâdd-ı mû≠iyeye ∂a¡f gelip leben nâfi¡ olur ve ke≠âlik mâddeyi ta¡dîl edip ¡u∂va münâsebete mâddenin keyfiyyetini i√âle eder. Ve leben seyelân-ı dem a§√âbına
mu∂ırr olur.
Ve leben a√şâya ceyyid değildir. Ve keçi sütü a√şâya sâir sütlerden
a∂arrdır, zîrâ ma¡izin ek&er-i ra¡yı nebât-ı …âbı∂dır; ∂a™nın lebeni onun
«ilâfı üzeredir ve ma√mûd değildir, onda iltihâb vardır. Fî-cevherihi leben
serî¡ü’l-isti√âledir ve «u§û§an √arra isti√âlesi ek&erdir. Ve bedene leben-i
redînin ma∂arratından ek&er bir mu∂ırr nesne yoktur. Ve eşek sütü mâîdir.
Ve «ınzîr sütü mâî-i πayr-i na∂îcdir.
Ve leben-i rebî¡î §ayfîye …ıyâs ile mâîdir. Ve ke≠âlik rîf ve âcâm ya¡nî
çemen ve sulak ma√allin otunu ra¡y eden √ayvânın lebeni §ayfî nebâta
…ıyâs ile mâîdir. Ve her kaçan §ayf √arîf cânibine im¡ân eyleye, leben dahi
o mi…dâr πıla@a im¡ân eder. Ve lebenin ecvedi vasa†-ı §ayfta olandır velâkin
leben-i §ayfîden «avf olunur ki onu ba¡de’ş-şürb §ayfın √arrı i√âle eyleye,
rebî¡îde bu «avf olmaz.
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Elbân-ı ibilde semniyyet ve cübniyyet …alîledir. Leben-i ba…ar ke&îrü’s-semndir. Ve leben-i ∂a™nda ya¡nî koyun sütünde semniyyet ve cübniyyet ma¡an ke&îredir. Ve deve sütünden sonra …alîlü’l-cübniyyet leben-i
«ayl ve ba¡dehu leben-i etândır, ona binâen leben-i etân mi¡dede …alîlen
tecebbün eder. Ve leben-i ibilde mülû√at ve √umû∂at vardır ve o leben
elbânın «ayrlısıdır ve ma¡a-hâ≠â denildi ki leben-i ibil mi¡dede ve e¡âlî-i
cevfte şedîdü’l-ba†î™dir ve πayr-i elbândan bu†™u ek&erdir.
Ve ma¡lûm buyurula ki leben √ayvânının nev¡inin i«tilâfı ile mu«telif
olur ve bi-√asebi’s-sinn dahi mu«telif olur, §aπîr ve kebîr ve mütevassı† biri
birine …ıyâs ile lebende mu«telif olur. Ve se«anesi √asebiyle dahi mu«teliftir, la√mı leyyin olanın lebeni §ulbün lebenine ve ¡acîf semîne ve ebya∂
levn-i â«ere mu«âlif olur. Ve denildiği üzere lebenin a∂¡afı leben-i ebya∂dır
ve leben-i ebya∂ın in√idârı esra¡ olur.
ez-Zînetü: Ba¡∂ıların zu¡mü üzere elbânı ik&âr …amlı tevlîd eder ve bu
…avl-i ba¡îd değildir velâkin â&âr-ı …abî√a üzere †ılâ olunsa onu câlî olur ve
şürb olunsa cidden levni ta√sîn eder ve çok kerre ve∂a√ı ce≠b eder velâkin
leben-i li…â√tan ce≠b-i ve∂a√ «avfı …alîl olur. Ve sükker ile şürb olunsa
levni cidden ta√sîn eder «u§û§an nisâ şürb eyleye ve tesmîn dahi eder √attâ
mâ-ı cübn mizâc-ı √ârr ve yâbis a§√âbını tesmîn eder eger sebeb-i hüzâlleri
o mizâc ise. Ve lebenin tesmînine sebeb o cüz™-i mâdır ki bedeni ter†îb eder
ve «ıl†-ı redîyi i«râc ve πıdâyı ı§lâ√ eder. Ve leben-i râib «abes ile isti¡mâl
olunsa mizâc-ı √ârr ve yâbis a§√âbı serî¡an tesnîb eder. Ve mâu’l-cübn kelefi ve â&ârı †ılâ √asebiyle izâle eder ve ba¡∂ı kerre şürbü dahi onlara nâfi¡
olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ve çok kerre evrâm-ı rediyye ve mâşerâ ve
demâmîl ve cereb ve √ikke a§√âbına şürb-i leben bâ¡i&-i bür™ olur eger onların mizâclarında lebeni ifsâd edip §afrâya i√âle eder bir nesne yok ise. Ve
leben evrâm-ı bâ†ıne a§√âbına ∂ârr olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Leben …urû√-ı bâ†ıneye πasl ve ten…ıyesi ve
taπriyesi √asebleriyle nâfi¡ olur ve mizâclarında lebeni ifsâd ve §afrâya i√âle eder bir nesne yok ise a§√âb-ı …urû√a nâfi¡ olur. Ve cerebe ma¡a’l-helîlec
mâu’l-cübn ceyyid olur.
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Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Elbân a¡§âba rediyyedir, emrâ∂-ı ¡a§aba ve «u§û§an onlardan balπamî emrâ∂-i ¡a§ab a§√âbına redîdir.
A¡∂âu’r-Re™si: Leben-i mâ¡iz nevâzile nâfi¡dir, nezleyi √abs eder ve √arâfetini ta†yîb ve …urû√-ı √al…a nâfi¡ olur. Ve leben nisyân-ı yâbise ve πamm
ve vesvâsa ¡ilâc olur. Ve leben esnâna ve esnânın te™ekkülüne mu∂ırr olur
ve esnânı √afr ve teftît eder «u§û§an sinn bâridü’l-mizâc ola ve li&eyi dahi
ir«â eder. Ve vâcib olur ki ba¡de şürbi’l-leben ¡asel ve şarâb-ı sikencebîn ile
ma∂ma∂a oluna velâkin denildiği üzere leben-i ütün ile ma∂ma∂a olunsa
esnânı ve li&eyi şedd eder. ~udâ¡ ve †anîn a§√âbına muvâfı… olmaz «u§û§an
ba¡de’ş-şürb nâim ola. Ve bi’l-cümle re™si ∂a¡îf olanlara mu∂ırr olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Leben ba¡∂ı kerre @ulmet-i ¡ayn ve πışâ i√dâ& eder lâkin
¡ayna √alb olunsa remedde nâfi¡ olur ve ¡ayna mun§abbe olan mevâddın
∂ararını ve †arfe «uşûnetini izâle eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Eşek ve keçi sütleri su¡âle ve sille ve nef&-i deme ceyyid
olurlar. Ve nef&-i deme leben-i ni¡âc enfa¡ olur. Ve leben …urû√-ı riye ve sill
edviyesindendir. Ve leben ile ma∂ma∂a ve πarπara «avânî…a ve ≠eb√aya
ve lehât ve levzeteyn veremlerine nâfi¡ olur velâkin «afa…ân-ı ra†bı olanlara mu∂ırr olur gerek ise o «afa…ân-ı ra†bın mâddesi dem olsun ve gerek
balπam olsun. Ve leben-i li…â√ rebve ve sehere nâfi¡dir. Ve leben §adra,
re™se ve mi¡deye menfa¡atinden ek&er nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Leben me&ânede südde îrâ& eder. Ve mâu’l-cübn
yere…âna nâfi¡dir ve leben-i li…â√ ve leben-i mâ¡iz …a†¡an ve …â†ıbeten nâfi¡dir. Ve eşek sütü istis…âya nâfi¡dir. Ve cemî¡an o elbân §alâbet-i †ı√âle nâfi¡dir. [Ve leben-i li…â√ dühn-i «ırva¡ ile bâ†ında olan §alâbâta nâfi¡dir.] Ve
leben mi¡dede nef« ve veca¡ i√dâ& eder «u§û§an libâ™ın i√dâ&ı ek&er olur ve
ikisi dahi füvâ… ve cüşâ-i du«ânî i√dâ& eder ve «u§û§an lebenin i√dâ&ı ek&er
olur. Ve tedbîr-i müla††ıfa mu√tâc olan ma†√ûl ve mekbûda mu∂ırr olur
lâkin leben-i li…â√ †ı√âl ve kebidin emrâ∂-ı ke&îresine nâfi¡ olur ve kebidi
†arî kılıp tâzeler. Ve leben-i li…â√ istis…âya nâfi¡ olur «u§û§an li…â√-ı ¡Arabiyye bevli ile şürb oluna. Ve şehvet-i πıdâyı tehyîc ve ta√rîk ve ta¡†îş eder.
Ve leben-i √âmi∂in istimrâsı cidden ba†î™ olur ve «ıl†ı «âm olur lâkin gerek
†abî¡î ve gerek ¡ara∂î √arâret ile √ârr olan mi¡de onu ha∂m edip ondan intifâ¡
olunur ve ondan zübd nez¡ olunmakla du«âniyyetinden «avf olunmaz.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâu’l-cübn §afrâ-yı mu√teri…i ishâl eder. Ve eftîmûn
ile mâu’l-cübn sevdâ-yı mu√reri…i ishâl eder. Ve leben √a§ât i√dâ& eder.
Ve mâiyyeti zâil olunca …adar ma†bû« olan leben ba†nı ¡a…l eder ve i«tilâf-ı demi √abs eder. Ve leben-i li…â√ †am&ı müdirr olur. Ve me«î∂-i
ba…ar ishâl-i mirârîye ceyyid olur. Ve leben-i √alîb ile …urû√-ı ra√ime
i√ti…ân olunur. Ve …urû√-ı me&âneye leben-i mâ¡iz nâfi¡ olur. Ve leben
∂arar-ı cimâ¡ı tedârük eder ve bâhı ta…viye eder ve em¡âda nef« i√dâ&
eder. Ve leben-i πalî@in küllîsi …ûlıncı ta√rîk ve √a§âtı tevlîd eder «u§û§an
libâın tevlîdi ek&er olur. Ve leben cimâ¡ı ta√rîk eder √attâ ebdân-ı √ârrede
leben-i √âmi∂ ve mâst ter†îbi ve nef«i ile cimâ¡ı ta√rîk eder ve çok kerre
ba†nı telyîn eder «u§û§an «ayl ve ibil ve ütün lebenlerinin telyîni ek&er
olur ve ba¡dehu leben-i ba…arın ve ba¡dehu leben-i ma¡izin telyîni ek&er
olur. Ve mâiyyeti …alîle olan elbânın küllîsi istik&âr olunsa ba†nı telyîn
eder ve münha∂ım olmaz. Ve mil√ lebenin ve mâ-ı cübnün ishâllerine
mu¡în olur. Ammâ ma†bû« veyâ«ûd mu√mât olan √a§ât ve §afâyi√-i √adîd
ile mü&a««an ve mu…avvem olan leben lâ-ma√âle ba†nı ¡a…l eder. Ve leben sa√ca nâfi¡ olur. Ve ma†bû« olan leben-i √âmi∂ demevî ve §afrâvî
ishâli √abs eder. Ve leben-i li…â√ bevâsîre nâfi¡ olur. Ve kaçan ma…¡ade
ve ¡âne evrâmı ve …urû√u üzere leben va∂¡ olunsa nâfi¡ olur ve o a¡∂âlarda
√âdi& olan le≠¡i teskîn eder.
el-◊ummayâtu: Leben-i mâ¡iz ve leben-i etân dı……a ceyyiddir ve çok
kerre leben-i √âmi∂ semniyyeti nez¡de icâde olunup istimrâya §âli√ oldukta
med…û…ta isti¡mâl olunur. Ammâ leben-i √alîb √ummayâtta [191a] isti¡mâl
olunmaz, §â√ib-i √ummâya leben-i √alîb ta…rîbi câiz olmaz.
es-Sümûmu: Leben edviye-i …attâle şürbüne nâfi¡dir. Ve erneb-i ba√rî
ve şevkerân ve «â§§aten benc şürbüne nâfi¡dir, «â§§aten ≠erârî√ ve erneb-i
ba√rî ve &âfsiyâ ve «arba… ve «ânı…u’≠-≠i™b ve «ânı…u’n-nemir ve cemî¡an
edviye-i ekkâle-i mu¡affineye nâfi¡dir. Ve benc sa…y olunan kimseye leben
sa…y olunsa ¡a…lını istirdâd eder.
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Yirmi Altıncısı La√m:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Lu√ûm-ı fâ∂ıla la√m-ı ∂a™ndır, o la√m ma¡a-√arâfetihi la†îftir.
Ve mâ¡iz ve ¡acâcîlin fetâsının ve §ıπârının lu√ûmları ha∂mı a…bel ve πıdâiyyeti el†af olur. Ve cedyin √amelden fu∂ûlü e…all olur. Ve leben-i ma√mûd
emen kuzunun la√mı ceyyiddir, ammâ leben-i πayr-i ma√mûd emen kuzunun la√mı redîdir. Kocayıp heremi olan koyunun la√mı redîdir. Ve ke≠âlik
¡acîf ya¡nî zebûn koyun la√mı dahi redîdir. Ve πanem-i esvedin la√mı e«aff
ve ele≠≠dir ve la√m-ı ≠eker ya¡nî erkek koyun la√mı dahi onun gibidir. Ve
ziyâde semiz koyundan ayrılan la√mın a√mer ve ebya∂ı e«afftır ve ala yağlı
la√m-ı mücezza¡ πıdâiyyette e…all olur ve fem-i mi¡deye †âfî olur.
Ve la√mın ef∂ali ve emre™i ya¡nî istimrâı ziyâde …abûl edeni ¡a@ma
mülâbis olup …avî ve semiz olan la√m olur. Ve la√m-ı eymen la√m-ı
eyserden «afîf ve ef∂al olur. Ve vasa†-ı ¡a∂alde olan la√m ¡aybdan na…î
ve ¡ârî olur. Ve ¡a§abî olmayan la√m-ı rı«vın le≠≠eti ba¡∂ı kerre ek&er
olur «u§û§an ki onun rı«v olması &edy gibi tevlîd-i leben sebebiyle ola
veyâ«ûd lisân gibi tevlîd-i lu¡âb sebebiyle ola ve o la√mın ha∂mı katında
πıdâsı ceyyid olur ve ek&er-i ev…âtta balπamî olur. Ve la√m-ı rı«vın πıdâsı
ke&rette lu√ûm-ı sâirenin ve la√m-ı ¡a∂alin πıdâsı gibi olur, ondan ek&er
olmaz velâkin &edyin ve «a§î düyûkun πıdâiyyeti ek&er olur. Ve la√mdan
cevdeti e…all olan, di¡âme olsun için ma«lû… olan lu√ûmlardır, kebidin
¡urû…u ve πayri ¡urû…lar beyninde müntesic olan lu√ûm ve la√m-ı …alb ve
a§lı ve tû&e gibi. Ve &edyin πıdâsı ceyyiddir ve onda leben var ise o &edyin
la√mı πalî@ olur.
Ve «a§înin la√mı â«erlerden ef∂aldir. Ve la√m-ı †ayrın ef∂ali tedâric
ve decâc la√mlarıdır. Ve …ıbâc ya¡nî keklik ve †ayâhîc ve derârîc onlardan
el†af olur velâkin aπdâ olmaz. Ve yâbisü’l-mizâc olan √ayvânın §aπîri kebîrinden ef∂al olur, me&elâ cedy fâ∂ıldır ammâ mâ¡izi cidden fâ∂ıl değildir
belki ba¡∂ı kerre mâ¡izin «ıl†ı cidden redî olur. Ve teysin ya¡nî ergecin la√mı
mu†la…an redîdir. Ve lu√ûm-ı sibâ¡ rediyyedir. Ve †uyûr-ı mâînin kibârı ve
†ıvâlü’l-a¡nâ… †uyûr ve †âvûs ve «ırbân303 ve √amâmât-ı §ulbe ve …a†â ve
303 “»areb” toy kuşu, cem¡i “«ırbân” gelir.
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sevdâyı tevlîd eden ve onlara müşâbih olan ve ¡a§âfîr bu me≠kûrlar cemî¡an
rediyyedir. Ve ecni√a-i †uyûr-ı πalî@atü’l-la√mda riyâ∂et olmakla ceyyidetü’l-keymûs olur.
Ve lu√ûm-ı vu√ûşun «ayrlısı lu√ûmu ∂ıbâ olur ve ma¡a-hâ≠â sevdâviyyete meyli olur. Na§ârâ ve o mecrâya cârî olanlar dediler ki belki lu√ûm-ı
va√şiyyenin «ayrlısı «ınzîr-i berrînin la√mıdır, zîrâ o la√m ehlî «ınzîrin
la√mından «afîftir ve ma¡a-hâ≠â πıdâiyyeti …aviyye ve ke&îre ve inhi∂âmı
serî¡ olur ve onun ecved-i a√vâlinin ev…âtı va…t-i şitâ olur. Ve vâcib olur ki
√ayvânın sinnine ve mer¡âsına ve riyâ∂etine ve o mi&lli olup leben bâbında
≠ikr olunan a√vâllerine na@ar oluna.
e†-‰ab¡u: Cemî¡an la√m-ı †ayr dört ayaklı √ayvân la√mından eybestir.
Ve la√m-ı ba…ar la√m-ı mâ¡izden eybestir. Ve la√m-ı mâ¡iz yâbistir ve ha∂mı la√m-ı ∂a™ndan a¡serdir. Ve la√m-ı cezûr πalî@ü’l-πıdâ serî¡ü’l-is«ândır.
Ve la√m-ı erneb √ârr-ı yâbistir. Ve kibâr †uyûrun lu√ûmu ve la√m-ı ivezz
ve «ırbân πalî@dir, ammâ ba†† ve †uyûr-ı mâ şedîdü’r-ru†ûbettir ve ru†ûbette
∂a™na …arîbdir. Ve ba¡∂ılar @ann eylediler ki la√m-ı …unfu≠ mura††ıbdır. Ve
la√m-ı semîn ve elye √ârre-i ra†bedir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: La√m bedeni mu…avvî πıdâdır ve min-beyni’l-aπdiye deme isti√âleye a…rebdir. Ve la√m-ı mu†abba«anın ve meşvînin
πıdâsı eybes ve meslû…u er†abdır. Ve ebâzîr ve mürrî mi&lliler ile ma†bû«un
…uvveti ebâzîrinin …uvveti mi&llidir. Ve semîn ve şa√îm rediyyü’l-πıdâdır ve onların …alîli †a¡âmı müla††ıftır ve onlardan †a¡âma le≠≠et verecek
mi…dârı …adr-i yesîr §âli√ olur. Ve la√m-ı memlû√ her ne …adar fi’l-a§l mura††ıb olur ise dahi tecfîfe ¡avdet edip lu√ûm-ı yâbisenin küllîsinden eybes
olur ve πıdâsı …alîl olur. Ve la√m-ı semîn ba†nı telyîn eyler velâkin πıdâiyyeti …alîle ve du«âniyyete ve mirâra isti√âlesi serî¡a olur ve serî¡an münha∂ım olur. Ve elye la√m-ı semînden ha∂m ve πıdâiyyette erde™ olur ve elye
şa√mdan e√arr ve aπla@ olur. Ve la√m-ı ba…arın πıdâsı ke&îr ve πalî@ olur. Ve
ba…arın la√m-ı esvedi emrâ∂-ı sevdâviyye tevlîd eder. Ve la√m-ı ba…arın
ef∂ali la√m-ı ¡acâcîldir. Ve …ışr-ı bi††î« la√m-ı ba…arı tehriye eder. Ve la√m-ı
ba…ar tenâvülünün ef∂al-i ev…âtı va…t-i rebî¡ ve evâil-i §ayftır. Na§ârâ
ve o mecrâya cârî olanlar dediler ki ve ma¡a-hâ≠â la√m-ı ba…arda «ınzîr la√mının lüzûceti ve metâneti yoktur. Ve lu√ûm-ı «anânî§ ya¡nî «ın-
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zîr yavrularının la√mı şiddet-i ta√lîli √asebiyle …alîlü’l-πıdâ olur. Ve
la√m-ı ba†† ke&îrü’l-πıdâ olur velâkin la√m-ı decâc cevdetinde olmaz ve
…avâni§i le≠î≠e ve kebidi le≠î≠e ve πıdâsı ceyyidedir ve «ıl†ı fâ∂ıldır. Ve
şı…râ…ın la√mı riyâ√ı kâsirdir. Ve la√mların ta¡affüne eb¡adı şa√mı e…all
ve cevheri eybes olanlardır.
ez-Zînetü: La√m-ı ba…ar müvellid-i beha…tır. ◊ımâr-ı va√şînin şa√mı ile
kelefe †ılâ ceyyiddir, ba††-ı müsemminin şa√mı dahi onun gibidir. Ve kuzu
la√mının √urâ…ası ile beha…a †ılâ olunur. Ve kurbağa la√mının √urâ…ası ile
dâü’&-&a¡lebe †ılâ olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: La√m-ı ba…ar sere†ân tevlîd eder ve ke≠âlik
lu√ûm-ı πalî@a-i sâire dahi sere†ân tevlîd eder ve evrâm-ı §ulbiyyeyi ta√lîl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: La√m-ı ba…ar cereb ve …uvâbâ-yı rediyyeyi
tevlîd eder ve lu√ûm-ı πalî@a-i sâire dahi onun gibidir. Ve la√m-ı √amelin
√urâ…ası …uvâbâ üzere †ılâ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: La√m-ı ba…ar cü≠âm ve dâü’l-fîl ve devâlî tevlîd eder
ve lu√ûm-ı πalî@a-i sâire dahi onlar gibidir. Ve semîn ve elye ¡a§âb-ı câsî
vü §ulbe ∂ımâd ceyyiddir. Ve evcâ¡-ı mefâ§ıl §â√ibi ve §â√ib-i ni…ris la√m-ı
erneb mera…asına i…¡âd olunurlar ve o mera…anın fi¡li mera…a-i &a¡leb fi¡line
…arîb olur. Ve ibn ¡ursun la√mı evcâ¡-ı mefâ§ıl üzere ∂ımâden isti¡mâl olunur.
Ve √ımâr-ı va√şînin şa√mı rî√-i πalî@adan ¡ârı∂ olan veca¡-ı @ahra dühn-i …us†
ile merû« ceyyid olur ve bâbu’l-cü≠âmda yazıldığı üzere la√m-ı ef¡ânın ona
nef¡i olur. Ve la√mu’l-…unfu≠ ya¡nî kirpi eti dahi cü≠âma ceyyiddir.
A¡∂âu’r-Re™si: La√m-ı ba…ar sâir lu√mân-ı πalî@a-i me≠kûra tecfîfi √asebiyle vesvâs tevlîd eder. Ve inb ¡ursun la√mı şarâb ile «al† olunup §ar¡ için
şürb olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Kuzu la√mının remâdı beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡dir. Ve sibâ¡ın
lu√ûmu ve mi«lebi olan sibâ¡-ı †uyûrun lu√ûmu nâfi¡ ve mu…avvîdir.
.A¡∂âu’n-Nefesi: Sere†ân-ı nehrî meslûlîne cidden nâfi¡ olur. Ve lu√ûm-ı
ferâ« «avânî…i tehyîc eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ±ikri mürûr eden lu√ûm-ı πalî@a †ı√âli taπlî@ eder velâkin
küzbere-i yâbise ve za¡ferân ile itti«â≠ olunan la√m-ı ba…ar sikbâcı mi¡deye
seyelân-ı mevâddı seyelândan men¡ eder. Ve fesâd-ı mizâc ve istis…â ve
süded-i †ı√âl ve kebid mu¡âlecesi için la√m-ı …a†â dahi ≠ikr olunur ve evlâ
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olan o la√mdan müstes…âya …arî§ itti«â≠ olunmaktır tehyîc-i ¡a†aş eylemesin [için.] Ve nâstan ba¡∂ıdır o kimseler ki lu√ûm-ı sibâ¡ı berd-i mi¡de ve
mi¡de ru†ûbeti ve mi¡de ∂a¡fı için med√ eyledi. Ve πıdânın inhi∂âmının ve
in√idârının sür¡at ve bu†™u πıdânın ri……at ve πıl@ati √asebiyle değildir, zîrâ
berrî ve ehlî olan «ınzîrin lu√ûmu denildiği üzere lezice ve πalî@a ve …aviyyü’l-πıdâ iken ma¡a-≠âlik inhi∂âmı ve in√idârı serî¡ olur. Ve ke≠âlik geyik
eti πalî@dir ve ma¡a-hâ≠â serî¡ü’l-in√idârdır. Ve la√m-ı …unfu≠ sikencebîn
ile istis…âya nâfi¡dir. Ve la√m-ı sibâ¡ ve ≠evâtu’l-me«âlib ya¡nî sibâ¡-ı †uyûr
lu√ûmu tenâvülünü mi¡de kerîh görür.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Lu√ûm-ı ba…ar em¡âya §afrânın ta√allübünü men¡ eder.
Ve la√m-ı erneb-i meşvî …urû√-ı em¡âya ceyyiddir. Ve la√m-ı …unfu≠
müceffif sikencebîn ile veca¡-ı külâya [191b] ceyyiddir. Dîk-i herimin
mera…ası …ûlınca ve emrâ∂-ı sevdâviyyeye ceyyiddir. ◊ımâr-ı va√şînin
şa√mı dühn-i …us† ile rî√-i πalî@adan √âdi& veca¡-ı külâya ceyyiddir. Ve
lu√ûm-ı sibâ¡ ve lu√ûm-ı ≠âtü’l-me«âlib bevâsîre ceyyiddir. Ve la√m-ı
ba…ar sikbâcının mera…ası ishâl-i mirârîye ceyyiddir ve o ishâli …a†¡
eder ve onun la√mından küzbere ile mütte«a≠ olan …arî§ ve «all ve «alle
müşâbih olanlar ve küzbere-i yâbise ve …alîl za¡ferân dahi ceyyiddir.
‰uyûrun meşviyye ve πayr-i meşviyye lu√ûmu †abî¡atı ¡a…l eder «u§û§an
…ıbâc ve †ayâhîcin ¡a…lı ek&er olur ve …a†â onlardan dahi ¡a…lda a…vâ olur.
Ve …anâbir ve «u§û§an sel… olunup mera…ası §abb olunan …anâbir ve
geyik eti bevli idrâr eder. Ve lu√ûm-ı semîne lu√ûm-ı sâireden telyînde
eşedd olur.
el-◊ummayâtu: La√m-ı ba…ar ve eyâyil ve ev¡âl ve kibâr †uyûr lu√ûmu
√ummayât-ı rib¡ i√dâ& eder.
es-Sümûmu: İbn ¡ursun la√m-ı müceffefi sümûm için şarâb ile sa…y olunur. Kuzu la√mının mu√ra…ı √ayyât ve ¡a…ârib ve cerrârât les¡aları için sa…y
olunur ve o la√m-ı √umlân-ı mu√ra… şarâb ile kelb-i kelib için ve lu√ûm-ı
∂ıfdı¡ les¡-i hevâmm için sa…y olunur. Allâhu a¡lem bi-√a…î…ati’l-√âl.
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On Üçüncü Fa§l ◊arf-i Mîmde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Bu Fa§lda Biz Elli Dört Devâ ±ikr Eyleriz
Evvelkisi Misk: כ
Fi’l-Mâhiyyeti: Misk @aby gibi bir nev¡ dâbbenin sürresi ya¡nî göbeğidir, onun iki nâb-ı ebya∂ı vardır ki iki boynuz gibi o nâblarda cânib-i ünsîye
ta¡…îf vardır.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi ma¡deni sebebiyle Tibetî olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki belki ecved olan ~înî ve ba¡dehu ◊îz«îrî304 ve ba¡dehu Hindî-i ba√rî
olur. Ve ra¡y sebebiyle ecvedi iki nev¡ behmenler ve sünbül ra¡y edenlerdir
ve ba¡dehu ecvedi mürr ra¡y eden √ayvânın miskidir. Ve levn ve râyi√a cihetinden ecvedi a§ferü’l-levn ve tuffâ√iyyü’r-râyi√a olan misktir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr-ı yâbistir. Ba¡∂ılar katında yübsü erca√tır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: La†îf ve mu…avvîdir.
ez-Zînetü: ‰abî«a id«âl olunsa münciz olur.305
A¡∂âu’r-Re™si: Misk ma¡a-za¡ferân ve …alîl kâfûr se¡û† kılınsa §udâ¡-ı bâride nâfi¡ olur ve va√dehu misk ile isti¡â† dahi o §udâ¡a nâfi¡dir ta√lîl ve
dimâπı ta…viye sebebiyle.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Misk ¡aynı ta…viye eder ve ru†ûbâtını neşf eder ve beyâ∂-ı
ra…î…a cilâ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi ve’§-~adrı: ¢albi ta…viye ve tefrî√ eder ve «afa…ân ve
teva√√uşa nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Bi’l-cümle sümûma ve «u§û§an bîşe tiryâ… olur.
İkincisi Ma§†akî: כ
el-Mâhiyyetü: Bir §ınfı Rûmîdir ve §ınf-ı â«eri ¢ıb†îdir, sevâda bakar ve
şeceresi mâiyyet-i …alîle ve ar∂iyyet-i ke&îreden mürekkebdir. Ve ma§†akî
kündürden el†af ve enfa¡dır.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi ebya∂ ve cülâl ya¡nî ¡a@îm ve na…î olanlardır.
Ve onun ı§lâ√ı sirke içinden birkaç gün terk etmekle ta√lîl edip ba¡dehu
tecfîf etmekle olur.
304 “Cizcizî” nüs«a.
305 Ba¡∂ı nüs«ada “ez-zînetü” yoktur, fe-te™emmel.
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e†-‰ab¡u: ¿âniyede √ârr ve yâbistir. Ve kündürden tes«în ve tecfîfi
e…alldir. Ve şeceresinde şedîden tebrîd ve tes«în yoktur ve kendide mevcûd
olan tes«în şeceresinin tes«îninden ek&erdir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂ ve mu√allildir ve şeceresinin bi’l-cümle
eczâsı …âbı∂ ve terkîbi mâî ve müftir cevher ile cevher-i ar∂îden mürekkebdir. Ve u§ûlü ve …uşûr-ı u§ûlü a…â…ıyâ ve heyû…as†îdâs ma…âmlarına
…âim olur ve onlara bedel olur ve vara…ı ¡u§âresinin fi¡li dahi onun gibi
olur. Ve şecerenin &emeresinden şedîdü’l-…ab∂ bir nev¡ dühn itti«â≠ olunur.
Ve anlaşılan budur ki Câlînûs re™y eder ki ma§†akânın bi’l-cümle eczâsında ma¡a’l-…ab∂ telyîn vardır ve edhânı dahi eczâsı gibidir. Ve ma§†akâdan
¢ıb†î olup sevâda nâ@ır olanların …ab∂ı e…all ve tecfîfi ek&erdir. Ve ta√lîl-i
…avîye mu√tâc olanlara ¢ıb†î ma§†akî evfa…tır. ¢ab∂ ve telyîn ve tecfîfi
olan edviyede o ef¡âl bilâ-e≠â olur ise o devâ cidden la†îf olur. Ve le†âfeti
ve telyîni ve √arâret-i ra…î…ası √asebiyle balπamı i≠âbe eder ve ma¡a-≠âlik
onda √iddet dahi olmaz, √iddet ve ke&âfeti §umûπ-ı sâireden e…all olur.
ez-Zînetü: Senûnât ve πamereye va∂¡ olunup sinnde ve πamer olunduğu
mev∂i¡de √üsn i√dâ& ve îrâ& eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ma§†akî …ab∂ ve telyîni ile evrâm-ı a√şâya nâfi¡
olur. Ve esved-i ¢ıb†î §alâbât-ı bâ†ınene evfa… olur. Ve esved evrâm-ı nemliyye[ye] nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onun ¡u§âresi ve vara…ının †abî«i sâ¡iyeyi sa¡ydan men¡ eder. Ve şeceresinin dühnü cerebe nâfi¡dir √attâ mevâşînin ve
kilâbın cerebine dahi nâfi¡dir. Ve vara…ının †abî«i ve ¡u§âresi …urû√ üzere
§abb olunup la√mı inbât eder ve ke≠âlik ¡i@âm-ı meksûreyi dahi cebr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Ma§†akîyi ma∂π re™sten balπamı celb edip ten…ıye eder ve
ke≠âlik onunla ma∂ma∂a li&âtı şedd eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Hüdb-i mün…alib onunla il§â… olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âle ve nef&-i deme nâfi¡dir «u§û§an şecerinin a§lı ve
…ışrı ziyâde nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Kebid ve mi¡deyi ta…viye ve şehveti fet… ve mi¡deyi ta†yîb
ve cüşâyı ta√rîk ve balπamı i≠âbe eder ve evrâm-ı balπamiyyeye nâfi¡ olur.
Ve a§l ve …ışrının †abî«i i«tilâfa ve ≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik
vara…ının kendi dahi ra√imden olan nezf-i deme ve er√âm evcâ¡ının cüm-
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lesine ve ra√imden seyelân eden ru†ûbât-ı rediyyeye ve ra√im ve ma…¡ade
nütû™una nâfi¡ olur ve ke≠âlik dühn-i şeceresi dahi onlara nâfi¡ olur ve idrârı
dahi olur.
Üçüncüsü Mû:
el-Mâhiyyetü: Mu«telifü’ş-şekl …ı†â¡dır, πârî…ûn levninde olur ve onun
πubârı olur ki …ab∂ ve merârete ∂ârib olur; onun râyi√ası †ayyibdir, lisânı
√a≠y ve le≠¡ eder. Ve o …ı†â¡ bir nebâtın a§lıdır ki ondan ancak o a§l isti¡mâl
olunur, bilâd-ı Ma…adûniyâ’da o a§l ke&îrü’l-vücûd olur.
el-İ«tiyâru: Ecvedi ebya∂ ve cülâl ya¡nî büyük ve na…î olanlardır. Ve
onun ı§lâ√ı ta«lîl ya¡nî sirke içinde biraz eyyâm terk ve ba¡dehu tecfîf etmekle olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbis olur ve onda πayr-i na∂îca ve
nâfi«a ru†ûbet-i πarîbe olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: La†îf ve cellâ ve müfetti√ ve …uvvette sünbüle
müşâbihtir lâkin es«an ve a…ba∂dır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıla şürben ve †ılâen nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Onda ru†ûbet-i mücemmide olmakla onu ik&âr §udâ¡ îcâb
eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid-i bâride ve nef«e nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şürben ve ∂ımâden ¡usr-i bevle nâfi¡dir ve ke≠âlik me&ânede olan evcâ¡a ve i√ti…ân-ı fu∂ûle nâfi¡dir ve †am&ı idrâr eder ve veca¡-ı
er√âma nâfi¡ olur √attâ suyunda cülûs dahi nâfi¡ olur ve maπ§a ve …arâ…ıra
ve nef«e dahi nâfi¡dir. Ve kaçan sa√… olunup ¡asel ile «al† olunsa ve sonra
la¡… olunsa ma…¡adede ¡ârı∂ olan rî√i men¡ eder ve bevli idrâr eder.
Dördüncüsü Mâ≠eryûn: אذر ن
el-Mâhiyyetü: Ke&îrü’l-vücûd bir yetû¡dur ve o yetû¡ iki §ınftır, bir §ınfının vara…ı kebîr ve ra…î… olur ve §ınf-ı â«erin vara…ı §aπîr ve &e«în olur ve
bu §ınf-ı a«îr erde™ olur ve esved olan …attâl olur.
el-İ«tiyâru: Mâ≠eryûnun ecvedi vara…ı ke&îr olup zeytûn vara…ına şebîh
ve el†af olanlardır, ammâ vara…ı §ıπâr olup ca¡d olanlar redî olur. Ve mâ≠eryûnun πâilesi ba¡∂ı kerre ta«lîl ile kesr olunur.
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e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡ada √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ◊âdd ve müna……î ve mu…aşşirdir ve √urâ…ası
şedîdedir. [192a]
ez-Zînetü: Bi’l-cümle mâ≠eryûn a§nâfı beha… ve bara§ ve nemeşe «âricden †ılâ olunur ve ba¡∂ı kerre ona kibrît «al† olunup cemî¡an †ılâ olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cemî¡an a§nâfı …uvâbâ ve …urû√-ı vesi«a için
¡asel ile isti¡mâl olunur ve onda mu√allil ve ekkâl cevher olmakla «uşkrîşâtı
…al¡ eder ve ke≠âlik cerebi dahi tecfîf eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Diş ağrısı için mâ≠eryûn †abî«i ile «u§û§an esvedinin
†abî«i ile ma∂ma∂a olunup onunla ağrı sâkin olur. Ve ba¡∂ı kerre mâ≠eryûndan bir şey™-i fülfül ve …ı†¡a-i mûm ile sinn-i mütevecci¡e il§â… olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ve kebide mâ≠eryûn cidden mu∂ırr olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâ≠eryûn mâı ishâl eder «u§û§an çiçeği zamânında ra†ben a«≠ olunan ziyâde ishâl eder ve onun √iddeti «all içinde na…¡ olunup
ba¡dehu tecfîf olunmakla kesr olunur. Ve onun şerbeti men…û¡an altı dıra«mîdir, o mi…dâr mâ≠eryûn bir buçuk rı†l su içinde nı§fı ve rubu¡u bâ…î
kalınca …adar ya¡nî zâil olunca …adar †ab« olunur ve ba¡dehu şürb olunur.
Ve √ayyât ve √abbu’l-…ar¡ı ishâl eder «u§û§an fû≠enec-i cebelî †abî«i ile
ondan bir eksûnâfî şürb oluna. Ve ba¡∂ı kerre yirmi dirhem mâ≠eryûn
şarâbdan iki cüz™de na…¡ olunup iki şehr terk olunur ve ba¡dehu istis…â ve
ten…ıye-i nifâs için şürb olunur. Ve mâ≠eryûnun †abî«i bevlin ¡usr-i şedîdine nâfi¡ olur. Ba¡∂ılar dediler ki o devâ sevdâyı ve a«lâ†-ı balπamiyyeyi
dahi ishâl eder «u§û§an iki mi&li efsentîn ile «al† olunup ondan ¡asel ile
ma¡cûn kılındıktan sonra ondan şiyâfât itti«â≠ oluna. Ve mâ≠eryûn ile mâ-ı
a§feri ishâl murâd olunsa vâcib olur ki ona müshilât-ı u«râ «al† oluna. Ve
eger onunla sevdâ ishâli murâd olunsa yine vech-i evvel gibi isti¡mâl olunup ona sevdâyı müshil nesne «al† oluna..
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmm için mâ≠eryûn menhûşa şarâb ile sa…t
olunur. Ve mâ≠eryûn «u§û§an esvedi semm-i …âtildir. Ve kaçan mâ≠eryûn
sevî… ile «al† ve mâ ve zeyt ile cem¡ olunsa fâr ve kilâbı ve «anâzîri …atl
eder. İnsânı mâ≠eryûnun iki dirhem mi…dârı …atl eder ve onu …atli kerb ve
…ay™ ve ishâl i√dâ& etmekle olur.
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Beşincisi Merv: و
el-Mâhiyyetü: Hind dedi ki mervin envâ¡ı vardır, bir nev¡inin râyi√ası †ayyibedir, ona mermâ√ûz derler, e√arr ve eybestir ve nev¡-i â«erine semûsâ
derler ve o nev¡ √ârr-ı lîndir ve nev¡-i &âli&i merv-i ebya∂dır ve mu¡tedildir ve
onda …uvve-i mu…arri√a vardır. Ben @ann ederim ki …uvve-i mu…arri√ası olan
merv lisânu’&-&ervdir. Ve bir nev¡ine dahi merv-mâhûs tesmiye olunur, √ârr
ve yâbis ve müla††ıftır. Ve bir nev¡ine dahi mîşbehâr tesmiye olunur, o nev¡
bâriddir vâ§ıfının …avli üzere.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir ve &âniyeden ziyâde i«tilâf
vardır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cemî¡an a§nâfı müfeşşî, la†îf ve nef«i ve balπamı mu√allildir, südedi kanda var ise teftî√ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Ü≠ün-i veci¡aya leben ile ta…†îr olunur. Ve onun mîşbehâr
nev¡i §udâ¡-ı √ârrdan nâfi¡dir. Ve mervin sâir a§nâfı §udâ¡-ı bâride nâfi¡dir
lâkin ¡ı†riyyeti olanlar mu§addi¡dir «u§û§an şarâb üzere şürb olunsa.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deden balπamı ta√lîl eder ve veca¡ını def¡ edip
ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Em¡âyı ta…viye eder. Ve bezri kavrulsa sa√ca ve ≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur ve kavrulmadan isti¡mâl olunur ise balπamı ishâl eder.

Altıncısı Mermâ√ûz: א ز
el-Mâhiyyetü: Bu nebt ma¡rûftur ve zehri «u∂rete mâil aπberdir, râyi√ası
†ayyibe ve ¡a†ıredir.
e†-‰ab¡u: Dımaş…î dedi ki mermâ√ûz merzencûştan es«an ve a…vâdır;
&âli&ede √ârr, &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: La†îf, mu√allil, müsekkin-i riyâ√tır ve süded-i
balπamiyyeyi müfetti√tir, hangi ¡u∂vun süddesi olur ise olsun cemî¡an teftî√
eder.
A¡∂âu’r-Resi: Şarâba il…â olunsa serî¡an sekr eder. Ve şarâb üzere şemmi
ta§dî¡ eder lâkin şemmi ve ne†ûlü üzere ikbâb bi’l-cümle bu«ârı ve §udâ¡-ı
bâridi ta√lîl eder ve bu ef¡âlde şî√e benzer.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye ve süded-i a√şâyı teftî√ eder ve ru†ûbet-i
mi¡deyi neşf eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Em¡âyı ta…viye eder.
Yedincisi Mu…lu’l-Yehûd ve Mu…l-i Mekkî: د

ا

، כ

el-Mâhiyyetü: Mu…l-ı Yehûdun bir §ınfı ~a…âlibî ve §ınf-ı â«eri ¡Arabîdir, ikisi dahi düvâdim306 ve §umûπ cinsindendir, devmin &emeresi değildir,
ammâ mu…l-i Mekkî şecere-i devmin &emeresidir.
el-İ«tiyâru: Ecved o mu…ldür ki azra… ve §âfî ve mürrü’†-†a¡m, ¡îdândan
na…î, in√ilâli serî¡, †ayyibü’r-râyi√a olur ve onun râyi√ası πâr râyi√ası gibidir. Kaçan mu…l-i Yehûd ¡atî… olsa telyînden tecfîfe «urûc eder.
e†-‰ab¡u: Mu…l-i Mekkî bârid-i yâbistir ve â«er mu…l ûlâda √ârrdır, müleyyindir «u§û§an ~a…âlibî olan Ve mu…l-i ¡Arabîyi zamân ya¡nî ¡atî… tecfîf
eder.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allildir √attâ dem-i câmidi dahi ta√lîl eder,
müleyyin ve mün∂icdir ve riyâ√ı kâsirdir. Ve ~a…âlibînin telyîni eşeddir ve
πayr-i †arî olan ¡Arabî eybestir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Mu…l evrâm-ı §ulbeyi telyîn eder «u§û§an oruç
olan kimsenin ağzı suyu ile idâfe olunan mu…lün §alâbeti telyîni ezyed olur
ve ke≠âlik evrâm-ı bâride-i sâireyi dahi ta√lîl eder. Ve o mu…l-i Mekkî ki
&emere-i devmin πayri olup ona mu…l-i Yehûdî tesmiye olunur, o mu…l
«anâzîri ≠übûlde kılar ve evrâm-ı bâ†ıne vü §ulbe için ma†bû«an şürb olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Sa¡fe üzere «all ile †ılâ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fes«-i ¡a∂ale ve teşennüce ve §alâbet-i a¡∂âya nâfi¡
olup ¡a…d eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢a§abe-i riye evcâ¡ına ve evrâmına nâfi¡dir ve su¡âl-i
müzmine ve ≠âtü’l-cenb evcâ¡ına nâfi¡ olur. Mu…l-i ¡Arabî evcâ¡-ı √ancereye ve √al…a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şürben ve √amûlen ve ba«ûren mu…l bevâsîre nâfi¡ olur
ve dem-i bâsûru √abs eder ve √a§ât-ı külâya nâfi¡dir. Ve kaçan müshilâtta
306 “Düvâdim” §umûπ gibi bir nesnedir, eşcâr-ı ¡atî…anın cevfinde bulunur, dem gibi
√umrete nâ@ır esved olur.
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vâ…i¡ olsa sa√cı men¡ eder ve †am&ı idrâr eder. Ve ba¡∂ı kerre @ann olunur ki
mu…l-i Mekkî dahi idrâr eder ve şekk yoktur ki mu…l-i Mekkî ¡a…l eder ve
√a§âtı teftît eder. Ve a√mer olan mu…l-i ¡Arabîden iki mi&…âl mi…dârı sa√…
olunup mâ-ı ¡asel ile şürb olunsa balπamı √a†† eder. Ve cemî¡an iki mu…l
mâiyye olan üdreyi ta√lîl eder. Ve mun∂amm olan ra√imi o iki mu…l teftî√
eder ve cenîni i√dâr ve ra√imi ten…ıye eder ve onlar evrâm-ı ma…¡adeyi ve
«u§ye veremlerini ta√lîl eder.
es-Sümûmu: Les¡-i hevâmma nâfi¡ olur.
Sekizincisi Ma…lâmensûs: س
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki bu devâ bu«ûr-ı meryem denmekle ma¡rûf olan devâdır ve ehl-i ¡Irâ… u ¢ıb† ona ¡ar†anî&â derler. Bu nebâtın
vara…ı leblâb vara…ına müşâbihtir ve o vara…ın elvân-ı mu«telifesi vardır,
evvelinden â«irine varınca …adar onda «u†û†-ı bey∂ vardır ve sâ…ı üzerinde
zeπab vardır ve zehri verd-i a√mere müşâbihtir ve levni firfîrîdir ve a§lı esveddir, şelceme müşâbihtir, olduğu …adar ar∂â mâildir. Ve onun bir nev¡-i
â«eri dahi vardır ki ba¡∂ı nâs ona ism-i â«er ile tesmiye eder, vara…-ı leblâb
gibi vara…ı olur ve leyyindir ve onda √urâ…a-i πayr-i müfri†a vardır ve lüzûcetlidir ve onun a§lı müntefa¡un bih değildir ve mevâ∂i¡-i «aşinede ve cibâlde
beyne’§-§u«ûr nâbit olur ve ba¡∂ı kerre ta…şîr olunup ¡a§r olunur ve mevâ∂i¡-i
@ılliyyede vâfiyen ya¡nî ke&îren bulunur ve «â§§aten @ılâl-i şecerde bulunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: İltivâ-i ¡a§aba ve ni…rise muvâfı…tır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: O nebâtın a§lı ra†ben şerâ için sa…y olunur ve
√a§afı izâle eder.
el-¢urû√u: »all ve ¡asel ile «al† olunsa cirâ√âtı sağaltır ve yalnız dahi
isti¡mâl olunsa yine bür™-i cirâ√ate sebeb olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Baş üzere §abb olunsa başa ¡ârı∂ olan …urû√a ve berdden
¡ârı∂ olan şi…â…a muvâfı… olur. Ve kaçan şarâb ile «al† olunsa [192b] o
şarâb …aviyyen sekr eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ondan †ılâ ile veyâ«ûd mâ ile memzûc şarâb-ı ¡asel ile üç
mi&…âl şürb olunsa yere…ân-ı a§fere berâ™et √â§ıl olur. Ve yere…ân için onu
şürb eden kimseye lâyı… olur ki ı∂†ıcâ¡ edip üzerine &iyâb-ı ke&îre örtünmekle ta¡arru… eyleye ve o ¡ara…ın levni mirre-i §afrâ levnine müşâbih olur.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: O devânın suyu ¡asel ile «al† olunup ikti√âl olunsa ¡ayna
¡ârı∂ mâya ve ∂a¡f-ı ba§ara muvâfı… olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun a§lı edrûmâlî denmekle ma¡rûf şarâb ile şürb olunsa balπamı ve keymûs-ı mâı ishâl eder ve kaçan …u†ne ve şarâb ile i√timâl
olunsa †am&ı idrâr eder. Ve ba¡∂ı nâs zu¡m eyledi ki gebe olan hatun o devâya mürûr edip üzerinden ta«a††î eylese sâ¡atince √amlini is…â† eder ve eger
√ublâ olmayan hatun ta«a††î eylese gebe kalmaz.Ve onun suyu ¡asel ile
§ûfe üzerinde kılınıp ma…¡adede i√timâl olunsa ba†nı ishâl eder. Ve ke≠âlik
mer™e ¡ânesine ve «â§ırasına ve merâ……ına onu la†√a eylese ba†nını telyîn
eder ve ba†nında olan veledi ifsâd eder. Ve i«râc-ı cenîn için …âbile hatunların isti¡mâl eylediği edviyeye id«âl olunur. Ve onun suyu «all ile «al†
olunup nâti™e olan ya¡nî taşra çıkan ma…¡adeye †ılâ olunsa dâ«ile redd eder.
Ve nâs zu¡m ederler ki ba¡∂ı kerre ten…ıye-i er√âm için ba¡de’l-vilâde şürb
olunur ve ba†nda olan evcâ¡a şifâ olur.
es-Sümûmu: ‰ılâ ile şürb olunup edviye-i …attâleye ve sümûma ve
devâbb-ı «abî&enin le≠¡ine nâfi¡ olur «u§û§an erneb-i ba√rînin sümûmuna
∂ımâd olunur.
Dokuzuncusu Mâr†as:

אر

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâttır ki onun a§l-ı vâ√idde …u∂bân-ı ke&îresi
olur, esâfili kırmızı olur ve o …u∂bân a§l-ı vâ√idin e†râfını ve cevânibini
i√â†a eder ve onun evrâ…ı ra…î…ler ve †avîller olup o evrâ…ın arkasının ortasında mâiyyet olur ve levni sevâda ∂âribdir ve e†râfı √âdde olur ve aπ§ânından biraz §ıπâr ve ri…â… aπ§ân teşa¡¡ub eder, o …u∂bânın üzerinde levni
a§fer-i lâjverdî ezhârı olur ve onun πıla@-ı i§ba¡da a§l-ı πalî@i olup o a§lın
şu¡ab-ı ke&îresi olur. Ve bi’l-cümle bu nebât is…ûlû…andriyûna müşâbih
olur velâkin ondan e…all ve a§πar olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki işbu mâr†as
â≠ânu’l-fâr denmekle ma¡rûf olan devâdır ve biz onu beyân eyledik.
Onuncusu Mârzevân: אرزوان
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki mârzevân bir nebâttır ki onun vara…ı
√ummâ∂a benzer velâkin ondan a†veldir ve evrâ…ının ¡adedi altıdır veyâ«ûd
yedidir ve o evrâ… …âimedir, bâ†ını emlestir ve @âhirinde bir şey™ vardır ki
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ke-enne o şey™ mü≠âb-ı di…â… ve vara…a mültezi…tir. Ve o nebt mevâ∂i¡-i
@alîlede ve besâtînde nâbittir ve ¡afı§tır, onun zehri ve &emeri ve sâ…ı yoktur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ur√a-i em¡â ve ishâl için şürb olunur.
es-Sümûmu: Onun vara…ı ¡atî… ve πayr-i √adî& şarâb ile şürb olunsa
nehş-i hevâmma muvâfı… olur ve onunla mevâşî telvî& ve tev∂îr olunsa
nâfi¡ olur.
On Birincisi Mûreflûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Bu laf@anın ma¡nâsı ke&îrü’l-vara… olur. Onun sâ…ının
aπ§ânı olur ve a§lı vâ√iddir, üzerinde râziyânec vara…ı gibi vara…lar vardır
ve sâ…ının tecvîfi vardır ve levni mu«teliftir, âcâmda ve mevâ∂i¡-i ra†bede
nâbit olur. Ve ba¡∂ı kerre ar∂ üzere bir vechle tesa††u√ eder ki ke-enne bir
†âri√ onu †ar√ eylemiştir ve …ı†¡a …ı†¡a döşemiştir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onunla yâbisen veyâ«ûd ra†ben ma¡a’l-«all
ta∂mîd olunsa …urû√a ve veremin cirâ√at-i †arîsine nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Mev∂i¡-i âlîden su…û† eden kimseye mâ-ı bârid ile sa…y olunur.
On İkincisi Mâlîfrûn: ون

א

el-Mâhiyyetü: Bir bev¡ nevâttır ki onun †ûlü iki ≠irâ¡ mi…dârı olur ve
onun vara…ı vara…-ı füvvehe müşâbih olur ve bi-√asebi’l-eşkâl lûbiyâya ve
kirsenneye müşâbih vara…ı dahi olur ve va…t-i ru†ûbetinde yedi dâbı…tır ve
cidden düsûmetlidir. O vara… a«≠ olunup «afîfen kavrulur ve da…… olunup
med…û…undan fetâil itti«â≠ olunup sirâc bedeline isrâc olunur. Ve onun
düsûmeti «uşûnet-i cildi telyîn ve temlîs eder. Ve bu ef¡âlde denildiği üzere
o nebtin «avâ§§ındandır ve o «avâ§§a binâen o nebtin a¡∂âda o …avmin ≠ikr
eyledikleri menâfi¡i benim o «avâ§§a &i…a ve i¡timâdım olmadığına binâen
terk eyledim ve bu mev∂i¡de îrâdından ictinâb eyledim.
On Üçüncüsü Mâ™: אء
el-Mâhiyyetü: Su bir cevher-i basî†-i seyyâldir ki eşyâyı ter†îb eylemek
şânındandır. Ve ma¡lûm buyurula ki miyâhı temyîzde ¡usret vardır o miyâ-
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hın memerrleri ve tevellüd eylediği emkineleri i«tilâf üzere olmakla ve ke≠âlik ehviyenin emzicelerinde ve â«er eşyâdan nâşî i«tilâfı olmak √asebiyle.
el-İ«tiyâru: Miyâh-ı fâ∂ıla vü ma√mûdeyi kitâb-ı evvelde biz ≠ikr eyledik, ba¡∂ı aπrâ∂ını o ma√allden †aleb eyle. Ve ¡ale’l-ek&er ceyyid olan
miyâh o sudur ki ¡a≠b ve §âf olup ona mizâc-ı â«er karışmaz ve ba†nda
≠ehâbı serî¡ ve πıdâyı tenfî≠i sehl olur, onun nef«i olmaz ve müddet-i †avîle
mek& eylese taπayür eylemez. Ammâ miyâh-ı rediyye o sudur ki tâkide ve
be†âyi√iyye olur ve ona †a¡m-ı πarîb ve râyi√a-i πarîbe πâlibe olur, kedire
ve πalî@a ve &a…île olup ta√accüre mübâderet eyler. Ve o su dahi redîdir ki
üzerinde πu&â-i redî †âfî olur ya¡nî seylin yüzünde cem¡ olan eşyâ-ı yâbise gibi nesneler olur ki ona …umâş derler ve onda bir şey™-i πarîb cümûd
eder. Ve bundan sonra ma¡lûm ola ki bûra…ıyyenin ∂ararını leben ve şarâb-ı
πalî@ ve neşâstec ve şarâb-ı ra…î…-i rey√ânî ve πubeyrâ-i niyy ve …ı&&â-i ficc
ve bu…ûl-i mu†la…a ve medere isti¡mâli tedârük eder. Ve miyâh-ı kedire-i
πalî@ayı &ûm ve ba§al ve kürrâ& mi&lli müla††ıfât ı§lâ√ eder ve üzerine
şarâb şürb olunsa onun πâilesini ve ∂ararını def¡ eder «u§û§an şarâb o su
ile ma«lû†an şürb olunsa me™mûnu’l-πâile olur. Ve suyun «uşûnetini ba¡∂ı
kerre πıl@atinden veyâ«ûd √âdd ve cellâ olduğundan olur. Ve ba¡∂ı kerre
şedîdü’t-ten…ıye olup bâ†ını πasl etmekle o mi&lli suya mâ-ı «aşin ı†lâ… olunur. Ve mâ-ı mürrü √alâvât ı§lâ√ eder. Ve mâ-ı mâli√i «arnûb-ı Şâmî ve
√abbu’l-âs ve zu¡rûr †în-ı √urr ve sevî… ı§lâ√ eder. Ve bi’l-cümle mâ-ı redîyi
«all ı§lâ√ eder.
e†-‰ab¡u: Mâu’l-ba√r √ırrîf-i √âddır. Ve mâ-ı bûra…î müceffiftir. Nu√âsî
ve √adîdî sular a√şâya nâfi¡dir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mâ-ı bârid a§√âb-ı südede mu∂ırrdır velâkin
ta«al«ul ve seyelân a§√âbına nâfi¡dir, o seyelân hangi seyelân olur ise ve
hangi ¡u∂vun seyelânı olur ise olsun cümlesine nâfi¡dir ve ondan √âdi&
olan emrâ∂a dahi nâfi¡dir. Eger …uvâlar ya¡nî hâ∂ime ve câ≠ibe ve mâsike
ve dâfi¡a işbu …uvâ-yı erba¡a bi’l-cümle i¡tidâl üzere olur ise mâ-ı bârid o
…uvâları cemî¡an ta…viye eder.
ez-Zînetü: Mâ-ı ba√r …able’t-ta…arru√ berdden ¡ârı∂ olan şi…â…a nâfi¡ olur
ve …amlı …atl ve ta√t-ı cildde olan dem-i mün¡a…idi ta√lîl eder. Ve miyâh-ı
kibrîtiyye beha… ve bara§a ceyyiddir ve mâu’l-ba√r dahi onun gibidir.
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el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Mâ-ı …arâ√ …urû√a redîdir ter†îbi √asebiyle, tedbîr-i …urû√ta mâ-ı bârid-i vâcibin «ilâfı olur. Ve mâ-ı ba√ri isti¡mâl √ikkeye ve cerebe ve …uvâbâya nâfi¡dir, onun gibi miyâh-ı kibrîtiyye cerebe ve
…uvâbâya nâfi¡dir eger onunla isti√mâm olunur ise ve ke≠âlik sa¡feye dahi
nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Mâu’l-ba√r ve o mi&lli miyâh emrâ∂-ı ¡a§aba nâfi¡ olur
«u§û§an o miyâh ile isti√mâm olunsa ra¡şe ve fâlic ve «ader mi&lli emrâ∂a
nâfi¡ olur. Miyâh-ı kibrîtiyye dahi onun gibi emrâ∂-ı a¡§âb-ı me≠kûreye nâfi¡dir ve cemî¡an evcâ¡-ı mefâ§ıla ve ¡a§ab-ı bâride dahi nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Ma§rû¡lar mâ-ı fâtir ile intifâ¡ eder ve mâ-ı √ârrdan muta∂arrır olurlar. [193a] Ve mâ-ı ba√rin bu«âru §udâ¡-ı bârid a§√âbına nâfi¡dir. Ve mâ-ı nu√âs feme ve ü≠üne nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mâu’l-…afr ¡ayna redîdir.
A¡∂âu’§-~adrı: Cidden bârid olan su §adra redîdidir. Ve su …a§abe-i riyeye mu∂ırrdır, zîrâ …a§abe-i riyenin tecfîfe √âceti vardır ve su mura††ıb
olmakla …a§abe-i riyeye mu∂ırr olur. Ve mâ-ı fâtir lehât ve √al… ve §adr
veremlerine ceyyiddir. Ve evrâm-ı &edy mâ-ı ba√r ile ten†îl olunur. Ve mâ-ı
bûra…î ba¡∂ı kerre riyeye nâfi¡ olur. Ve mâu’ş-şebb nef&-i deme nâfi¡ olur.
Ve mâ-ı √adîdî †ı√âle ve mi¡deye nâfi¡dir. Ve mâ-ı nu√âsî dahi menfa¡atte
mâ-ı √adîdîye …arîbdir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Cidden bârid olan a§√âb-ı südede mu∂ırr olur. Mâu’lba√r ve o mi&lli sular mi¡deye redîdir. Ve mâ-ı ba√rın bu«ârı istsi…âya nâfi¡dir. Ve mâ-ı bûra…î bûra…ıyyeti ile ba¡∂ı kerre mi¡de-i ra†beye nâfi¡ olur. Ve
mâu’ş-şebb …ay™a mâni¡ ve nâfi¡dir ve ke≠âlik √am™e-i …âbı∂a miyâhı dahi
nâfi¡dir. Ve miyâh-ı kibrîtiyye †ı√âl evrâmına ve evcâ¡ına nâfi¡dir, kebidin
dahi evrâm ve evcâ¡ına nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§ için mâu’l-ba√r ile i√ti…ân olunur ve ba¡∂ı kerre
dahi sa…y olunup ishâl eder ve ba¡dehu mera…-ı decâc sa…y olunup ondan
√âdi& olan le≠¡ teskîn olunur. Ve mâ-ı şebbî is…â†ı ve nezf-i √ay∂ı men¡
eder. Ve miyâh-ı kibrîtiyye ra√im-i bâride cidden nâfi¡dir ve bâha redîdir ve
ba†nı ¡a…l eder ve √arekât-ı menîyi ve menînin seyelânını teskîn eder. Mâ-ı
mâli√ ishâl eder ve ba¡dehu tecfîfi √asebiyle imsâk eder. Ve ma¡denî olan
miyâhın cemî¡isi bevl ve √ay∂ ve vilâdet ¡usrlerini îcâb eder. Ve miyâh-ı
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ma¡denînin ek&eri ı†lâ… ve tecfîf eder ve ba¡∂ısı ¡a…l eder ve ba¡∂ı kerre
…ûlınc i√dâ& eder. ◊adîdî ve nu√âsî miyâh külâya ve …ûlınca ceyyid olur.
Ve miyâh-ı kedire külyede ve me&ânede √a§ât i√dâ& eder. Ammâ içinde
√adîd-i ma√mât söndürülen su nef&-i deme nâfi¡dir.
el-◊ummayâtu: Miyâh-ı kibrîtiyye ve √ame™iyye ve râkide-i müntine
√ummayât i√dâ& eder. Ve miyâ√-ı πalî@a min-beyni’l-√ummâ rib¡i i√dâ&
eder.
es-Sümûmu: Ef¡î les¡ eylediği kimse mâ-ı ba√ra cülûs eylese onunla intifâ¡ eder ve ke≠âlik √ayvân-ı …attâle ve πayr-i …attâle olanların les¡alarına
nâfi¡ olur.
On Dördüncüsü Mizmâru’r-Râ¡î:

אر ا ا

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûf devâdır.
el-»avâ§§u: ¢uvve-i cilâiyyesi vardır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreyi ta√lîl eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A√şâda olan rı«va ve &a…île evcâ¡a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî«i √a§ât-ı külyeyi teftît edip nâfi¡ olur ve a§lı …urû√-ı
em¡âya nâfi¡ olur.
On Beşincisi Muπâ&: אث
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ılar dediler ki muπâ& rummân-ı berrînin köküdür
velâkin bizim ≠ikr edeceğimiz va§f ona muvâfı… değildir, o va§f budur ki
muπâ&ın bezri bâha muvâfı… olur ve bâhı bi-…uvvetin ta√rîk eder.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyeye varınca …adar √ârrdır ve derece-i &âniyede
yâbistir.
el-»avâ§§u: A¡∂âyı mu…avvîdir.
ez-Zînetü: Cidden müsemmindir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Vü&âya ve kesre ve vehn-i ¡a∂ale †ılâ olunsa nâfi¡dir,
ni…ris ve teşennüce nâfi¡dir, düşbü≠e ve §alâbet-i mefâ§ıla ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nefesi: ◊al… ve riye §alâbetine nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı ta√rîk eder «u§û§an bezrinin ta√rîki ek&erdir.
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On Altıncısı Mürdâsenc:

دا

el-Mâhiyyetü: Ânük-i mu√ra…tır, ânükün πayrıdan dahi itti«â≠ olunur.
Ve ânük ı§lâ√ında mübâlaπa olunur; onun ı§lâ√ı me≠kûru «all veyâ«ûd
«amr ile †ab« olunup merreten u«râ i√râ… olunmakla veyâ«ûd o †ab«tan
sonra iki def¡a dahi †ab« olunmakla veyâ«ûd cemr üzere i√râ… olunup üzerine ¡âlî olan şey™i nez¡ etmekle veyâ«ûd mâ ve √ın†a ve şa¡îr ile teşa……u…
edince …adar †ab« edip ondan o «alî†leri ya¡nî mâ ve √ın†ayı nez¡ edip yine
mâ-ı cedîd ile o devâ «âli§ olunca …adar †ab« olunup ba¡dehu tersîb olunmakla ve ba¡dehu mirâren bu minvâl üzere †ab« ve tersîb olunduktan sonra
mil√ ile senin bildiğin minvâl üzere ten…ıye olunmakla olur. Ve ba¡∂ı kerre
bu me≠kûrların πayri ¡amel ile dahi ı§lâ√ olunur.
e†-‰ab¡u: Câlînûs dedi ki mürdâsenc tecfîfe mâildir velâkin ∂a¡îfü’l-is«ân
ve’t-tebrîddir. Ve Câlînûs’un πayrileri katında olduğu mi…dâr berde mâildir. Ve mürdâsenc-i maπsûl lâ-ma√âle bâriddir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂ ve müceffiftir, ma¡a-…ab∂ın ve taπdiyetin
…alîlen câlîdir ve mevâdd-ı πalî@ayı tel†îf eder ve …ab∂ ve cilâsı yesîrlerdir.
Ve merâhimin mürdâsenc mâddesidir, edviyesini cem¡ eder, ta√lîl ve te™kîlin ifrâ†ını kesr eder ve ke≠âlik …ab∂ı dahi kesr eder.
ez-Zînetü: Beden ve ib†in râyi√alarını ta†yîb eder, fa«i≠in sa√cını men¡
eder, kelefi ve â&âr-ı sûdu ve dem-i meyyiti câlî olur «u§û§an maπsûl ola,
cüderîyi izâle ve ¡ara…ı men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Bi’l-¡ara∂ la√m-ı …urû√u inbât eder lâkin
Câlînûs dedi ki mürdâsenc müna……î ve müvessi« ve nâ…ı§ değildir, onda
ev§âf-ı erba¡adan biri dahi bulunmaz velâkin mâdde-i merâhimdir, meπâbin
ve ef«â≠da vâ…i¡ olan sa√ca nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mürdâsenc-i maπsûl u ebya∂ ek√âle id«âl olunsa ¡ayna
cilâ verip nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Eger şürb olunsa bevli men¡ eder. Ve bizim bilâdımızın
hatunları §ıbyâna ¡ârı∂ olan «ilfe ve …urû√-ı em¡â için sa…y ederler. Ve ba¡∂ı
kerre su kîzânına suyun ∂ararı …alîl olsun [için] mürdâsenc il…â ederler.
es-Sümûmu: Mürdâsenc semm-i …âtildir; bevli √abs eder, ba†nı ve iki
√âlibi nef« eder, lisânı ebya∂ eder ve nefesi ta∂yî… edip «ani… eder.
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On Yedincisi Müşk-†arâmşî¡:

כ ا

el-Mâhiyyetü: O nebt biraz …u∂bândır ki şâhisfereme müşâbih olur.
Onun yâbisinin evvel- te†a¡¡umunda ke&îr †a¡mı ve ke&îr râyi√ası olmaz ve
sonra merâret ve √iddeti ta¡…îb eder. Ve onu πanem ra¡y eylese onun ma√lûbu dem olur. Ve o nebt fû≠enec ma…âmına …âim olur ve belki fû≠enecden
ke&îren a…vâ olur. Ve bu nebt iki §ınftır, birine müşk-†arâmşî¡-i √a…… derler
ve â«erine müşk-†arâmşî¡-i müzevvir-i kâ≠ib derler ve bu §ınf-ı &ânî dahi
§ınf-ı evvele müşâbih olur velâkin ondan ∂a¡îfü’l-a√vâl olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyeye varınca …adar √ârr ve yâbis olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Bu devâ ru†ûbât-ı leziceyi §adrdan ve riyeden
i«râc eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun şarâbı kerb ve πa&ye nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bi-…uvvetin †am&ı ve bevli idrâr eder √attâ kan bevl ettirir. Ve şürben ve i√timâlen ecinneyi i«râc eder. Ve şarâbı dem-i nifâsı i√dâr
eder.
On Sekizincisi Merâre: اره
el-Mâhiyyetü: Vi¡â-i ma«§û§ta müctemi¡ olan «ıl†-ı §afrâvînin fu∂âlesidir.
el-İ«tiyâru: Dört ayaklı behâyimin merârelerinin a…vâsı merâre-i ba…ardır ba¡dehu merâre-i ∂abu¡a ve merâre-i dübb ve ba¡dehu merâre-i mâ¡iz ve
ba¡dehu merâre-i ∂a™n a…vâdır. Ve merârât-ı †ayrın eslemi dîk ve dürrâc ve
…abc merâreleri olur. Ve †uyûr-ı sâirenin merârâtı ≠evâtu’l-erba¡a …ıyâsen
a…vâ olur. Buπâ& mevâşîye ve §uyûda …ıyâs ile ve †uyûrun cevâri√i ya¡nî
yırtıcıları vu√ûşun cevâri√ine …ıyâs ile merâreleri a…vâ olur. Ve cidden
…aviyye ve le≠≠â¡a olan merârât cevâri√in merâresidir «u§û§an cevâri√-i
kibârın merâresi cevâri√-i §ıπârdan a…vâdır. Ve merârâttan mu«târ olan a§fer-i †abî¡î olan merâredir, ammâ levn-i zencârî ve lâjverdî olan merâre redîdir ve ke≠âlik a√mer-i nâ§ı¡ olan merâre dahi redîdir. Ve merârâtın a∂¡afı
«ınzîrin merâresi ve şebbû† ve ¡a…reb ismleriyle müsemmâ olan balıkların
merâreleridir. Ve süla√fâtın merâresi ≠evâtu’l-…avâimi’l-erba¡ merâresinden a…vâdır. Dîs…ûrîdûs dedi ki merârâtın †arafları şedd olunup insân üç
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πalve307 mi…dârı ¡adv edince …adar ve ba¡∂ı nüs«ada “üç ¡adve mi…dârı
[193b] ¡adv edince …adar” kaynatılır ve ba¡dehu i«râc olunup yaşlığı olmayan gölgeli bir mev∂i¡de kurutulur ve √ıf@ olunur.
e†-‰ab¡u: Merâr[â]tın küllîsi derece-i râbi¡ada √ârr-ı yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Küllîsi √âdd ve cellâdır. Ve merâret bi-√asebi’≠-≠ükûret ve’l-ünû&et mu«telife olur ve ¡a†aş ve cû¡ ve irtivâ ya¡nî ¡a†aşı
olmadığı √asebiyle ve √âl-i sükûn ve de¡a ve √âl-i riyâ∂et √asebiyle dahi
mu«telife olur.
ez-Zînetü: ◊ımâr-ı va√şînin merârı tû&u …al¡ eder ve onunla †ılâ evrâmdan bâ…ıye kalan â&âra nâfi¡ olur. Ve √umretin merâhiminde vâ…i¡ olsa
√umreti men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Merârât na†rûn ve rîtîyânec ve †în-i …aymûliyâ
ile «al† olunsa cereb-i müte…arri√e nâfi¡ olur. Ve merâre-i ba…ar √umret ve
evcâ¡-ı şedîde olan …urû√tan mâ-¡adâ …ur√a merâhimine dâ«il olur. Ve teysin
merâresi siğil gibi olan la√mı …al¡ eder. Bu ma…âmda üç türlü nüs«a vardır,
kiminde
ا
ا
ve kiminde
ا
 اve kiminde ا ائ ة
 اvâ…i¡
olmuştur. Ve bi’l-cümle …urû√ bi-√asebi’l-ev…ât ve bi-√asebi’n-ne…â™ ve’t-tevessu« merârâta √âcette mu«telife olurlar, kimi merâre-i …aviyyeye ve kimi
merâre-i ∂a¡îfeye mu√tâc olurlar. Ve ≠i™bin merâresi cirâ√ât-ı ¡a§abiyyeye
nâfi¡ olup me«ûf olan teşennüc ve küzâza zamân-ı berdde nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Merâre-i tesy dâ™-ı fîl ve devâlî üzere va∂¡ olunup nâfi¡
olur ve ke≠âlik √ımâr-ı va√şînin merâresi ve «u§û§an merâre-i ≠i™b cirâ√ât-ı
¡a§aba tâbi¡ olan teşennüc ve küzâzı men¡ eder «u§û§an berde mu…ârin ola.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Teysin ve &evrin merâresi ü≠ünde olan …urû√-ı
†ariyyeye nâfi¡dir. Ve re«amenin merâresi zeyt ile ağırlaşan ü≠üne ta…†îr
olunur ve ke≠âlik †areşi olan ü≠üne ve kürrâ&-ı Neba†î ¡u§âresi ile †anîni
ve &i…al-i sem¡i olan ü≠üne ta…†îr olunur. ¢aymûliyâ ve na†rûn ve merâretü’&-&evr ile √azâzı olan re™s πasl olunur. Ve denildi ki ayı ödü la¡… olunsa
§ar¡a nâfi¡ olur. Ve süla√fâtın merâresi §ıbyânın ağzında @uhûr eden …ulâ¡-ı
«abî&eye nâfi¡ olur diye dahi ≠ikr olundu ve o merâreyi istinşâ… ile ma§rû¡
dahi intifâ¡ eder. Ve cemî¡an merârât «aşeme nâfi¡dir ve mi§fât südedini
cidden müfetti√tir.
307 ة ذراع

ار

ة ذراع ا

ار

ة

اي ا

 وDürer ∏urer.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: Merârâtın küllîsi @ulmet-i ba§ara nâfi¡dir. Ve cevâri√in
merârâtı ve «u§û§an o merârâtın yâbisi ibtidâ-i mâya ve intişâr-ı ¡ayna nâfi¡dir. Ve merârâtı isti¡mâl ancak beden ve re™s ten…ıye olunduktan sonra olur,
…ablehu câiz olmaz. Ve ¡ayna merârâtın ≠evâtu’l-erba¡dan enfa¡ı merâre-i
@abydır ve merâre-i †ayrdan enfa¡ı …abc merâresidir ve simâktan enfa¡ı şebbû† merâresidir. Ve ¡anz merâresi ¡aşâya nâfi¡ olur ve «u†û§an cebelî ¡anz
merâresi ziyâde nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Merâre-i &evr «unâ… için ¡asel ile i√tinâk olunur ve bu
menfa¡at süla√fât merâresinde dahi vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ~evrin merâresi bevâsîrin efvâhını fet√ eder. Ve merârenin küllîsi bevâsîri tel†îf eder √attâ merâre-i «ınzîr dahi tel†îf eder o merâre ile sürreye mes√ olunur ise veyâ«ûd i√timâl olunur ise. Ve ma¡a’l-¡asel
merâretü’&-&evr …urû√-ı ma…¡adeye †ılâ olur ve ondan veca¡-ı ra√im ve veca¡-ı ün&eyeyn için le†û« itti«â≠ olunur ve evrâm-ı §afn için o le†û« işlenir.
es-Sümûmu: Tüyûs-ı cebeliyyenin merâresi nühûşa tiryâ…tır ve ke≠âlik
merâretü’&-&evrde dahi o tiryâ…iyyet vardır.
On Dokuzuncusu Mûm: م
el-Mâhiyyetü: Mûm-ı §âfî bal arısı evinin dîvârı ve cidârıdır, o evde bal
arısı yumurtlayıp fer«ını i«râc eder ve ¡aselini o evde ma«zûn eder. Ve
mûm-ı esved vesa«-ı kevâiri ya¡nî kovanının vesa«ıdır.
e†-‰ab¡u: Mu¡tedildir.
el-»avâ§§u: Müleyyindir, …urû√u vesa« ile doldurur ve bi’l-¡ara∂ mura††ıbdır, zîrâ mübdi…tir, mesâmmı sedd eder ve müberride ve müsa««ine merâhime cemî¡an mâdde olur. Ve şekk yoktur ki onda nu∂c-ı yesîr ve
¡aselin ta√lîl-i ke&îrinden …alîl ta√lîl vardır. Ve vesa«-ı kevâir olan mûm-ı
esvedin ¡um…tan ce≠bi şedîddir, süllâyı ve şevki ce≠b eder ve le†âfet ve
ten…ıye-i yesîre dahi vardır ve telyîni bâliπdir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ~alâbât-ı evrâmı telyîn eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »uşkrîşâtı telyîn eder ve …urû√u vesa« ile doldururu. Ve mûm-ı esved süllâ ve şevki ce≠b eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: A¡§âbı telyîn-i beyyin ü @âhir ile telyîn eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Mûm-ı esved râyi√asının …uvveti sebebiyle ta¡†îs eder.
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A¡∂âu’§-~adrı: »uşûnet-i §adra †ılâen ve la¡…an nâfi¡ olur ve «u§û§an
dühn-i benefsec ile ∂arb oluna. Ve mür∂i¡anın memelerinde leben
ta¡a……udunu men¡ eder. Ben @ann ederim ki bu menfa¡ati ≠ikr eden dedi ki
câvers mi…dârı ondan √ubûb itti«â≠ olunup on ¡aded √abb sa…y olunmakla
menfa¡at-i me≠kûre √â§ıl olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢urû√-ı em¡â için câversten veyâ«ûd erzden mütte«a≠
olan √asv içinde on ¡aded câvers mi…dârı mûm sa…y olunur.
es-Sümûmu: Denildi ki mûm sümûmu ce≠b eder ve nu§ûl-i mesmûme
cürû√una †ılâ olunup semmin ∂ararını def¡ eder.
Yirmincisi Mıπnâ†îs:

א

el-Mâhiyyetü: Mıπnâ†îs bir √acerdir ki √adîdi ce≠b eder ve kaçan i√râ…
olunsa şâdene olur ve …uvveti onun …uvveti gibidir.
el-İ«tiyâru: Ecvedinin levni √umret-i müşerrebe olan esved olup bilâ«al† «âli§ olanlardır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müna……îdir.
A¡∂â¡u’n-Nef∂i: Bürâde-i √adîd şürb edip ba†nında √adîdin «abe&i mu√tebes olan kimseye mıπnâ†îs sa…y olunur ve mıπnâ†îs-i meşrûb o «abe&i
ce≠b edip «ârice «urûcunda ma¡an i«râc eder. Ve denildi ki mıπnâ†îsten üç
û&ûlusât mâ-ı …arâ†în ile sa…y olunsa keymûs-ı πalî@ ishâl eder.
Yirmi Birincisi Mâr…aşî&â: א

אر

el-Mâhiyyetü: Bu devâ dört §ınf olur, ≠ehebî ve fı∂∂î ve nu√âsî ve √adîdî olur, her biri nisbet olunduğu cevhere müşâbih olur. Ve ehl-i Fürs ona
√acer-i rûşenâî tesmiye ederler ve √aceru’n-nûr ma¡nâsını murâd ederler
ba§ara menfa¡ati olduğu için.
e†-‰ab¡u: ¿âniyede √ârr ve &âli&ede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve is«ân ve in∂âc ve ta√lîl ve cilâ
keyfiyyetleri vardır ve onun …uvveti …aviyyedir velâkin müna¡¡amen da……
olunmadıkça menfa¡ati @âhir olmaz.
ez-Zînetü: Bara§ ve beha… ve nemeş üzere †ılâ olunsa nâfi¡ olur ve ta√te’l-cild mu√tebise olan ru†ûbât-ı mu«tenı…ayı ta√lîl eder ve şa¡rı ter…î… ve
tec¡îd eder.
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el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Rîtiyânec ile «al† olunsa evrâm-ı §ulbeye nâfi¡
olur ve o evrâmı ta√lîl eder ve in∂âc ve ta√lîli olmakla merâ√im-i mu√allileye id«âl olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Ma¡a’r-rîtiyânec …urû√u il√âm eder ve
ma¡a’z-zernî« la√m-ı zâidi …al¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Eczâ-i ¡a∂alde müctemi¡a olup middeye şebîhe olan
sevâdı ta√lîl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki o devâ §ıbyânın boynuna ta¡lî… olunsa feza¡
eylemez.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mu√ra… ve πayr-i mu√ra… mar…aşî&â ¡ayna cilâ verir ve
ta…viye eder.
Yirmi İkincisi Maπnîsiyâ: א
el-Mâhiyyetü: Onun √âli mâr…aşî&â a√vâli gibidir ve belki ondan dahi
ecveddir ve biz onda tekellüme mu√tâc değiliz.
Yirmi Üçüncüsü Midâd: اد
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi veznen e«affı ve sevâden a√leki olur. “A√lek”
şiddet-i sevâdı olan nesnedir.
e†-‰ab¡u: Küllîsi √ârr ve müceffiftir lâkin midâd-ı Hindî o keyfiyyet
üzere değildir, zîrâ ehl-i Hind ve Bûles midâd-ı Hindîyi müberridâttan ta¡dâd ederler.
el-»avâ§§u: Küllîsi müceffif ve …âbı∂dır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ba¡∂ı ¡ulemâ zu¡m eylediler ki midâd-ı Hindî
evrâm-ı √ârre üzere kılınıp nef¡i olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »aşeb-i §anevber du«ânından ma¡a-§amg ve
mu…l mütte«a≠ olan midâd √ar…-ı nâr üzere va∂¡ olunup kendiliğinden
su…û† edince …adar üzerinde terk olunur. [194a]
Yirmi Dördüncüsü Merzencûş: ش
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.

ز
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el-»avâ§§u: La†îf ve mu√allil ve müfetti√tir; onun dühnünün …uvvesi
müsa««in ve müla††ıf ve √ârr olur.
ez-Zînetü: Onun suyu mi√cemede kılınır ve √acâmetten sonra mev∂i¡ o
su ile †ılâ olunur şar† √asebiyle, ba¡de’l-√acâmet mev∂i¡de bâ…î kalan â&âr-ı
bey∂i √udû&ten men¡ eder. Ve merzencûşun yâbisi ¡asel ile kühbe üzere
ya¡nî πayr-i «âli§ √umreti olan â&âr-ı dem üzere ve «u∂reti olan â&âr üzere
«u§û§an ta√t-ı ¡aynda olan â&âr-ı me≠kûre üzere †ılâ olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı balπamiyye üzere onunla †ılâ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¢ayrû†îye katılır, iltivâsı olan ¡a§ab üzere †ılâ olunur
ve veca¡-ı @ahra ve ürbiyyeye dahi nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik ¡asel ile i¡yâ üzere
kılınır. Ve dühnü ile ¡unu…u «alfe çeviren fâlice ve sâir fâlice ∂ımâd kılınır.
A¡∂âu’r-Re™si: Süded-i dimâπıyyeyi teftî√ eder ve şa…î…aya nef¡i olur,
ke≠âlik §udâ¡a ve ru†ûbete ve §udâ¡-ı sevdâvîye ve riyâ√-ı πalî@aya nâfi¡
olur. Ve veca¡-ı ü≠üne ne†ûlen …u†ûnen nâfi¡dir. Ü≠ünün insidâdı için merzencûş dühnüne maπmûse olan …u†na ü≠ün-i mesdûdeye va∂¡ olunmak nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun †abî«i ¡usr-i bevle ve maπ§a nâfi¡dir ve dühnü müla††ıftır ve i«tinâ…-ı ra√ime mü™eddî olan in∂ımâm-ı ra√ime nâfi¡dir.
es-Sümûmu: »all ile les¡a-i ¡a…rebe ∂ımâd olunur.
Yirmi Beşincisi Mîvîzec: ج
el-Mâhiyyetü: Zebîbü’l-cebelîdir. Ve zebîb-i cebelî √ımma§-ı esved gibi
müteπa∂∂ın ya¡nî πuluf içinde mu√tebis bir nev¡ √abb-ı esveddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√rı…, ekkâl, √âdd, √ırrîftir.
ez-Zînetü: ¢amlı …atl eder «u§û§an zernî« ile veyâ«ûd yalnız cereb ve
ta…aşşür üzere va∂¡ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Mîvîzec ma∂π olunmakla dimâπdan balπam ve ru†ûbet
tecellüb olunur. Ve veca¡-ı esnân ve ru†ûbet-i li&ât için «all ile †ab« olunup
ma†bû«u ile ma∂ma∂a olunur. Ve ma¡a’l-¡asel …ulâ¡-ı redîye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ◊abbından on beş ¡aded √abbı mâ-ı …arâ†în ile sa…y olunur ise keymûs-ı lezic ta…yi™e eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Mîvîzec sa…yında «a†ar vardır, zîrâ me&âneyi ta…rî√
eder; eger ondan …adr-i mu¡tedil ma¡a’l-mu§lı√ât isti¡mâl olunur ise me&âneyi ten…ıye eder.
Yirmi Altıncısı Mûmiyâî: אئ
el-Mâhiyyetü: Bu devâ zift ve …afr-ı ma«lû†lar †abî¡atlarındadır velâkin
mûmiyâî menfa¡ati vâsi¡-i bâliπdir.
e†-‰ab¡u: ¿âniyede √ârrdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allildir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı balπamiyyeye nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı «ilfe ve kesr ve sa…†aya ve ∂arbeye ve fâlice ve
la…veye şürben ve merû«an ceyyid olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Şa…î…aya ve §udâ¡-ı bâride ve §ar¡ ve düvâra nâfi¡ olur
ondan mi…dâr-ı √abbe bi-mâi’l-merzencûş isti¡â† olunmakla. Ve zanba… ile
ya¡nî dühn-i yâsemîn ile bir √abbe mûmiyâî ü≠ün-i mütecevvi¡ada isti¡mâl
olunur. Ve ü≠ünden seyelân-ı …ay√ için dühn-i verd ve mâ-ı √ı§rım ile müftireten ve bi-fetîletin isti¡mâl olunur. Ve &i…al-i lisân için bir …îrâ† mûmiyâî
sa¡ter-i Fârsî †abî«i ile ve ke≠âlik bey∂a ve §udâ¡-ı ¡atî… için bir √abbe cünd-i
bîdester ile bir √abbe mûmiyâî ma¡a-dühni’l-bân se¡û†an isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Riyeden dem nef&ini men¡ eder. Ve şerbet-i vâ√idesi
üç şa¡îre mi…dârıdır; mi…dâr-ı …alîl «amr ile şürb olunur. Ba¡∂ı nüs«ada
cümhûrî tesmiye olunan nebî≠ ile şürb olunur ve mücerrebdir diye vâ…i¡
olmuştur. Ve «unâ… için bir …îrâ† mûmiyâî sikencebîn ile veca¡-ı √al… için
dahi bir …îrâ† rubb-ı &û& ile veyâ«ûd †abî«-i ¡ades ile ve su™âl için bir †assûc
mûmiyâî mâ-ı ¡unnâb ve mâ-ı şa¡îr ve mâ-ı sebistân ile üç gün ¡ale’t-tevâlî
ve ¡ale’r-rî… şürb olunur. Ve «afa…ân için bir …îrâ† mûmiyâî mâ-ı kemmûn
ve kerâviyâ ve nân«âh ile şürb olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ∞a¡f-ı mi¡de için bir …îrâ† mûmiyâî mâ-ı kemmûn ve
nân«âh ve kerevyâ ile isti¡mâl olunur. Ve ke≠âlik tehevvu¡-ı balπamî ve
§adr ve mi¡de ve kebid üzere su…û† için bir …îrâ† mûmiyâî iki dânı… †în-i
Ermenî ve bir dânı… za¡ferân mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ile veyâ«ûd «ıyârşenber
ile şürb olunur. Ve füvâ… için onun bir √abbesi kerefs †abî«i ile ve †ı√âl için
bir …îrâ†ı mâ-ı sükker ile şürb olunur.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Mûmiyâî …urû√-ı i√lîl ü me&âneye ceyyiddir, bir …îrâ†
mi…dârı leben ile sa…y olunur; eger ona da…î…ten bir şey¡ «al† olunup i√timâl
olunsa √abs-i bevle …ıllet-i §abr için cidden nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Sümûm için iki √abbesi √asek ve encudân †abî«i ile isti¡mâl
olunur. Ve les¡a-i ¡a…reb için bir …îrâ† mûmiyâî «amr-ı §ırf ile sa…y olunur ve
les¡ası üzere bir …îrâ†ı semn-i ba…ar ile va∂¡ olunur ve ona ceyyid devâ olur.
Yirmi Yedincisi Mürr:
el-Mâhiyyetü: ~umûπdandır ve iki §ınftır, biri «âli§ ve bir ∂arbı maπşûştur.308
el-İ«tiyâru: Mürrün ecvedi beyâ∂a ve √umrete mâil olup şeceresinin
«aşebine mu«âli† olmaya ve râyi√ası †ayyibe ola. Ve ba¡∂ı yetû¡ât-ı …attâle
ona πaşş olunup o dahi …attâl olur ve o yetû¡a bâdyâsyûs -  אد א سtesmiye
olunur, bir nev¡ şecere-i …attâledir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müsa««in ve müfetti√ ve mu√allildir, riyâ√ı
ta√lîl eder, onda …ab∂ ve ilzâ… ve telyîn vardır ve kendinin §âli√ olduğu nesnelere du«ânı dahi §âli√tir velâkin du«ânında tecfîf eşedd olur. Ve du«ânı
la†îf-i πayr-i le≠≠â¡dır ve kündür du«ânına mücânistir, ona binâen edviye-i
kibârın ek&erinde menâfi¡i olur ve ta¡affünü men¡ eder √attâ meyyiti dahi
imsâk ve √ıf@ eder ve ona netn ve taπayyür ¡urû∂unu men¡ eder ve «âm olan
fu∂ûlü tecfîf eder. Ve İ…lî†â cezîresinden meclûb olan mürrün tes«îni ve
in∂âcı ve telyîni eşedd olur.
ez-Zînetü: Kaçan dühn-i âs ve lâ≠ene «al† olunsa şa¡rı ta…viyeye i¡ânet
eder ve tek&îf eder ve â&âr-ı …urû√u câlî olur ve femin nükhesini ta†yîb eder
eger femde imsâk olunur ise ve be«arı izâle eder. Ve ke≠âlik şarâb ve şibt
ile âbâ†a ya¡nî koltuğa tel†î« olunsa §unânını ya¡nî koltuğun râyi√asını izâle
eder. Ve mürr ma¡a’l-¡asel siğillere dahi tel†î« olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Mürr evrâm-ı balπamiyyeye nâfi¡dir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Mürr idmâl eder, ¡i@âm-ı ¡âriyeye la√m iksâ
eder ve …ûbâ üzere «all ile isti¡mâl olunup nâfi¡ olur ve cirâ√ât-ı ¡afineyi
sağaltır ve ¡asel ile «al† olunsa …ûbâya cilâ olur.
308 [Yazmada bu bitki “yirmi yedincisi” şeklindedir.]
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A¡∂âu’r-Re™si: Câlînûs dedi ki mürrün râyi√ası e§ı√√âyı ta§dî¡ eder ve
ma§dû¡u bi-†arî…i’l-ûlâ ta§dî¡ eder. Ve mürr edviyedendir «u§û§an &âfsiyâ
ve ebyûn ve cünd-i bîdester ile ü≠ünün ra∂∂ına nâfi¡dir ve sederi olur, uyutur. Ve mürr ile ma¡a-şarâbin ve zeytin ma∂ma∂a olunsa esnânı cidden şedd
edip ta…viye eder ve te™ekkülünü men¡ eder ve li&âtı dahi şedd edip ru†ûbetini izâle eder ve ke≠âlik düvârı dahi izâle eder. Ve başta olan …ur√a üzere
≠erûr kılınsa tecfîf eder. Ve cünd-i bîdester ve mâmî&â ve ebyûn ile kulak
ağrısı için ve kulakta seyelân eden …ay√ için isti¡mâl olunur. Ve müzmin
nezelât için mürr ile mun«ureyn tel†î« olunur ise nezleyi √abs eder ve bir
dânı… mi…dârı se¡û† kılınır ise dimâπı ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Aynda olan â&âr-ı …urû√u câlî olur ve ¡aynın …urû√unu
doldurur ve beyâ∂ını câlî olur ve a¡∂â-ı ¡aynın «uşûnetine nâfi¡ olur ve ¡aynın middesini ta√lîl eder eder velâkin evvelâ le≠¡ eder. Ve ba¡∂ı kerre göze
inen suyu evvel-i nüzûlünde ta√lîl eder eger ra…î… [194b] olur ise. Ve mürrün ek√âlde a…vâsı ≠ikri sâbı… maπşûş yetû¡îsi olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Müzmin-i ra†b su¡âle ve rebve ve nefes-i inti§âba ve evcâ¡-ı cenbe nâfi¡ olur ve §avtı min-πayri ta«şîn ta§fiye eder ve bu fi¡llerin küllîsini cilâ-i la†îfi √asebiyle işler. Ve ta√te’l-lisânda a«≠ olunup suyu
«uşûnet-i √al… için ibtilâ¡ olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstir«â-i mi¡deye ve mâ-ı a§fere ve mi¡dede olan nef«aya
mürr-i «âli§ nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mürr √ay∂ı idrâr eder «u§û§an mâ-ı se≠âb ile ve efsentîn
ve türmüs sularından biri ile i√ti…ân olunur ise. Ve merâreti √asebiyle cenîni ve dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı i«râc eder ve fem-i ra√imin in∂ımâmını telyîn
eder. Ve …urû√-ı em¡â ve sa√c ve ishâl için bâ…ılât mi…dârı mürr şürb olunur.
el-◊ummayâtu: Fülfül ve mâ ile bâ…ılât mi…dârı mürr ibtidâ-i nâfi∂de
şürb olunsa nâfi∂i men¡ eder.
es-Sümûmu: Les¡-i ™a…ârib için şarâb ile sa…y olunur.
el-Ebdâlü: Mürrün bedeli nı§f vezninde olan fülfül-i esveddir denildiği
üzere velâkin bu …avl &âbit değildir.
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Yirmi Sekizincisi Merrân: ان
el-Mâhiyyetü: Bir şecerenin &emeresidir ki o &emere me™kûldür ve
¡ufû§atı müfri†a ve şedîdedir, Türkîce ona kızılcık derler.309
e†-‰ab¡u: Onda …ab∂ ve tecfîf vardır.
el-¢urû√u: O şecerin …ışrının √urâ…ası su ile cereb-i müte…arri√ üzere
va∂¡ olunur. Ve bi’l-cümle şiddet-i …ab∂ı o meblaπa bâliπdir ki onun &emeresi πalî@ olan cirâ√âti idmâl eder.
es-Sümûmu: Şarâb ile onun ¡u§âresi şürb olunsa veyâ«ûd ∂ımâd olunsa
nehşe-i ef¡îye nâfi¡ olur. Dîs…ûrîdûs dedi ki onun «aşebinin nüşâresi şürb
olunsa ¡a…l eder.
Yirmi Dokuzuncusu Mâmî&â: א א
el-Mâhiyyetü: A§ferü’l-levn ve sevâda mâil bir nev¡ ¡u§âredir, belâlî†
mi&âlinde olur, kesri sühûletlidir, onda merâretli cevher-i mâî vü ar∂î olur.
Ve mâiyyetinin bürûdeti mâ-ı πudrân gibi şedîde değildir. Ve o ¡u§ârenin
a§lı bir bir √aşîşedir, Menbic’de olur ya¡nî o ism ile ma¡rûf olan mev∂i¡de
bulunur; râyi√ası sâ†ı¡a ve †a¡mı mürr ve ¡u§âresi za¡ferânîdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bâride-i yâbisedir.
el-»avâ§§u: ¢ab∂-ı §âli√ ile …âbı∂dır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ◊ârre ve πalî@ olan evrâmdan nâfi¡dir ve ebdân-ı §ulbeye ¡ârı∂ olan √umret-i ¡a@îme-i πayr-i …aviyye310 için şifâ olur.
Ve tecfîfi ifrâ† üzere olmakla √umret-i §aπîrede ve ke≠âlik ebdân-ı nâ¡imede isti¡mâl olunmaz.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Remedin ibtidâsında edviye-i ¡ayna id«âl olunur.
Otuzuncusu Mey¡a:
el-Mâhiyyetü: ¢avm dedi ki mey¡a-i ra†be iki §ınftır, §ınf-ı vâ√idi bi-nefsihi §amπan seyelân eder ve §ınf-ı â«eri †ab« ile isti«râc olunur. Bi-nefsihi
ta√allüb eden §ınf-ı evvel bi-nefsihi a§fer olur ve ¡atî… oldukta ≠ehebiyyete
∂ârib ve mâil olur. Ve ammâ …asr ile müsta√leb olan §ınf-ı &ânî esved olur
309 İbn Kütbî merrân …arâniyâ olduğunu ta§√î√ eder, mâliyâdır diyenleri redd eder.
310 “∏ayr-i …aviyye”den murâd πayr-i müsta√keme demektir.
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ve onun beyânı budur ki o şecerenin li√âsı ya¡nî …ışrı †ab« olunur ve müsta√lebine mey¡a-i ra†be derler ve &üfl ve &ecîrine mey¡a-i yâbise derler.311
el-»avâ§§u: Ra†be ve yâbise mey¡anın …uvâlarında biz bundan a…dem
tekellüm eyledik ve …ab∂ ve tecfîf keyfiyyetleri olduğunu biz ≠ikr eyledik.
e†-‰ab¡u: Ba¡∂ılar dediler ki mey¡a √ârre-i yâbisedir.
A¡∂âu’r-Re™si: Dimâπdan ru†ûbâtı inzâl edip dimâπı ten…ıye eder velâkin bu kelâma i¡timâd olunmaz, zîrâ mey¡a mu§addi¡dir ya¡nî §udâ¡ı îcâb
eden nesne ne keyfiyyette ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mey¡a-i yâbise mi¡de bellesine nâfi¡a olur.
Otuz Birincisi Ma√leb:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Ecved ebya∂-ı lü™lü™î olup §âf olandır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârrdır, yübsü şedîd değildir.
el-»avâ§§u: Cellâ ve la†îf ve mu√alli ve evcâ¡ı müsekkindir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »â§ıre ve @ahr ya¡nî böğür ve arka ağrılarına ceyyiddir.
A¡∂âu’r-Re™si: Mâ-ı ¡asel ile şürb olunsa πaşye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınca ve √a§ât-ı külâya nâfi¡dir.
Otuz İkincisi Maπre: ه
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi na…î olup suda nemâsı olandır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbis olur.
el-»avâ§§u: Onda taπriye ve …ab∂ vardır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Evcâ¡u’l-kebide nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı √abste †în-i ma«tûmdan a…vâdır ve dûdu …atl eder
ve Bûles’in şehâdeti üzere veca¡-ı ba†na nâfi¡dir.
Otuz Üçüncüsü Mâhû-dâne: א دا
el-Mâhiyyetü: ◊abbu’l-mülûk dedikleri[dir.] Onun vara…ı mu§annifin
bilâdında olur, onun vara…ı semek-i §ıπâra müşâbihtir, †ûl-i i§ba¡da olur ve
311 Türkîce ona zığala derler, Menteşe’den gelir, kara günlüğün revâπıdır. A«terî.
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&emeresi benâdı…-ı kibâr mi…dârında üçer üçer olur ve ba¡∂ısı ondan a§πar
olur ve &emeresi nevrinde üç √abbe olur ki levni esveddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıla ishâli √asebiyle nâfi¡dir ve ke≠âlik
ni…rise ve ¡ır…-ı nesâya nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstis…âya nâfi¡ olur; bi-…uvvetin muπa&&îdir, mi¡deye
muvâfı… olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Yetû¡ât mi&lli müshildir. Ve onun vara…ı dîk-i herim
mera…asında †ab« olunup …ûlınca nef¡i olur. Ve √abbından yedi veyâ«ûd altı
√abb veyâ«ûd o mi…dârı √abb kılınmaksızın şürb olunduktan sonra üzerine
mâ-ı bârid şürb olunsa mirreyi veyâ«ûd balπamı ishâl eder. Ve ek&er-i meşrûbu on beş √abb olur eger kibâr ise ve √ubûb-ı §ıπârından ek&erü mâ-yüşrebü yirmi ¡aded √abb olur. Ve eger onun ishâli eblaπ ve ek&er olmak …a§d
olunur ise o √ubûbun ma∂πı icâde olunur ve eger ishâli mülâyim kılınmak
…a§d olunur ise o √ubûb bilâ-ma∂π ve ¡alâ-√âlihi ibtilâ¡ olunur.
Otuz Dördüncüsü Ma√rû&: وث
el-Mâhiyyetü: Bu devâ encudânın a§lıdır; …uvvet ve menâfi¡de √ıltîtten
dûndur. Ve encudân bâbında biraz a…vâl ≠ikr olundu ki onu ma√rû&a na…l
eylemek vâcib olur.
el-»avâ§§u: Mün∂ic-i müleyyindir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onda ¡usr-i inhi∂âm ve mi¡deye ma∂arrat vardır velâkin
mi¡de-i bâride onun ile ta…avvî eder.
Otuz Beşincisi Mîsem:
el-Mâhiyyetü: Onun √abbı bu†ma müşâbihtir, ta…†î¡i mü&elle&tir, §ufrete mâil olur, onda teb«îr olundukta râyi√a-i †ayyibe olur. Bostânîsinin üç
yaprağı olur. Onun berrîsi ve Mı§rîsi olur ve ondan «ubz itti«â≠ ederler.
Ve müşâbih olur ki o devâ √arbe ola, onun bâbu’l-√âda ≠ikri mürûr eyledi.
e†-‰ab¡u: Bostânî mu¡tedildir ve berrî &âniyede √ârr-ı yâbistir.
el-»avâ§§u: O bostânî ki onun üç ¡aded yaprağı olur, onun mi…dâr-ı …alîl
…uvve-i müceffifesi vardır ve berrîsi a…vâdır.
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Otuz Altıncısı Melvâ√: اح
el-Mâhiyyetü: Devâ-i Şâmîdir, o diyârda bu ism ile ma¡rûftur. Ve bir
nev¡ «aşebdir ki ¡a…d mi&lli olur, müna……a†tır, …alîl sevâda mâildir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun bir dıra«mîsi mâ-ı …arâ†ın ile şed«-ı ¡a∂ale
¡alâ-zu¡mihim nâfi¡dir.
Otuz Yedincisi Mûrd-isferem: م

رد ا

el-Mâhiyyetü: Denildi ki bu ismin müsemmâsı zehr ve di…â… ve münferike …u∂bândır; πubrete ve §ufrete mâildir ve …uvveti bâ≠âverd gibidir
ba¡∂ıların …avli üzere. Ve onun ba¡∂ısının beyâ∂a meyli eşeddir ve ba¡∂ısının dahi §ufrete meyli ziyâdedir. İbn Mâseveyh der ki o devâ âs-ı berrîdir
ve â«er der ki ¡afâr-ı Rûmîdir ve ◊ûzî der ki mûrd-isferem efsentîn-i redî
…uvvesinde olur ve …ab∂ı eşeddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ar¡a ve dimâπ ru†ûbâtına nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ve kebidi ta…viye eder ve a√şâ üzere olan sa…†aya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdân şer√ için i√timâl olunur.
Otuz Sekizincisi Mulley√:
el-Mâhiyyetü: ¡Avsec gibi bir şey™dir, vara…ı zeytûn vara…ına müşâbih
olur ve bu…ûl gibi me™kûldür.
el-»avâ§§u: Onda mülû√at ve …ab∂ ve ru†ûbet vardır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bir dıra«mîsi mâ-ı …arâ†în ile mi¡deye nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bir dıra«mîsi mâ-ı …arâ†în ile maπ§ı teskîn eder.
Otuz Dokuzuncusu Mâmîrân: א ان
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ «aşebdir, ¡ı…d [195a] gibidir, sevâda mâildir,
onda in¡i†âf-ı …alîl vardır, ¡urû…-ı §abbâπînden √iddetlidir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyenin â«irinde √ârr-ı yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cidden cellâ ve müna……îdir.
ez-Zînetü: A@fârın beyâ∂ını ve mu…aşşer ve semice a@fârı câlî olur.
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A¡∂âu’r-Re™si: ¡U§âresi başta ru†ûbet-i πalî@ayı √alb eder ve dimâπı
fu∂ûlden ten…ıye eder ve a§lı veca¡-ı esnâna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Aynda olan beyâ∂ı ten…ıye eder ve onun ile ikti√âl olunsa ba§arı √iddetlendirir ve ru†ûbet-i πalî@asını câlî olur ve «â§§aten ¡u§âresinin cilâsı ek&er olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lı yere…âna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§a nâfi¡dir ve ¡alâ-…avli Bûles idrârı dahi vardır.
Kırkıncısı Mâhî-zehrec: ج

א

el-Mâhiyyetü: Bir şecerdir ki şübrüm şeceresine müşâbih olur lâkin bunun †ûlü ezyed olur ve levni §ufrete mâil πubret olur. Ve ba¡∂ı nâs mâhî-zehreci yetû¡âttan ¡add eyledi.
e†-‰ab¡u: ¿âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Mâhî-zehrec πadîre †ar√ olunsa semeke sekr verip semek
†âfî olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rise nâfi¡dir ve ke≠âlik ¡ır…u’n-nesâ ve mefâ§ıl veca¡larına ve @ahr ve verik veca¡larına dahi nâfi¡ olur ve riyâ√ı tebdîd eder
edviye-i müshilede vâ…i¡ olur ise.
Kırk Birincisi Mâş: אش
el-Mâhiyyetü: Onun cevheri bâ…ılâ cevherine …arîbdir. Onu isti¡mâlin
ef∂al-i ev…âtı eyyâm-ı §ayftır.
e†-‰ab¡u: Onun mu…aşşeri ru†ûbet ve yübûsette mu¡tedildir ve πayr-i
mu…aşşerinin yübûsete meyli vardır ¡ufû§at-ı …ışr √asebiyle.
el-»avâ§§u: Onda min-vechin nef« vardır velâkin bâ…ılâ nef«i mi…dârına bâliπ olmaz ve onda bâ…ılânın cilâsı ve ¡adesin berdi dahi olmaz. Ve
mi…dâr-ı …alîl …ır†ım ile isti¡mâl olunur ise §âli√ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı a¡∂â için onunla ¡inebden mütte«a≠ †ılâ ve za¡ferân ile ma†bû« şarâb ile ∂ımâd olunur ve ke≠âlik bara§ ve beha… üzere
dahi isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun keymûsu ma√mûddur «u§û§an mâş mu…aşşer ola.
Ve onda bâ…ılâda olab bu†™-ı in√idâr yoktur. Ve kaçan levz-i √ulv dühnü ile
†ab« olunsa onun «ıl†ı a√med olur.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Su içinde mâş †ab« olunup mâşı †ar√ olunduktan sonra
o suyun içinde †ab« olunan mâş-ı cedîd †ab¡ı ¡a…l eder «u§û§an rummân
ve summâ… ile o mâş ta«mî∂ oluna. Rûfus’un şehâdeti üzere onda bâha
ma∂arrat vardır.
Kırk İkincisi Menn:
el-Mâhiyyetü: O †ulûlun küllîsine ı†lâ… olunur ki «afî ola, eşcâr veyâ«ûd
a√câr üzere vâ…i¡ ola ve ba¡de’l-vu…û¡ ¡aselen mün¡a…id olup √ulv ola ve
§umûπ cefâfı gibi teceffüf eyleye. Ve o †ulûl terencebîn ve şîr«ışt ve Reyy
cânibinde olan cibâl-i ¢a§rân’dan meclûb olan ¡asel mi&llilerdir ve onların
her birini biz bâbında ≠ikr eyledik. Ve o †ulûl her ne üzere vâ…i¡ olur ise
onun …uvvetinden …uvvet a«≠ edip …uvvet-i me™«û≠esini kendi lebeninin ve
√alâvetinin mu…te∂âsı olan …uvvete i∂âfe eder.
Kırk Üçüncüsü Mermezâd: اد
el-Mâhiyyetü: ¢u∂bân-ı bey∂-i zeπabiyyedr ve ca¡deye benzer velâkin
zeπabiyyeti ondan ek&erdir belki onun küllîsi zeπabındadır ve râyi√ası mürr
râyi√ası gibidir, √arâret-i …alîle vardır, †ayyibdir ke≠â fî-ba¡∂ı’n-nüsa«.
Kırk Dördüncüsü Mil√:
el-Mâhiyyetü: Tuzda merâret ve …ab∂ vardır ve merâreti bûra…a …arîbdir;
kimisi heşştir ve kimisi mu√teferdir ve onun ba¡∂ısı derânî ve billûr gibidir.
Ve bir §ınfı nef†îdir, esved olur ve sevâdı cevheri √asebiyle değildir, bi-√asebi’n-nef†iyyet esveddir, ona binâen ted«în olunup nef†iyyeti ta†yîr olunsa
derânî gibi bâ…î kalır ve kaçan mi√l-i nef†î da…… olunsa ondan râyi√a-i nef†
@âhir olur. Ve bir §ınfı dahi mil√-i Hindî-i esveddir ve onun sevâdı cevherindedir, nef†iyyeti √asebiyle değildir. Ve mi√-i ba√rîye su i§âbet eylediği
gibi ≠evebân eder, nil√-i berrî ≠evebân eylemez.
e†-‰ab¡u: ~âniyede √ârr-ı yâbistir, her ne …adar merâreti ek&er olur ise
√arâreti dahi ek&er olur.
el-»avâ§§u: Cellâ, mu√allil, …âbı∂, müceffiftir …ab∂ı ve ta√lîli olduğu
için. Ve …ab∂ı ef¡âl-i sâiresinden eşeddir ve riyâ√ı kesr eder. Ve mil√-i
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mu√ra…ın tecfîf ve ta√lîli eşedd olur ve ¡ufûnete nâfi¡dir ve a«lâ†-ı πalî@aya
dahi nâfi¡dir. Ve zehretü’l-mil√ mil√ten ve mil√in mu√ra…ından el†aftır. Ve
mil√in πubârı mil√in zehrine …arîbdir. Zehr ve πubârdan her birinin le†âfetleri √asebiyle mil√in ta√lîlinden ek&erdir.Ve mu√√tefer olan mil√in ta√lîl
ve tel†îfi e…all olur lâkin o mil√-i mu√tefer …aviyyü’†-†a¡m olur ise ta√lîl
ve tel†îfi e…all olmaz mil√-i Keşşî gibi. “Keşş” bir nâ√iyenin ismidir diye
ba¡∂ı ¢ânûn nüs«asında mu…ayyeddir ve †ab¡ ile olan nüs«alarda “Keşşî”
bedeline “şebbî” vâ…i¡ olmuştur, @âhir budur ki mu√arreftir. Ve ≠ikr olunan mil√-i Keşşî …abbâ∂ ve mu√allildir. Ve mil√-i mu√tefer mirâren πasl
olunsa bilâ-le≠¡ tecfîf eder. Ve heşş olan mil√in cilâsı ek&er olur ve e†¡ime-i
bârideye «al† olunsa onu i√âle eder. Ve mil√-i derânî riyâ√ı †ard eder. Ve
merâreti ek&er olan mil√in ta√lîli eşedd olur. Ve bi’l-cümle a§nâf-ı mil√
a«lâ†-ı câmideyi i≠âbe eder. Mil√-i mürrde ta√lîl ve is«ân eşedd olur.
ez-Zînetü: Mil√-i mu√ra… √afrdan esnânı ten…ıye eder. Ve hangi kühbetü’d-dem olsa mil√ ile †ılâ onu izâle eder. Ve i¡tidâl ile mil√i isti¡mâl levni
ta√sîn eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Mil√ ¡asel ve zebîb ile demâmîle ∂ımâd kılınır
ve fû≠enec ve ¡asel ile evrâm-ı balπamiyyeye ∂ımâd olunur ve nemleyi intişârdan men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Lu√ûm-ı zâideyi ve tû&eyi ekl eder ve cereb-i
müte…arri√aya ve …uvâbâya nâfi¡ olur; zeyt ve «all ile nâra …arîb mev∂i¡de
ta¡rî… olunup √ikke olan mev∂i¡ onunla tel†î« olunsa √ikkeyi teskîn eder
«u§û§an o √ikke balπamiyye ola. Ve √ar…-ı nâr üzere zeyt ile mil√ tel†î«
olunsa tenfî†ten men¡ eder ve «u§û§an o mil√ bûra…î ve İfrî…î mil√ler ola. Ve
a§nâf-ı bûra… cem¡ ve tecfîfite emlâ√tan bir şey™ meblaπına bâliπa olmaz,
zîrâ mil√in ta√lîli ve …ab∂ı eşeddir, ru†ûbetten olanları ta√lîl eder ve eczâ-i
¡u∂vu cem¡ ve …ab∂ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Da…î… ve ¡asel ile iltivâ-i ¡a§ab üzere ve ni…rise ∂ımâd
kılınır. Ve zeyt ile «al† olunup i¡yâ için a¡∂âya mes√ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Bü&ûr-ı re™se mil√ şa√m-ı √an@al ile †ılâ olunur. Ve mil√-i
enderânî ≠ihni √iddetlendirir. Ve mil√ li&e-i müster«iyeyi şedd eder «u§û§an
enderânî ola. Ve «all ile ü≠ün-i mütevecci¡ya ∂ımâd olunur.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: Ecfânda olan la√m-ı zâidi ve @ufreyi ekl eder ve «â§§aten
mil√in zehri πışâveye ve beyâ∂a nâfi¡ olur. Ve mil√ zebîb ve ¡asel ile ¡ayn
üzere ∂ımâd kühûbet-i demi o ∂ımâd ta√lîl eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Mil√-i nef†î ve ¡asel ve «all ile √aneke †ılâ olunup «unâ…a
ve verem-i lehâta ve naπânıπ veremine nâfi¡ olur. Ve enderânî ve nef†î ve
emlâ√-ı sâire §adrda olan balπam-ı lezici …a†¡ eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mil√ …ay™a mu¡în olur ve «u§û§an enderânî ve nef†î bi’l«â§§a mu¡în olur ve mi¡de-i bâride evcâ¡ına nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bi’l-cümle a§nâf-ı mil√ &üflün «urûcunu ve †a¡âmın in√idârını teshîl eder. Ve mil√- nef†î ¡ufûnetli balπamı ve mâı ve mirreyi ve sevdâyı nef∂ eder. Ve mil√ √u…ne a«lâ†ına dâ«il olur. Ve şedîdü’s-sevâd olup
nef†î olmayan mil√-i esved balπamı ve sevdâyı ishâl eder. Ve mürr olan
mil√ dahi bi-…uvvetin sevdâyı ishâl eder. Ve enderânî bi-…uvvetin balπam-ı
«âmı ve sevdâyı dahi ishâl eder. Ve mil√in kendisi ≠ûsen†âriyâya πâyet
nef¡i olur ve edviye-i müshilenin sevdâyı ve ru†ûbât-ı leziceyi ¡u∂vdan
…al¡ına mu¡în olur. Ve fûtenec-i cebelî [195b] semn ve «amîr ile balπamî
olan evrâm-ı ün&eyeyne nâfi¡ olur ve ke≠âlik fûtenec ve ¡asel ile …urû√-ı
≠ekere nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Mil√ bezr-i kettân ile les¡a-i ¡a…rebe ∂ımâd olunur. Ve fûtenec-i cebelî ve zûfâ ve ¡asel ile √ayye-i mu…arrene nehşesine ∂ımâd olunur.
Ve «all ve ¡asel ile ≠ü’l-erba¡a ve’l-erba¡în ve zenâbîr nehşlerine †ılâ olunur.
Ve sikencebîn ile ebyûnun ve fu†r-ı …attâlin ma∂arratı tedârük olunur.
Kırk Beşincisi Mülû«ıyâ: א
el-Mâhiyyetü: Bu ba…l «ubbâzâdır, bâbu’l-«ubbâzâda onun ≠ikrini biz
isti…§â eyledik.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede ra†bdır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Südedi kebidi teftî√ eder.
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Kırk Altıncısı Mişmiş:
el-Mâhiyyetü: Şöhreti olmakla mâhiyyeti beyâna √âcet yoktur.312
el-İ«tiyâru: Ecvedi mişmiş-i Ermenîdir, zîrâ fesâda ve √umû∂ata tesâru¡ eylemez. Kaçan mişmiş tenâvül olunsa gerektir ki üzerine bi’s-seviyye
ma§†akî ve enîsûndan iki dirhem mi…dârı a«≠ ya¡nî tenâvül oluna veyâ«ûd
bir dirhem mi…dârı «amr-ı §ırf veyâ«ûd nebî≠-i zebîb veyâ«ûd nebî≠-i ¡asel
ile a«≠ oluna.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bâriddir ve çekirdeğinin dühnü &âniyede
√ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: »ıl†ı serî¡ü’l-¡ufûnettir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun na…î¡i ¡a†aşı teskîn eder. Ve mişmiş «av«tan mi¡deye evfa… olur. Ve mişmiş-i Ermenî mi¡dede fâsid olmaz ve √umû∂ata sür¡at
eylemez. Ve onun ma∂arratını men¡ eder mişmiş tenâvülünden sonra üzerine enîsûn ve ma§†akî meybih ile ya¡nî ayva şarâbı ile veyâ«ûd nebî≠i zebîb
ile şürb olunmak ve mebrûd olanlar ¡asel-i §ırf ile şürb eylemek.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Çekirdeğinin dühnü bâsûra nâfi¡dir.
el-◊ummayâtu: Sür¡at-i ta¡affünü √asebiyle √ummayâtı tevlîd eder lâkin
mişmiş-i mu…addedin ya¡nî kuru mişmişin na…î¡i √ummâ-ı √âddeye nâfi¡ olur.
Kırk Yedincisi Mevz: ز
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûf &emeredir; onun yaprağı ¡arî∂ ve †ıvâl olur, mârzevân vara…ına müşâbihtir, onun şeceri ancak büldân-ı √ârrede nâbit olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ∏ıdâiyyeti yesîr olur ve müleyyindir ve ik&âr-ı
tenâvül südedi îrâ& eder ve bi-√asebi’l-mizâc §afrâyı ve balπamı ziyâde
eder.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrın ve √al…ın √ur…atına nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye &a…îldir, tenâvülünde ik&âr olunsa mi¡deye cidden &a…îl olur. Vâcib olur ki ma√rûru’l-mizâc olanlar tenâvül eder ise üzerine sikencebîn-i büzûrî şürb ede ve mebrûdîn ¡asel şürb ede.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Menîyi ziyâde eder ve külâya muvâfı… olur ve bevli idrâr eder.
312

ِ ْ ِ [mişmiş] (mîmlerin kesri ve şîn-i evvelin sükûnuyla) zerdali dedikleri
mîvedir. Vankulu.
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Kırk Sekizincisi Mu««:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur ya¡nî kemiğin iliğidir.
el-İ«tiyâru: Mu««un evfa…ı ¡iclin ve iyyelin mu««udur ve ba¡dehu &evrin ve ba¡dehu mâ¡izin iliği evfa…tır. Ve tüyûs-ı …u√ûle ve «u§û§an &îrân-ı
fü√ûlenin mu««u eybes ve mu««-ı e†râf desim olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müsa««in ve müleyyin ve câlî ve πıdâiyyeti
ke&îr olur eger istimrâ olunur ise.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ~alâbâta ve ta√accüre ¡icl ve iyyel mi&llilerin
mu««u ceyyid olur. Ve ev¡âl mi&llilerin mu««u yâbis olmakla onlardan
«ayr me™mûl olmaz.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi tel†î« edip şehveti is…â† eder, vâcib olur ki onu
tenâvül efâvîh ve ebâzîr ile ola.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mi«â«-ı ma√mûdeden ferzice itti«â≠ olunup i√timâl olunur ve §alâbet-i ra√ime nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Denildi ki mu««-ı iyyel ile tela††u« hevâmmı †ard eder.
Kırk Dokuzuncusu Mürrî: ي
el-Mâhiyyetü: Bu devâya âbkâme tesmiye olunur.
e†-‰ab¡u: ¿âli&eye varınca …adar √ârr-ı yâbistir. Onun semekîsi ve şa¡îrîsi olur. İbn Mâseveyh der ki semekîsi √arâret-i yübûsette şa¡îrîden e…all
olur. Mu§annif der ki İbn Mâseveyh’in bu …avlini ta§dî… eylemem.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: A«lâ†-ı πalî@ayı câlî olur ve telyîn ve neşf eder
ve onda …ab∂ vardır ve balπamı dahi ten…ıye eder.
ez-Zînetü: Nükhe-i femi ta†yîb eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√-ı ¡afineye ceyyiddir. Ve semekten ve
lu√ûm-ı mâli√adan ma¡mûl olan, …urû√-ı «abî&eyi sa¡ydan men¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı verike ve ¡ır…-ı nesâya nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Evâil-i cüderîde onunla ikti√âl olunup gözde be&re
√udû&unu men¡ eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de ru†ûbetine nâfi¡dir ve ru†ûbât-ı a√şâyı câlîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınc edviyesine dâ«il olup nef¡i olur ve «u§û§an sa√cı
ten…ıye için onunla i√ti…ân olunur.
es-Sümûmu: Kelb-i kelibin nehşesine nâfi¡ olur.
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Ellincisi Meyfu«tec:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, ¡a§îr-i ¡inebin ma†bû«una derler.
A¡∂âu’n-Nefesi: Nef&e mu¡în olur, onun için diyâ…ûdâ denmekle ma¡rûf
şarâb-ı «aş«âşa id«âl olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Veca¡-ı külâya ve me&âneye nâfi¡dir.
Elli İkincisi Ma§l:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: A§√âb-ı sevdâya cidden redîdir Kaçan la√m-ı semîn ile
†ab« olunsa …alîlen §âli√ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mi¡deye ve ma…¡adeye mu∂ırr olur.
Elli Üçüncüsü Mâyi√:

א

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki mâyi√ bir nebâttır ki ve…ûd-ı nârda isti¡mâl olur, onun sâ…-ı vâ√idi ve vara…-ı müstedîri vardır ve u§ûl-i
vara…ında bir nev¡ &emeri vardır ki türse ya¡nî kalkana müşâbihtir ve iki
†aba…adır ve onun bezri min-vechin ¡ar∂a mâildir. Ve o nebt mevâ∂i¡-i
cebeliyyede ve emâkin-i ve¡irede313 nâbit olur.
el-»avâ§§u: Denildi ki kaçan mâyi√ beyt-i «afi∂in ya¡nî süflâda olan
odanın fev…ine ta¡lî… olunsa onda sâkin olan nâs ve mevâşî ma√fû@u’§§ı√√at olurlar. Ve o nebt «av∂ı ile rab† olunup a¡nâ…-ı mevâşîye ta¡lî… olunsa
onlardan es…âmı def¡ eder.
ez-Zînetü: Kaçan o nebt sa√… olunup ¡asel ile «al† olunsa ve onunla kelef
ve bereş tel†î« olunsa onları ten…ıye eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun †abî«i şürb olunsa bilâ-√ummâ olan füvâ…ı teskîn
eder; ke≠âlik elinde imsâk ve dâimâ ona na@ar eylemek dahi ≠ikr olunan
fi¡li işler.
es-Sümûmu: Mücerribînden bir …avm dedi ki kaçan o nebt da…… olunup
†a¡âma katılsa ve kelb-i kelibin ma¡∂û∂u o †a¡âmı ekl eylese ona nâfi¡ olur.

313 “Emâkin-i ve¡ire” sarp yer ma¡nâsına. Vanî.
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Elli Dördüncüsü Men…ûr: ر
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs zu¡m eder ki «aş«âş-ı Mı§rîdir, binâen ¡aleyh
onun menâfi¡inin ≠ikrini «aş«âş bâbına te™«îr eyleriz.
Elli Dördüncüsü Mecc:
el-Mâhiyyetü: Mecc lüπat-i Fârsîde mâş dedikleridir ve biz onda kelâmı
ve menâfi¡i beyânını istîfâ eyledik.

On Dördüncü Fa§l ◊urûf-ı Nûnda Olan Kelâm-ı
Müstevfâdır Ve Onda Biz Yirmi Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
Evvelkisi Nerces:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Onun a§lı ce≠≠âbdır, …a¡rdan ce≠b eder ve müceffiftir ve
câlî ve πâsildir ve dühnü yâsemîn dühnü a√vâli üzeredir velâkin dühn-i
yâsemînden a∂¡aftır.
ez-Zînetü: Onun a§lı süllâ ve şevki i«râc eder «u§û§an da…î…-i şeylem ile
isti¡mâl oluna. Ve nerces kelefi ve beha…ı câlî olur «u§û§an ki a§lı «all ile
isti¡mâl oluna ve a§lı dâü’&-&a¡lebe nâfi¡dir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A§l-ı nerces ¡asel ve kirsenne ile ma¡cûn kılınır,
teftî√i ¡asîr olan dübeylâtı tefcîr eder. Ve evrâm-ı ¡a§abiyyeye a§lı ile ∂ımâd
olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âti tecfîf eder ve il§â…-ı şedîd ile il§â… eder
√attâ veter …ı†¡alarını dahi il§â… eder. Ve ¡asel ile sa√… olunup √ar…-ı nâra ve
cirâ√ât-ı ¡a§ab ve …urû√-ı πâire üzere va∂¡ olunur. Eger kirsenne ve ¡asel ile
«al† olunur ise …urû√un [196a] evsâ«ını ten…ıye eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Dühnü ¡a§aba nâfi¡ olur. Ve a§l-ı nerces ile evrâm-ı
¡a§aba ve ¡a…dine ve evcâ¡-ı mefâ§ıla …avmin zu¡mları üzere ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Süded-i dimâπı teftî√ eder ve ra†b-ı sevdâvî §udâ¡a nâfi¡ olur
ve dühnü dahi o fi¡li işler. Ve dühn-i evfa…tır ve rü™ûs-ı √ârreyi ta§dî¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun dühnü √icâbda olan evrâm-ı §ulbe vü bârideyi ta√lîl eder eger §adr o dühn ile temrî« olunur ise.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lı ¡alâ-√âlihi bâ…î iken tenâvül olunsa veyâ«ûd
sülâ…ası tenâvül olunsa …ay™ı tehyîc ve ta√rîk eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ra√im ve me&âne evcâ¡ına nâfi¡ olur. Ve ondan dört dirhem mi…dârı bi-mâi’l-¡asel şürb olunsa √ayy veyâ«ûd meyyit olan cenîni
is…â† eder. Ve onun dühnü ra√imin in∂ımâmını ve evcâ¡ını teskîn eder.
İkincisi Nârdîn:

אرد

el-Mâhiyyetü: Sünbül-i Rûmîdir, onda olan kelâmı bâbu’s-sîne te™«îr
eyleriz.
Üçüncüsü Nîl:
el-Mâhiyyetü: Onun bostânîsi ve berrîsi olur ve berrînin fi¡li bostânî fi¡li
gibidir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂dır, nezfi men¡ eder ve tecfîf eder ve
bosânînin tecfîfi …avîdir ve le≠¡i yoktur; berrîde √iddet vardır ve tecfîfi
eşeddir ve mevâddı ¡um…tan ce≠b eder.
ez-Zînetü: Kelef ve beha…ı câlî ve dâü’&-&a¡lebe nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Nîl verem-i terehhülü ı∂mâr eder ve a¡∂â-i §ulbede olan cirâ√ât-ı rediyyeye nâfi¡ olur ve bi’l-cümle her veremin ibtidâsında nâfi¡ olur ve √umret ve nemleye dahi nâfi¡ olur ve onların üzerlerinde
da…î…-i şa¡îr ile isti¡mâl olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Ebdân-ı §ulbede vâ…i¡ cürû√u idmâl eder …uvvet-i tecfîfi √asebiyle; bu fi¡l bostânînin fi¡li ve &emeresidir. Ammâ berrî
√iddetlidir ve …urû√-ı ¡afinede fi¡li ¡acîb ve ceyyid olur. Ve …urû√ mu¡âlecesinde bostânî ecved olur …ıllet-i ce≠bi √asebiyle ve …urû√-ı ¡atî…aya nâfi¡
olur. Ve sa√… olunup ma¡a’l-¡asel √ar…-ı nâr üzere ve cirâ√ât-ı ¡a§ab üzere
va∂¡ olunur ve şevki i«râc eder «u§û§an da…î…-i şeylem ile ∂ımâd oluna.
A¡∂âu’§-~adrı: ~ıbyânı mu…ayyi™ olan su¡âl-i şedîde nâfi¡ olur ve nîlin
¡u§âresi dahi ona ve …urû√-ı rediyyeye nâfi¡ olur ve şev§a-i sevdâviyyeye
dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âle nâfi¡dir «u§û§an berrînin nef¡i ek&erdir.
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Dördüncüsü Nesrîn:
el-Mâhiyyetü: Nesrîn …uvvette yâsemîn gibidir velâkin ondan a∂¡aftır
ve nerces gibidir ve dühnü yâsemîn dühnü gibidir velâkin ondan a∂¡aftır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Bi’l-cümle onun a§nâfı müna……î ve müla††ıftır
ve «u§û§an zehrinin o fi¡llere i«ti§â§ı vardır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Berd-i ¡a§abdan nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Kulakta olan kurtları …atl eder ve †anîn ve devîye nâfi¡
olur ve veca¡-ı esnâna dahi menfa¡ati vardır. Ve berrî ile cebhe tel†î« olunsa
§udâ¡ı teskîn eder ve cemî¡an a§nâfı mun«ureynin süddelerini fet√ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Evrâm-ı √al…a ve levzeteyn veremlerine nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ondan dört dıra«mî şürb olunsa …ay™ı ve füvâ…ı teskîn
eder «u§û§an berrî ola.
Beşincisi Nemmâm: אم
el-Mâhiyyetü: Sîsenberdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârrdır ve derece-i &âli&eye varınca …adar
yâbistir, ¡ufûnâta mu…âvim olur.
ez-Zînetü: ¢amlı …atl eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı bâ†ıneye ve filiπamûnîden şedîdü’§-§alâbet olanlara nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: »all ile †ab« olunur. Ve dühn-i verd ile «al† olunup başa
tel†î« olunur ise nisyâna nâfi¡ olur ve ke≠âlik i«tilâ†-ı ≠ihne ve lî&erπusa ve
…arânî†usa dahi nâfi¡dir. Ve ke≠âlik nemmâm «all ile †ab« olunup dühn-i
verd ile §udâ¡da isti¡mâl olunur ve ona nâfi¡ olur. Ve berrîsinin vara…ı ile
cebhe ve re™s ta∂mîd olunsa §udâ¡ı izâle eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Şarâb ile şürb olunsa füvâ…a nâfi¡ olur. Ve bezri a…vâdır
ve kebid evrâmına nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdâna ve √abbu’l-…ar¡a nâfi¡dir ve cenîn-i meyyiti is…â†
eder ve o dûdları ishâl eder «u§û§an nemmâm §a«rî ola. Ve berrî nemmâm
şarâb ile şürb olunsa ta…†îr-i bevle nâfi¡ olur ve √a§âtı i«râc eder ve şarâb ile
şürb olunsa maπ§a nâfi¡ olur.
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es-Sümûmu: Lüsû¡a nâfi¡ olur. Zenâbîr les¡asına onunla ∂ımâd olunur ve
zenâbîr les¡i için ondan iki dirhem mi…dârı sikencebîn içinde şürb olunur.
Altıncısı Nîlûfer:
el-Mâhiyyetü: Câlînûs dedi ki nîlûfer kerneb-i mâdır ve onun √abbına
√abbu’l-¡arûs tesmiye olunur denildiği üzere. Ve onda «ilâf vardır, ba¡∂ılar
≠âhib olurlar ki √abbu’l-¡arûs kebâbedir. Ve nîlûfer-i Hindînin a§lı yebrû√
√ükmündedir.
el-İ«tiyâru: A§lı ebya∂ olan nîlûfer esvedü’l-a§l nîlûferden a…vâ olur.
Ve nîlûferin bezri √abbından a…vâ olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid-i ra†bdır ve şarâbı şedîdü’t-ta†fi™edir.
Ve Hindînin †ab¡ı yebrû√ †ab¡ında olur.
el-»avâ§§u: Şarâbı cidden müla††ıftır.
ez-Zînetü: Onun a§lı su ile beha… üzere va∂¡ olunur «u§û§an a§l-ı esved
enfa¡ olur ve ke≠âlik onun a§lı ve «u§û§an a§l-ı esved ma¡a’z-zift dâ-i &a¡leb
üzere va∂¡ olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreye ve verem-i †ı√âle nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Bezri ve a§lı …urû√a nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Münevvim ve §udâ¡-ı √ârr u §afrâvîyi müsekkindir velâkin bu fi¡l-i me≠kûr onda ∂a¡îftir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Onun şarâbı su¡âle ve şev§aya ceyyiddir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun a§lı şürben ve ∂ımâden evrâm-ı †ı√âle nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İ√tilâma nâfi¡dir ve şehvet-i bâhı keser ondan bir dirhem mi…dârı şarâb-ı «aş«âş ile şürb olunur ise ve bi’l-«â§§a menîyi tecmîd
eder ya¡nî dondurur «u§û§an a§lının fi¡l-i me≠kûru ek&er olur. Onun a§lı
ishâl-i müzmine ve …urû√-ı em¡âya nâfi¡ olur ve yine a§lı evcâ¡-ı me&âneye ∂ımâden nâfi¡ olur. Ve onun bezri her fi¡lde a…vâ olur √attâ nezf-i
√ay∂ı dahi men¡ eder. Ve nîlûfer-i a§ferin a§lı ve bezri şarâb ile şürb olunsa ra√imden ru†ûbetin seyelân-i müzminine nâfi¡ olur ve onun şarâbı ba†nı
telyîn eder.
el-◊ummayâtu: Onun şarâbı √ummayât-ı √âddeyi şedîden ta†fi™e eder.
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Yedincisi Na¡nâ¡: אع
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir ve onda ru†ûbet-i fa∂liyye
vardır.
el-»avâ§§u: Onda …uvve-i müsa««ine-i …âbı∂a vardır, men¡ ve red¡ eder
ve cevheri bu…ûl-i me™kûle cevherinin el†afıdır ve onun birkaç dalları leben
içine il…â olunup terk olunsa o leben tecebbün eylemez. Ve ¡u§âresi «all ile
şürb olunsa bâ†ından seyelân eden demi …a†¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Sevî… ile na¡nâ¡ dübeylâta ∂ımâd olunur. Ve
na¡nâ¡ fû≠enece benzemez, zîrâ fû≠enecde ¡ufû§at yoktur. Ve na¡nâ¡da ta√lîl
ve tes«în ve müfri† ve mû≠î ta√§îf vardır.
A¡∂âu’r-Re™si: Onunla cebhe ∂ımâd olunur ve §udâ¡a nâfi¡ olur «u§û§an
«uşûnet-i lisân için sevî… ile lisân delk olunsa «uşûneti izâle eder. Ve
na¡nâ¡ın ¡u§âresi mâ-ı …arâ†ın ile «al† olunup ü≠ün-i veci¡aya ta…†îr olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Demin …a≠fini ve nezfini men¡ eder ve memelerde olan
lebeni ¡a…l eder ve onunla memelere ∂ımâd olunur ise verem-i &edyleri dahi
teskîn eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye ve tes«în ve füvâ…ı teskîn ve †a¡âmı
ha∂m ve balπamî ve demevî …ay™ı men¡ eder. Na¡nâ¡ yere…âna nâfi¡ olur
«u§û§an şarâbı şürb oluna.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâha mu¡în olur nef«i √asebiyle. Ve onun nef«i ru†ûbet-i
bostâniyye ile olur ki o ru†ûbet fû≠enecde yoktur. Ve na¡nâ¡ ev¡iye-i menîyi
şedd eder ve dîdânı …atl eder. Ve …able’l-cimâ¡ i√timâl olunsa √abeli men¡
eder. Ve ondan birkaç †â…a ya¡nî dallar √abb-ı rummân [196b] ile tenâvül
olunsa hey∂ayı teskîn eder.
es-Sümûmu: Kelb-i kelibin ¡a∂∂asına nâfi¡dir.
Sekizincisi Nâr-müşk: אر כ
el-Mâhiyyetü: Fi…â√ ve …uşûr ve a…mâ¡dır, besbâseye benzer belki √umreti besbâse √umretinden e…ûlldir, §ufrete mâil ve ¡a†ıredir ve onda …alîlen
¡ufû§at vardır ve …uvvette nârdîne …arîb olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
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el-»avâ§§u: La†îftir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de-i bârideye ve kebid-i bâride ceyyiddir ve menfa¡ati sünbül menfa¡ati gibidir.
el-Ebdâlü: Rubu¡ vezni mi…dârı zencebîl ve nı§f vezni fustu… ve südüs
vezni sünbül olur.
Dokuzuncusu Nu«âle: א
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûfedir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda cilâ ve telyîn ve ten…ıye-i ke&îre olur velâkin kirsenne
meblaπına bâliπa olmaz ve riyâ√ı ve balπamı ta√lîl eder.
el-Bü&ûru: Verem-i √ârrın ibtidâsında «all-i &i……îf ile üzerine va∂¡ olunur. Ve nu«âle şarâb ile ıslatılıp evrâm-ı &edy üzerine √ârren va∂¡ olunur ve
rî√ ve balπamdan √âdi& evrâmı fâş eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »all-i &i……îf ile √ârren cereb-i müte…arri√ üzere
∂ımâd olunur.
A¡∂âu’§-~adrı ve’n-Nefesi: Cilâsı ile §adrı telyîn eder «u§û§an sükker
ile ve dühn-i levz ile mâ-ı ny«âleden mütte«a≠ √asv o fi¡li ziyâde işler. Ve
şarâb ile ıslatılıp evrâm-ı &edy üzere va∂¡ olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Em¡ânın içinde olan mevâddı def¡aten ta√rîk eder. Ve
onun √asvi ta√assî olunsa ba†nı telyîn eder.
es-Sümûmu: Ef¡î ve ¡a…reb les¡alarına ∂ımâdı nâfi¡dir.
Onuncusu Neşâ: א
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Ûlâda bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda ta…viye ve telyîn vardır. Ve vâcib olur ki ondan bir
cüz™ üç em&âli mâ-ı …arâ√ ile πasl oluna.
ez-Zînetü: Za¡ferân ile kelefi i≠hâb eder.
el-¢urû√u: ¢ur√ayı idmâl ve ı§lâ√ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Ayna seyelân-ı mevâddı men¡ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı telyîn eder. Ve √asvi nevâzili §adrdan men¡ eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Neşâstec va√dehu ve ma¡a’l-¡asel †abî¡atı telyîn eder ve
mirâr √asebiyle olan i«tilâfı men¡ eder.
On Birincisi Nüşâre: אره
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Şeceri †abî¡atı üzere olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müte™ekkil olan √aşebin nüşâresi müna……î olur
ve onda ta√lîl ve tecfîf olur eger şecerinde o ef¡âl var ise.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ◊aşeb-i müte™ekkilin nüşâresi idmâl eder
«u§û§an o nüşâre eşcâr-ı …âbı∂a nüşâresi ola, me&elâ ecnâs-ı şevkin …âbı∂a
olan şeceresinden nüşâre a«≠ olunup ve bir mi&li enîsûn ve şarâb ile cem¡
ve i√râ… olunup ba¡dehu sa√… olunduktan sonra mes√û…u …urû√-ı nemliyye
üzere ≠erûr kılınsa ona nâfi¡ olur.
On İkincisi Nertî…us:
el-Mâhiyyetü: Devâ-i √ârrdır ki onun cevfinde ziyâde …ab∂ı olan şa√m-ı
a«∂ar vardır. Ve zeyt ile mes√ olunsa ¡ara…ı idrâr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Burnun iki deliklerine nef« olunsa ru¡âfı …a†¡ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun ra†b lübbü §adrda müctemi¡ olan demi nef& eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun lübbü ishâl-i müzmini men¡ eder.
es-Sümûmu: Nehş-i ef¡î üzere şarâb ile †ılâ olunsa nâfi¡ olur.
On Üçüncüsü Nân«âh: اه

א

el-Mâhiyyetü: Bezr-i ma¡rûftur, onda merâret-i yesîre ve √arâfet-i …alîle
vardır.
el-İ«tiyâru: Onun bezri eczâ-i sâiresinden enfa¡dır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Südedi fet√ eder ve onda ma¡a’t-tecfîf telyîn vardır.
ez-Zînetü: Onu şürb eylemek ve ke≠âlik onunla bedene mes√ eylemek
levni §ufrete i√âle eder. Ve bara§ ve beha… edviyesinde vâ…i¡ olur. Ve ¡asel
ile ma¡cûn kılınıp kühûbet-i deme ∂ımâd olunur, hangi mev∂i¡de olursa
cümlesine nâfi¡ olur.
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A¡∂âu’§-~adrı: ¢ay√-ı §adra ve ta…allüb-i nefese nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de bellesine nâfi¡ ve πa&eyânı müsekkindir ve bâridler olan kebid ve mi¡deye ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şarâb ile sa…y olunup idrâr eder ve ¡usr-i bevli izâle ve
√a§âtı i«râc eder ve bi’l-cümle külâyı ve me&âneyi ten…ıye eder ve riyâ√ ve
maπ§a nâfi¡ olur. Ve nân«âh ve râtiyânec ile ra√ime teb«îr olunup ra√im
ten…ıye olunur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı ¡atî…aya nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Nân«âh †abî«i ile le≠¡-i ¡a…reb üzere §abb olunup teskîn
eder ve nehş-i hevâmm için şürb olunur.
On Dördüncüsü Na†rûn: ون
el-Mâhiyyetü: Bûra…-ı Ermenîdir ve onda olan kelâmın ≠ikri mürûr eyledi.
On Beşincisi Nûre: ره
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Su i§âbet eylemeyen veyâ«ûd henüz su i§âbet eden nûre ikisi
dahi mu√rı…tır. Ammâ o nûre ki su i§âbet eyledikten sonra iki üç gün bâ…î
kalıp ba¡dehu isti¡mâl olunsa o nûrede i√râ… olmaz belki tes«în eder, ammâ
nûre-i maπsûle mu¡tedile-i yâbisedir.
el-»avâ§§u: Nûre nezfi …a†¡ eder. Ve nûre-i maπsûle bilâ-le≠¡ müceffiftir. Ve nûre edhân ile kaynatılsa mün∂ice olur.
el-¢urû√u: La√m-ı zâidi ekl eder. Ve nûre-i maπsûle idmâl eder ve
√ar…-ı nâra nâfi¡ olur.
On Altıncısı Nersiyândârû: א ارو
el-Mâhiyyetü: Ben @ann ederim ki bunu ¡Arab ta§√îf eylemiştir ve a§lı
bâ-i muva√√ade ile bersiyândârûdur ve o ism ¡a§a’r-râ¡îye ı†lâ… olunur.
On Yedincisi Na«l:
el-Mâhiyyetü: Temrin şeceridir ve ma¡rûftur. Ve cemî¡ eczâsı …abbâ∂dır.
Ve temrde …avl mürûr eyledi.
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On Sekizincisi Nûşâ≠ur: אذر
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Ecvedi Beykânî ve §âfî ve billûrî olanlardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Müla††ıf ve mü≠îbdir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡dir.
A¡∂âu’§-~adrı: Lehât-ı sâ…ı†ayı terfî¡ eder ve «avânî…a nâfi¡ olur.
On Dokuzuncusu Nu√âs: אس
el-Mâhiyyetü: Nu√âsın bir §ınfı a√merdir, §ufrete mâildir ve ona Kıbrısî
derler ve bu §ınf fâ∂ıldır ve bir §ınfı dahi a√mer-i nâ§ı¡ ve biri dahi sevâda nâ@ır a√mer olur ve bir §ınf dahi vardır ki ona †âlî…ûn tesmiye olunur
ya¡nî o nu√âs müdebber ve mürebbâ olmakla başka ism ile tesmiye olunur.
Ve nu√âs √ırrîftir ve onda …ab∂ dahi vardır; ecsâm-ı leyyinede maπsûlü
ve ecsâm-ı §ulbede πayr-i maπsûlü «atm için ni¡me’d-devâ olur. Zehretü’n-nu√âs nu√âstan el†aftır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Nu√âs-ı mu√ra…ta …ab∂ ve √iddet ve idmâl olur.
Ve denildi ki eş¡âr †âlî…ûn tesmiye olunan nu√âstan mütte«a≠ min…âş ile
netf olunsa o mev∂i¡de bir dahi tüy bitmez. Ve ba¡∂ı nüs«ada ≠ikr olunan
“«â§§a” bedeline “«â§§a-i u«râ” ≠ikr olunmuştur ki kaçan †âlî…ûndan inâ™
ve kâse itti«â≠ olunup onunla şarâb şürb olunsa o şarâbın sekri olmaz. Bu
iki nüs«ada ≠ikr olunan …avller erâcîf-i nâstan ve ta√…î…i olmayan kelâma
√av∂ edenlerin ma…âlleridir.
ez-Zînetü: Şa¡rı tesvîd eder.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı «abî&e-i sâ¡iyeyi idmâl eder ve sa¡ydan men¡ eder ve
la√m-ı zâidi ekl eder. Ve maπsûl olan nu√âs cirâ√âtı idmâl eder. Ve denildi
ki ¡asel ile †ılâ olunsa ebdân-ı §ulbede √âdi& …urû√-ı müte§allibe-i müte«arri…aya §âli√ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir, §alâbet-i ecfâna nâfi¡ olur. Ve
nu√âs-ı mu√ra… gözün …ur√asına nâfi¡ ve middesini ten…ıye eder ve ¡aynı
cilâ-i beyyin ile cilâlandırır. Gözde nâbit olan şa¡r-ı zâid-i mün…alib
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min…âş-ı †âli…ûnî ile netf olunsa bir dahi nâbit olmaz velâkin kelâm-ı erâcîf
ma…ûlesidir.
A¡∂âu’n-Nefesi: E≠rûmâlî ile şürb olunsa mâ-ı a§feri ishâl eder ve onunla ta√annük olunsa …ay™ı tehyîc ve ta√rîk eder. Ve onun şerbet-i vâ√idesi bir
buçuk mi&…âl olur ve o şerbet bi-πayri î≠âin mâ-ı a§feri i«râc eder.
es-Sümûmu: Vâcib olur ki bakır kapta tuzlu ve merâretli ve düsûmetli
olan dühn ve la√mı ve ke≠âlik ekşi ve tatlı olan e†¡imeyi terk eylemekten
√a≠er ve ictinâb eyleyeler ve ke≠âlik o kaplardan şürb dahi eylemeyeler,
zîrâ evânî-i nu√âs bilâ-iştibâh içinde olan e†¡ime ve eşribeye zencâriyyet
irsâl eder ve zencâr semmdir. Ve denildi ki semek-i †arî [197a] nu√âstan bir
†aba… üzere şeyy olunsa veyâ«ûd semeki nu√âs olmayan †aba…ta şeyy edip
ba¡dehu üzerine nu√âs âniye örtülse ve o semeki ba¡dehu insân ekl eylese
âkilini …atl eder.
Yirmincisi Nef†:
el-Mâhiyyetü: Nef† ma¡rûftur, su nez¡ olunur gibi nez¡ olunur. Ve nef†-i
ebya∂ın vücûdu …alîldir. Ve nef†-i esved Bâbilî ve πayr-i Bâbilî olan …ârın
ya¡nî ziftin §afvetidir.
e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr-ı yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îftir «u§û§an nef†-i ebya∂ mu√allil-i mü≠îb, müfetti√-i
südeddir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Verikler ve mefâ§ıl evcâ¡larına nâfi¡dir «u§û§an nef†-i
ebya∂ ola.
A¡∂âu’r-Re™si: Nef†-i a≠ra… ü≠ün-i bâridin veca¡ına nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Beyâ∂-ı ¡ayna ve ke≠âlik ¡ayna nâzil olan suya nâfi¡ olur
«u§û§an nef†-i ebya∂ ola.
A¡∂âu’§-~adrı: Nef†ten mi…dâr-ı …alîl mâ-ı √ârr ile şürb olunsa rebve ve
su¡âl-i ¡atî…a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§ ve riyâ√ı teskîn eder. Ve ondan fetîle itti«â≠ olunsa dîdânı …atl eder «u§û§an nef†-i esved ola. Ve nef†in küllîsi dîdânı idrâr
eder ve me&âne riyâ√ını ve ra√imin berdini kesr eder.
es-Sümûmu: Onunla †ılâ lüsû¡a nâfi¡ olur.

503

504

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Yirmi Birincisi Neb…:
el-Mâhiyyetü: Müteşevvike bir şecere-i kebîre vardır, neb… onun &emeresidir. Ve neb… fındıktan küçük bir &emeredir, levni a√merdir, ekl olunur ve
†a¡mı †ayyib olur ve büldân-ı √ârrede bulunur. Ve neb…in ismleri çoktur, her
diyârda bir türlü ism ile ma¡rûf olur, ba¡∂ılar sidr ve ba¡∂ı â«er künâr derler.
el-»avâ§§u: Neb…ın ra†bında ve yâbisinde tecfîf ve tel†îf vardır ve o
keyfiyyetler şecere-i neb…ın bi’l-cümle eczâsındadır. Ve sidrin du«ânı şedîdü’l-…ab∂dır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂dır «u§û§an sevî…inin …ab∂ı ek&erdir.
ez-Zînetü: Şa¡rı tesâ…u†tan men¡ eder ve ta†vîl eder ve ta…viye ve tellyîn
eder. Ve sidrin §amπı olup o §amπ ibriyye ve √azâzı izâle eder ve şa¡rı kızartır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Sidrin vara…ı verem-i √ârrı telyîn ve ta√lîl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ~amπ-ı sidr ile baş πasl olunsa √azâzı izâle eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Vara…ı rebve ve emrâ∂-ı riyeye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi mu…avvîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî¡atı ¡â…ıldır, √ay∂ ve †am& nezfini ve …urû√-ı em¡âyı
men¡ eder ve «â§§aten sevî…-i neb…ın bu ef¡âli ziyâde olur ve ∂a¡f-ı mi¡de
√asebiyle olan ishâle nâfi¡ olur. Ve sidrin †abî«i ile i√ti…ân olunur ≠ikr olunan ¡ilel için ve ke≠âlik seyelân-ı ra√im için şürb olunur. Ve neb…-ı †arînin √ükmü sefercel ve zu¡rûr ve tuffâ√ ve kümme&râ mi&lli mücânislerinin
√ükmü gibidir; onlardan mu¡tedil olanlar ¡â…ıldır. Ve ke≠âlik kündüs gibi
neb…ın tenâvülünü ik&âr hey∂aya mü™eddî olur †abî¡at mi…dâr-ı ke&îr neb…ı
ha∂mdan ¡âciz olup def¡e ta§addî eylediği için.
Yirmi İkincisi Nevâ: ى
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur ya¡nî her mîvenin çekirdeğine ı†lâ… olunur lâkin mu†la… ≠ikr olunsa temrin çekirdeği murâd olunur.
el-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve taπdiye vardır.
el-¢urû√u: »abî&e …ur√alara nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun mu√ra…ı i†fâ™ ve πasl olunduktan sonra ek√âlde tûtiyâ bedeline i…âme olunur ve ma¡a’n-nârdîn kirpikleri ta√sîn ve inbât eder.
Ve …avmin zu¡mu üzere …urû√-ı ¡ayn ve inbât-ı eşfârda nâfi¡ olur.

Tahbîzü’l-Mathûn

Yirmi Üçüncüsü Necm:
Edviye-i ma¡rûfedendir ya¡nî sâ… üzere …âim olmayan nebâta necm derler velâkin mu†la… ≠ikr olunsa &îl murâd olunur, Türkî lisânı üzere ayrık
kökü derler.
el-¢urû√u: Cirâ√ât-ı dâmiyeyi ilzâ… eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Necmin †abî«i √a§âtı i«râc eder ve bezri idrâr eder ve
cidden ¡a…l eder.
Yirmi Dördüncüsü Ney†âfîlî:

א

el-Mâhiyyetü: »amsetü’l-evrâ… tesmiye olunan yetû¡dur.
el-»avâ§§u: Tecfîfi …avîdir ve ma¡a-hâ≠â onda √iddet ve √arâfet ve le≠¡den bir nesne yoktur ve onunla nezf için ∂ımâd olunup nezfi …a†¡ eder.
el-Evrâmu: Onunla dübeylât ve «anâzîr ve §alâbât-ı balπamiyye ve
dâ«ıs üzere ∂ımâd olunur. Ve a§lının †abî«i …urû√-ı sâ¡iyeye nâfi¡ olur. Ve
«all ile ma†bû«u nemleye nâfi¡ olur ve ke≠âlik √umrete ve dâ«ısa ve cerebe
dahi nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıle ve ¡ır…-ı nesâya nâfi¡dir ve …ayleye
ya¡nî debbe olanlara şürben ve ∂ımâden nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: A§lının †abî«i ile ma∂ma∂a olunsa …ulâ¡a ve sinn-i veci¡aya nâfi¡dir. Ve vara…ını şarâb ile otuz gün mi…dârı ma§rû¡ şürb eylese
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: »uşûnet-i √al… için †abî«i ile πarπara olunur. Ve a§lının
¡u§âresi veca¡-ı riyeye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lı i¡ti§âr olunup mil√ ve ¡asel ile birkaç eyyâm şürb
olunsa veca¡-ı kebid ve yere…ân için nâfi¡ olur ve şerbet-i vâ√idesi üç
…uvânûstur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢urû√-ı em¡â ve bevâsîr √asebiyle olan ishâle o devânın
a§lı ve ke≠âlik †abî«i nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: Onun vara…ı edrûmâlî ile veyâ«ûd şarâb ile rib¡e ve nâibeye nâfi¡ olur. A§lının ¡u§âresi devâ-i …attâl olur.
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Yirmi Beşincisi Nu√âm: אم
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ı e†ıbbâ nu√âmın314 la√mına ¡a@îm &enâ eder. Ve ba¡∂ı
nüs«ada “nu√âm” bedeline “ne¡âm” vâ…i¡ olmuştur, @âhir budur ki ta√rîftir.
e†-‰ab¡u: Ba¡∂ı e†ıbbâ ≠ikr eylediler ki nu√âmın la√mı √ârr-ı desimdir,
†a¡âmı bas† eder ve cismi ta…viye eder ve kendi πalî@dir, münha∂ım olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı ziyâde eder.
Yirmi Altıncısı Nemir:
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur, kaplan derler.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ◊ûzî der ki fâlice a¡@am devâdır.
es-Sümûmu: Ba¡∂ı e†ıbbâ ≠ikr eyledi ki nemirin merâresi şürbü sâ¡atinde
…atl eder.
Yirmi Yedincisi Na«l:
Yirmi Sekizincisi Na√l:
Yirmi Dokuzuncusu Nebî≠:
Bu üç edviye ma¡rûfedir, biz onların her biri[ni] beyân eyledik.

On Beşinci Fa§l ◊arf-i Sînde Müstevfâ Kelâmdır Ve
Biz O Fa§lda Elli İki ¡Aded Edviye ±ikr Eyleriz
Evvelkisi Su¡d:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki bir nev¡ nebâtın u§ûlüdür ki o nebâtın
vara…ı kürrâ&a benzer lâkin a†vel ve era…… ve a§lebdir ve onun sâ…ı vardır
ki †ûlü bir ≠irâ¡ olur ve dahi ziyâde olur ve o sâ… i¡vicâca mâildir, müsta…îm değildir ve i¡vicâcı zâviye üzeredir, i≠«irin sâ…ına şebîhtir ve †arafında
evrâ…-ı §ıπâr nâbitedir ve bezri dahi †arafındadır ve u§ûlü ke-ennehu zeytûne gibidir, kimi †ıvâl ve kimi müdevverdir ve ba¡∂ısı ba¡∂ı â«er ile müşeb314 אر اوز

ر

אم אئ

İbn Kütbî.
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bektir, müsevveddir, †ayyibetü’r-râyi√adır, onda merâret vardır, emâkin-i
ve¡irede belki ¡âmirde ve ar∂-ı ra†bede nâbit olur ve ba¡∂ı kerre bilâd-ı Sûriyâ’da ve ba¡∂ı cezâyirde dahi nâbit olur. Ve I§†afen nâm †abîb zu¡m eyledi
ki ba¡∂ı edhân terbiye olundukta evvelâ ta¡fî§ olunup ba¡dehu ta†yîb olunur.
Mu§annifin bu ma…âmda bu …avli îrâdı işârettir ki su¡d edhânı ta¡fî§ ve
ta†yîbi câmi¡dir ve ba¡∂ı müfredâtta su¡dun bu «â§§aları mu§arra√tır. Ve
su¡d bilâd-ı Hind’de ve Kûfe’de [dahi] nâbit olur.
el-İ«tiyâru: Su¡dun ecvedi ke&îf ve rezîn ya¡nî ağır ve ra∂∂ı ¡asîr ve ¡a†ır
olur ve «aşîşesi …a§îre ve √arâfeti şedîde olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …uvve-i müsa««ine ve …ab∂-ı yesîr ve
bilâ-le≠¡ tecfîf vardır ve müfetti√tir √attâ efvâh-ı ¡urû…u dahi teftî√ eder,
riyâ√ı tefşiye ve demi i√râ… eder ve merâhime dâ«il olur.
ez-Zînetü: Levni ta√sîn eder ve nükheyi ta†yîb eder. Ve denildiği üzere
su¡d-ı Hindî şa¡rı √al… eder.
el-Evrâmu: ¡Asiretü’l-indimâl olanları idmâl ve li&e-i müte™ekkileyi
ı§lâ√ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Su¡d √abbetü’l-«a∂râ dühnü ile veca¡-ı «â§ıreye nâfi¡
olur ve §ulbü şedîd eder ve ik&âr-ı isti¡mâli cü≠âm îrâ& eder.
A¡∂âu’t-Re™si: Enfin ve femin ¡ufûnetine ve …ulâ¡a ve istir«â-i li&eye nâfi¡dir ve √ıf@ı ziyâde eder, müte™ekkile olan …ur√a-i feme nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ◊a§âtı i«râc ve idrâr eder ve ta…†îr-i bevle ve cidden
me&ânenin ∂a¡fına ve berdine nâfi¡ olur ve külâda dahi o mi&lli fi¡li olur ve
cidden berd-i ra√ime ve bevâsîre nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: [197b] ◊ummayât-ı ¡atî…aya nâfi¡dir.
es-Sümûmu: ¡A…reb ve √aşerât les¡alarına nâfi¡dir.
İkincisi Senderûs: روس
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki senderûs bilâd-ı ¡Arabda ve bilâd-ı
~în’de nâbit bir §amπdır ki o §amπ mürre …alîlen ve yesîren müşâbihtir
ve †a¡mî kerîhtir ve ba¡∂ı kerre onunla nâs teda««un eder ve ma¡a’l-mürr
ve’l-mey¡a onunla &iyâb ted«în olunur. Ve ≠ikr olunan §umûπ nâr ile †ab«
olundukta senderûs olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
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el-»avâ§§u: Onda …uvve-i …âbı∂a vardır, «â§§ıyyeti √abs-i demdir,
mu§âri¡ûn ya¡nî güreş edenler ve pehlevânlar onu isti¡mâl edip …avî ve «afîf
olurlar ve güreşten onlara bühr ¡ârı∂ olmaz.
ez-Zînetü: Onda cidden …uvve-i mühezzile vardır, küllü yevmin bir dirhemin üç rubu¡unu su ve sikencebîn ile şürb eden semîni tehzîl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Senderûs ted«în olunsa nevâ§îri tecfîf eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Du«ânı nevâzili def¡ eder ve veca¡-ı esnânı teskînde menfa¡ati cidden ¡a@îmedir ve o menfa¡atte ona bir şey™ mu¡âdil olmaz ve li&âtı
dahi ı§lâ√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ◊afa…âna kehrübâ gibi nâfi¡ olur, nezf-i demi ve rebv-i
ra†bı men¡ eder tecfîfi √asebiyle, ona binâen bühr √udû&undan emn için
güreşçiler onu isti¡mâl ederler.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ma†√ûl olanlara senderûs sa…y olundukta intifâ¡ ederler.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun √abbı ishâl-i müzmine ve du«ânı bevâsîre nâfi¡
olur.
Üçüncüsü Sera«s:
el-Mâhiyyetü: Ona keyl-dârû tesmiye olunur.315 O devâ …ı†a¡-ı u§ûldür
ki biraz eczâdan mülte™ime ve mürekkebedir, o u§ûl üzerinde müteberriye
…uşûr vardır. Bir §ınfı ≠eker ve §ınf-ı â«eri ün&âdır ya¡nî erkeği ve dişisi olur
ve erkeği a…vâ olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Bilâ-le≠¡ müceffiftir ve onda merâret ve …ab∂
vardır.
el-¢urû√u: Müdmildir ve ün&âsı …urû√u müceffiftir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun dört mi&…âli mâ-ı ¡asel ile ve «u§û§an sa…mûnyâ ve
«arba…-ı esved ile şürb olunsa dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı …atl eder. Ve vâcib
olur ki onu şürb eylemezden mu…addem &ûm tenâvül oluna. Ve ke≠âlik
cenîni dahi …atl eder.

315 Türkîde eyrelti derler.
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Dördüncüsü Sâ≠ec: אذج
el-Mâhiyyetü: Onun …uvveti sünbül …uvvetine …arîbdir velâkin leyyin
olur. Sâ≠ec o evrâ…tır ki su üzere @âhir olur, şâhisferem gibi …u∂bânı olur
ve onun müteferrik zehri vardır, bilâd-ı Hind’de miyâh-ı müsten…a¡da ya¡nî
mâ-ı râkid-i πayr-i cârî olan arâ∂î-i √am™ede vâ…i¡ göllerde nâbit olur ve
¡ades-i mâ denmekle ma¡rûf nebât gibi suyun yüzünde …âim olur ve bir a§la
onun ta¡allu…u olmaz. Ve ba¡∂ı kerre bir mekân üzere şedd olunup tecfîf
olunur. Ve ba¡∂ı nâs tevehhüm eyledi ki sâ≠ec nârdîn-i Hindînin vara…ıdır
…uvveti nârdîn …uvvetine benzemekle. Ve dühn-i sâ≠ec dühn-i u…√uvâna ve
dühn-i za¡ferâna …uvvette müşâbihtir ve belki onlardan a…vâdır.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi √adî& olup ve beyâ∂a ∂ârib ve πayr-i mütefettit
olup râyi√ası nârdîn râyi√ası gibi olanlar ve mütekerric ve mâli√ ve müster«î olmayanlardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ¿iyâba ne&r olunsa tesevvüsten √ıf@ eder.
ez-Zînetü: Ta√t-ı lisânda imsâk olunsa nükheyi ta†yîb eder, te™ekkülü
men¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Mâ-ı verdde †ab« olunup ba¡de’s-sa√… evrâm-ı
√ârreye ∂ımâd olunur ve evrâm-ı πayr-i √ârra devâ-i ceyyid olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ve kebide nârdînden enfa¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli idrârı nârdînin idrârından eşeddir.
el-Ebdâlü: Onun bedeli bir vezni †âlîsfer veyâ«ûd bir vezni sünbül olur.
Beşincisi Sevelân: ن
el-Mâhiyyetü: Rûmî bir devâ-i ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Cildi i√râ… eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun √abbı mâ-ı rummân veyâ«ûd mâ-ı sıl… ile se¡û† kılınsa la…veye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ecfân-ı ¡aynın evrâmına ve tehebbücüne ve nefs-i ¡aynın
evrâmına cemî¡an nâfi¡ olur.
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Altıncısı Serv: و
el-Mâhiyyetü: ~amπında √iddet ve √arâfet-i yesîre ve merâret-i ke&îre
vardır ve ¡ufû§atı merâretinden ek&erdir ve onun √iddet ve √arâreti …uvvetini πâi§a ve …ab∂a bilâ-le≠¡ î§âl edecek mi…dârı olur ve sâir müsa««inâta
¡adem-i ce≠bde mu«âlif olur. Ve serv ma¡a-tes«înihi ce≠≠âb değildir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir. Ve ba¡∂ılar
≠âhib oldular ki cidden bâriddir ve onlar √ükm eylediler ki serv mürekkebü’l-…uvâdır, onun √arâreti …uvveti bâ†ına id«âl ve î§âl edecek mi…dârıdır.
el-»avâ§§u: Onun vara…ı ve cevzesi …âbı∂dır ve onda ta√lîl vardır, ru†ûbâtı ta√lîl eder ve her fi¡lde cevzi vara…ından a…vâdır ve onda ilzâ… ve …a†¡-ı
dem vardır √attâ ¡afeni dahi izâle eder.
ez-Zînetü: Serv «all ve türmüs ile †ab« olunup üzerinde â&âr olan tırnak
üzere †ılâ olunsa o â&ârı izâle eder ve vara…ı beha…ı izâle eder.
el-¢urû√u: Vara…ının tâzesi ve cevzi a¡∂â-i §ulbede olan cirâ√âtı idmâl
eder eger a√şâsı †ariyye ise. Ve nemle ve cemreye nâfi¡ olur «u§û§an da…î…-i
şa¡îr ile
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Cevzi ve vara…ı fet…e ceyyid olur onunla ∂ımâd olunur ise. Ve ma¡a-da…î…i’ş-şa¡îr √umret mi&lliye nâfi¡ olur ve a¡§âbı ta…viye
eder ve …ayleyi ı∂mâr eder ∂ımâd olunur ise ve istir«âyı ta…viye edip ¡u∂v-ı
müster«îyi şedd eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Cevzü’s-serv ma¡a’t-tîn sa√…-ı nâ¡im olunduktan sonra
ondan fetîle itti«â≠ olunup enfe id«âl olunsa la√m-ı zâidi sağaltır ve «all ile
†abî«i veca¡-ı esnânı teskîn eder.
A¡∂âu’§-~adrı ve’n-Nefesi: Nef&-i dem için servin cevzi sa…y olunur,
ke≠âlik ¡usr-i nefes ve inti§âb-ı nefes ve su¡âl-i ¡atî… için dahi sa…y olunur
ve bu menfa¡atler için †abî«i dahi sa…y olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun vara…ı †ılâ denmekle ma¡rûf şarâb ile şürb olunup
¡usr-i bevle ve me&âneye fu∂ûl seyelânına ve …urû√-ı em¡âya nâfi¡ olur.
el-Ebdâlü: Onun bedeli nı§f vezni …ışr-ı rummân ve bir vezni anzerût-i
a√merdir.
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Yedincisi Se…ûr≠iyûn: رذ ن
el-Mâhiyyetü: ¿ûm-ı berrîdir ve bostânîden ke&îren a§πardır, onun vara…ı ve sâ…ı vardır ve üzerine bir zehr-i ebya∂ te†âvül eder, onun ≠ikrini &â
fa§lında ve &ûm resminde biz isti…§â eyleriz.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir belki bir …avm katında derece-i râbi¡ada √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îf ve müfetti√ ve cellâdır.
el-¢urû√u: ¡A@îme ve «abî&e olan cirâ√âtı idmâl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fes«-i ¡a∂ale nâfi¡dir.
Sekizincisi Sükk: כ
el-Mâhiyyetü: Fi’l-a§l sükk ~înîdir, emlecden itti«â≠ olunur lâkin onda
¡usret olmakla şimdiki zamânda ¡af§tan ve bela√tan râmik itti«â≠ı gibi itti«â≠ ederler.
e†-‰ab¡u: Sükk-i sâ≠ec derece-i ûlâda √ârr ve &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: A√şâyı …âbı∂ ve mu…avvîdir ve mu†ayyebi cidden müfetti√
ve mu√allildir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§ab evcâ¡ına cidden ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki sükk-i †ayyib bâhı ziyâde eder
ve nezften nef¡i olur.
Dokuzuncusu Sere†ân-ı Nehrî: ي

אن

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Ha∂mı ¡asîr, πıdâiyyeti ke&îrdir, mâş ile †ab« onu ı§lâ√ eder
ve ezicceyi ve şevki i«râc eder. Ve ba√rîsi el†af olur.
ez-Zînetü: Onun remâdı ayakların berdden ¡ârı∂a olan şi…â…ına nâfi¡dir.
Ve sere†ân-ı nehrînin mu√ra…ı beha… ve kelef edviyelerine dâ«il olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Sere†ân-ı nehrî evrâm-ı câsiyeyi ya¡nî §ulb veremleri ta√lîl eder üzerine va∂¡ olunur ise.
A¡∂âu’n-Nefesi: Onun la√mı sille nâfi¡ olur «u§û§an eşek sütü ile tenâvül
oluna. Ve onun mera…ası dahi la√mı gibidir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun remâdı şi…â…-ı ma…¡adeye ceyyiddir.
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es-Sümûmu: ¡A…ârib ve rüteylâ les¡alarına ∂ımâden ve eklen nâfi¡ olur.
Ve remâdı ¡asel ile kelb-i kelib ¡a∂∂asına şürben nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı kerre onunla cen†ıyânâdan kelb-i kelib için devâ-i ma¡rûf itti«â≠ olunur ve
onunla mu¡âlecenin keyfiyyeti bâbu’s-sümûmda [198a] ta¡rîf olunur. Ve
zu¡m olundu ki sere†ân-ı nehrî bâdrûc ile ¡a…rebe ta…rîb olunsa ¡a…reb ¡ale’lmekân helâk olur.
Onuncusu Sere†ân-ı Ba√rî: ي

אن

el-Mâhiyyetü: Sere†ân-ı ba√rî her ne …adar mu†la… ≠ikr olunur ise ondan
ba√rde olan her sere†ân murâd olunmaz belki menfa¡at onlardan «â§§aten
bir cinste olmakla onu irâde ederler ve o cins sere†ânın cemî¡an cismi ve
a¡∂âsı √aceri olur.
el-»avâ§§u: Onun mu√ra…ı sâir mu√ra…âttan el†aftır.
ez-Zînetü: Onun mu√ra…ı esnâna cilâ olur ve kelefi ve nemeşi izâle eder.
el-¢urû√u: Mu√ra…ı …urû√u tecfîf eder ve cerebe nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Dem¡i men¡ eder. Ve ba¡∂ı nüs«ada “demi men¡ eder vâ…i¡
olmuştur. Ve onunla @ufre √akk olunur ve ondan şiyâf itti«â≠ olunup cefnde
√âdi& cereb onunla √akk olunur.
On Birincisi Sidr: ر
el-Mâhiyyetü: Neb… bâbında onun a√vâlini biz beyân eyledik.
On İkincisi Sirâc-ı ¢u†rub: ب

اج

el-Mâhiyyetü: Zûfâya …arîb bir nev¡ nebttir.
el-İ«tiyâru: Ondan müsta¡mel olan bezridir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir ve onun √arâret ve yübûseti olduğu derecenin â«irlerindedir.
el-»avâ§§u: Müfetti√tir ve aπleb-i √âlde …âbı∂dır ve keyfe mâ-kâne nezfi …a†¡ eder.
el-¢urû√u: Cidden müdemmildir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Nef&i men¡ eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Onunla i√ti…ân olunsa …urû√-ı em¡âya nâfi¡ olur. Ve bir
…avm zu¡m eyledi ki onun berrîsinden iki dirhem mi…dârı a«≠ olunsa ba†nı
ishâl eder.
es-Sümûmu: Onun bezri şarâb ile şürb olunsa ¡a…rebin les¡ ve nehşine
nâfi¡ olur. Ve bir …avm zu¡m eyledi ki berrînin bezri ¡a…reb üzere va∂¡ olunsa ta«dîr edip fi¡lini ib†âl eder ve fi’l-√âl ¡a…rebi meyyiye gibi kılar.
On Üçüncüsü Sa†ûriyûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki ba¡∂ı nâs ona †irî…âlî tesmiye ederler, ma¡nâsı ≠û-&elâ&e evrâ… demektir, ek&er-i nebtinde üç vara… olur. Ve o
nebt ar∂ cânibine meyl eder ve meyl-i me≠kûrunda evrâ…ı √ummâ∂ evrâ…ına
veyâ«ûd zehr-i sûsene müşâbih olur. Ve bu nebtin vara…ı √ummâ∂ vara…ından
a§πar olur ve √umreti eşedd ve √umret-i deme mâil olur ve sâ…ı da…î… olup
†ûlü bir ≠irâ¡ mi…dârı olur ve zehri sûsen-i ebya∂ zehrine müşâbih olur ve onun
bülbûs ba§alına müşâbih a§lı olur, o [a§lın] mi…dârı tuffâ√ mi…dârı olup @âhiri
a√mer ve bâ†ını yumurta beyâ∂ı gibi ebya∂ olup †a¡mı √ulv olur. Ve mev§ûf-ı
me≠kûr sa†ûriyûn nebâtına müşâbih bir nev¡ nebât dahi vardır ki ona dahi sa†ûriyûn derler, ona müşâbeheti √asebiyle ismi ile tesmiye ederler, bezr-i kettâna
müşâbih onun bezri olur ve a§lın …ışrı ra…î… ve a√mer ve dâ«ili ebya∂ ve †ayyibü’†-†a¡m ve √ârr olur, cebelî ve §â√ibe-i şems olan mevâ∂i¡de nâbit olur.
el-»avâ§§u: Denildi ki o nebâtın a§lı yed ile imsâk olunsa fi’l-√âl onu
cimâ¡a ta√rîk eder ve şarâb ile şürb olunsa cimâ¡a tehyîc eder sa…an…ûr
mi&lli.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Şarâb-ı …âbı∂-ı esved ile şürb olunsa başı ve boynu
enseye meyl ettiren ve çeviren fâlic ¡illetine nâfi¡ olur.
On Dördüncüsü Sûrincân: ر אن
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebtin a§lıdır ki onun beyâ∂ ve sarı çiçeği olur,
süfû√-ı cibâlde ve revâbîlerde316 ya¡nî dağ eteklerinde ve rebve ve mürtefi¡
ma√allerde fi…â√ını ve çiçeğini i«râc eder ve onun vara…ı ar∂ üzere lâ†î ve
yapışık olur.
316 Nüsa«ta

ا وا

 وvâ…i¡dir, @âhir olan ا אوي

 وolmaktır.
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el-İ«tiyâru: O a§lın ecvedi dâ«ili ve bâ†ını ebya∂ olup §ulb-ı mükesser
olanlardır ve a√mer ve esved redî olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyeye varınca …adar √ârr ve yâbistir ve onda ru†ûbet-i fa∂liyye vardır. Ve ba¡∂ılar zu¡m ederler ki sûrincân-ı ebya∂da √arâret-i la†îfe vardır, mâ-¡adâlarında √arâret-i …aviyye vardır ve eger √arâret
olmasa müshil olmaz idi.Ve â«erleri zu¡m ederler ki eger √ârr olsa …urû√u
le≠¡ eder idi ve sûrincânda le≠¡ ise elbette yoktur. Ve …avm-i â«er zu¡m ederler ki sûrincân cidden √ârrdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …uvve-i müshile vardır her ne …adar onda
…uvve-i …âbı∂a var ise ya¡nî mürekkebü’l-…uvâdır.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Sûrincân-ı ebya∂ cirâ√ât-ı ¡atî…aya ceyyiddir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rise nâfi¡ ve veca¡ı onunla ∂ımâd olunsa o va…tte
teskîn eder ve ∂ımâdı istik&âr olunsa veremi ta§lîb ve ta√cîr eder ve cemî¡-i
evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur «u§û§an nevâzil va…tinde isti¡mâl olunur ise.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡dete yedî ve mü∂¡îftir. Ve sûrincânın a√meri ve esvedi edviye-i ishâl ile isti¡mâl olunsa o edviyeyi mi¡dede √abs ederler ve
a¡∂âya âfet-i ¡a@îme isticlâb ederler.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onda …uvve-i müshile vardır ve bâhı ziyâde eder «u§û§an
zencebîl ve fû≠enec ve kemmûn ile isti¡mâl oluna.
es-Sümûmu: Sûrincân-ı a√mer ü esved semmdir.
el-Ebdâlü: Evcâ¡-ı mefâ§ılda sûrincânın bedeli bir mi&li vara…-ı √ınnâ ve
nı§f vezni mu…l-ı azra… olur …avmin zu¡mu üzere.
On Beşincisi Sel«ü’l-◊ayye:

ا

el-Mâhiyyetü: Ona müte¡alli… kelâm √ayye bâbında mürûr eyledi.
On Altıncısı Siyâdâverân: אداوران
el-Mâhiyyetü: Bu devâ benim ma¡lûmum olmadı.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve &âli&ede yâbistir.
el-»avâ§§u: Cidden demi √abs eder.
ez-Zînetü: İntişâr-ı şa¡rı bi’l-«â§§a men¡ eder.
el-Ebdâlü: Onun bedeli bir mi&li fîl-zehrec ve …a§abın üç ¡aded a§lı olur.
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On Yedincisi Sûsen:
el-Mâhiyyetü: ‰ab¡ ile olan nüs«anın tercümesi budur ki Dîs…ûrîdûs der
ki sûsen bir nev¡ nebâttır ki onun vara…ı keşfîre317 benzer lâkin ondan a¡@am
ve a¡ra∂ ve elzec olur ve onun sâ…ı olup vara…ı sâ…ı üzere mün√anî olur ve
zehrâtının ba¡∂ısı ba¡∂ı üzere vâ…i¡ olur ve zehrâtı elvân-ı mu«telife üzere
ebya∂ı ve a§feri ve firfîrisi ve levn-i semâ üzere levnlisi olur ve i«tilâf-ı
elvânı √asebiyle îrese ya¡nî eleğimsağmaya müşâbih olmakla ona îresâ tesmiye olunur. “Îres” …avs-i …ûza√ demektir. Onun ≠ât-ı ¡a…d ve §ulb kökü
olur ve †ayyibü’r-râyi√adır. Ve lâyı… olur ki o a§l …al¡ olundukta gölgede
kurutula ve «ay†-ı kettâna dizilip bir ma«zende √ıf@ oluna. Ve §ınf-ı â«eri
ebya∂-ı mürr olur ve onun …uvveti §ınf-ı evvel-i me≠kûrun …uvvetinden
dûn olur. Kaçan îres ya¡nî §ınf-ı evvel ¡atî… olsa tesevvüs ve te&a……ub edip
delinir lâkin tesevvüs eyledikte râyi√ası ziyâde olup a†yeb olur ve o sûs o
îresin kendiden √âdi& olur. Ve bi’l-cümle menâfi¡i emrâ∂da ke&îr olur. Ve
îresânın ar∂iyyeti la†îfedir ve merâret iktisâb eylemiştir ve onda mu¡tediletü’l-mizâc mâiyyet vardır.
e†-‰ab¡u: Sûsen-i âzâd demekle ma¡rûf ebya∂-ı bostânî derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir. Ve îresâ-i berrînin tes«îni eşeddir.
el-»avâ§§u: A§lı cellâ-i müceffiftir, i¡tidâl üzere tecfîf eder ve a§lı eclâ
ve dühnünün ta√lîli ve telyîni eşedd olur gerek mu†ayyeb ve gerek πayr-i
mu†ayyeb olsun. Ve îresâ bu ef¡âlin cümlesinde a§nâf-ı sâireden a…vâdır ve
ma¡a-≠âlik ya¡nî ta√lîli ve telyîni ile …ab∂ı dahi vardır ve evcâ¡ ve ¡ufûnâta
şifâdır.
ez-Zînetü: Kelefe ve nemeşe nâfi¡dir «u§û§an a§lının nef¡i ek&erdir ve
onunla vech πasl olunsa vechi ten…ıye eder ve mu§ay…al ve mücellâ edip
teşennücünü ve buruşuklarını açıp tesviye eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun vara…ı ve büzûru nâ¡imen da…… olunsa
ve ondan şarâb ile ¡ale’l-√umre ∂ımâd kılınsa cidden nâfi¡ olur ve ke≠âlik
evrâm-ı balπamiyye-i ficciyyeye [∂ımâd] kılınsa ona dahi nâfi¡ olur. Ve
cereb-i müte…arri√aya ve «uşkrîşâta ve sa¡feye ke≠âlik nâfi¡ olur «u§û§an
edviye-i u«râya «al† olunsa.
317 “Keşfîr” yaban sûseninden bir nev¡ sûsendir.
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el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√u la√m-ı ceyyid ile doldurur. Ve a§lı
√ar…-ı nâra fi’l-√âl nâfi¡ olur, zîrâ müceffiftir, ma¡a-cellâ™ mu¡tedil tecfîfi
vardır, ke≠âlik vara…ı ma†bû«an a§lı gibidir ve idmâli olur. A√sen olan budur ki onun isti¡mâli dühn-i verd ile o îresânın ve πayr-i §ınfının ¡u§âresi
inâ-i nu√âsta ¡asel ve «all ile †ab« olunur ve o ma†bû« …urû√-ı müzmineye
ve cirâ√âte nâfi¡ olur. Sûsen-i bostânî mâ-ı √ârrın √ar…ına ef∂al edviye olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: İn…ı†â¡-ı ¡a§aba ve ¡a§abında teşennüc olanlara nâfi¡
olur ve ke≠âlik ¡ır…u’n-nesâya dahi nâfi¡ [198b] olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Veca¡-ı esnân için a§lının †abî«inden «u§û§an berrîsinin
a§lı †abî«inden ma∂ma∂a olunur ve nevmi celb eder. Ve dühnü …urû√-ı re™se ve nu«âlesine nâfi¡ olur. Ve ü≠üne dühnü ta…†îr olunsa deviyy-i ü≠ünü
teskîn eder; «all ve dühn-i verd ile ∂ımâd olunsa §udâ¡a nâfi¡ olur. Ve kaçan
onunla enf tel†î« olunsa @âhir-i enf üzere @âhir ¡ârı∂ olan ru†ûbet-i lebeniyyeyi izâle eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun a§lı ve «u§û§an îresâ nefes-i inti§âba nâfi¡ olur ve
su¡âle §âli√ olur ve nef&i ¡usretli olan mevâdd-ı §adriyyeyi tel†îf eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dühnü müfetti√ ve mu√allil ve §alâbet-i ra√imi şürben
ve temrî«an müleyyindir. Ve ke≠âlik onun a§lı dühn-i verd ile †ab« olunsa
o fi¡li işler ve emrâ∂-ı ra√ime menfa¡atte onun na@îri yoktur. Ve ke≠âlik
dühn-i îresâ dahi onun gibidir. Ve a§lı yalnız «all ile †ab« olunsa veyâ«ûd
bezr-i benc ve da…î…-ı √ın†a ve dühn-i verd ile †ab« olunsa ün&eyâna ya¡nî
√u§yelere ¡ârı∂ olan evrâmı teskîn eder. Ve onun dühnünden bir buçuk
vu…ıyye şürb olunsa ishâl eder ve §afrâvî îlâvusu olanlara §âli√ olur. Ve
dühn-i îresâ bevâsîrin ağızlarını açar ve sûsenin a§lı dahi onun gibidir,
keyfe-kân onda menfa¡at-i me≠kûre vardır. Ve şarâb ile şürb olunsa †am&ı
idrâr eder ve «all ile şürb olunsa cimâ¡ ile tele≠≠ü≠ edenlere nâfi¡ olur. Ve
evcâ¡-ı ra√imi olanlara onu sıl… edip mâı ve sülâ…ası ile ra√im üzere kimâd
onlara nâfi¡ olur §alâbet-i ra√imlerini teftî√ eylediği için.
el-◊ummayâtu: Berd ve nâfi∂e nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Hevâmm «u§û§an ¡a…reb les¡lerinden kendi ve ¡u§âresi ve
bezri şürben bi’l-cümle lüsû¡a nâfi¡ olur. Ve benc ve küzbere ve fu†r tenâvül
edenlere dühn-i sûsen tiryâ… olur.
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On Sekizincisi Sa¡ter:
el-Mâhiyyetü: ◊âşâ …uvvetinde ve şarâbı √âşâ şarâbı gibidir.
el-İ«tiyâru: Berrî sa¡ter a…vâdır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Bi-lu†fin mu√allil ve müfeşşîdir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veriklerin evcâ¡ına nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Sa¡teri ma∂π diş ağrısını teskîn eder. Ve …uvve-i mu√rı…ası ile li&e-i müterehhileye nâfi¡ ve şifâ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun dühnü §adra ve riyeye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve mi¡deye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı idrâr ve i«râc eder.
On Dokuzuncusu Sîsâliyûs: א س
el-Mâhiyyetü: Encudân-ı Rûmîdir ve encudâna şebîhtir velâkin encudândan …alîlen a†vel olur ve beyâ∂lığı dahi ondan eşeddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede ve ¡inde’l-ba¡∂ derece-i &âniyede √ârr-ı
yâbistir.
el-»avâ§§u: Mu√allil ve müla††ıf ve müfeşşîdir ve ke≠âlik a§l ve bezri
evcâ¡-ı bâ†ıneyi müsekkin ve balπam-ı câmidi mü≠îbdir. Ve ondan mevâşîye sa…y olunmakla nitâcı ya¡nî dölü ek&er olur. Ve seferlerde şarâb içinde
ve «u§û§an ma¡a’l-fülfül şürb olunsa berdi ve berdin ∂ararını men¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı @ahra nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ar¡a cidden nâfi¡dir.
A¡∂âu’§-~adrı: Rebve ve ¡usr-i nefese ve ¡usr-i inti§âba ve su¡âl-i müzmine o nebt ve «â§§aten bezri ve a§lı ma¡an nâfi¡dir. Ve a§lı ¡asel ile ma¡cûn
kılınıp la¡… olunsa §adrı ru†ûbât-ı leziceden ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Nef«i ta√lîl eder ve veca¡-ı a√şâyı teskîn eder. Ve a§lı
ha∂m eder «u§û§an †a¡âmı ha∂mı ek&erdir ve mi¡deye ceyyiddir cidden.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§-ı rî√îyi ta√lîl eder, cemî¡an √ayvânâtın vilâdetini
teshîl eder ve ¡usr-i bevli izâle eder, evcâ¡-ı ra√imi ve i«tinâ…-ı ra√imi √all
eder ve evcâ¡-ı a√şâya dahi nâfi¡ olur. O nebât †arî ve tâze iken sâ…ının
ma¡a’l-bezr ¡u§âresi a«≠ olunup onun üç û&ûlûsâtı meybu«tec ile on gün
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mi…dârı şürb olunsa veca¡-ı külâya berâ™et gelir ve külâya nâfi¡dir. Ve ta…†îr-i
bevlden için dahi şürb olunur ve †am&ı idrâr eder ve evcâ¡-ı bâ†ına nâfi¡dir.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı balπamiyyeye nâfi¡dir.
Yirmincisi Sûnîz:
Nüs«a-i vâ√idede.318
el-Mâhiyyetü:
ا
 دواءvâ…i¡ olmuştur.
e†-‰ab¡u: A§lı mu¡tedildir. Ve eger o a§lın bir nesneye meyli olur ise
onun meyli √arârete ve ru†ûbete olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ¡U§âresi dâ«ıs üzere kılınır ve a§lı dahi onun
gibidir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡U§âresi …ayrû†î ile √ar…-ı nâr üzere ve cirâ√ât
üzere kılınır.
A¡∂âu’l-¡Aynı: A§lı @ufreye nâfi¡ olur ve ¡u§âresi a…vâdır.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢a§abe-i riyeyi ve √al…ı telyîn ve §avtı tesviye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ru†ûbeti √asebiyle ¡a†aşı teskîn eder ve iltihâb-ı mi¡deye
nef¡i olur ve √ur…atu’l-bevl ve …urû√-ı külâya ve me&âneye ve onların cereblerine ma¡an nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı ¡atî…aya nâfi¡ olur.
Yirmi Birincisi Sirinc:
el-Mâhiyyetü: Onun319 …uvveti sâ≠enece …arîbdir belki sâ≠enecin …uvvetinden dahi a…vâdır.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢âbı∂dır, onda isfîdâcdan berd keyfiyyeti vardır lâkin ke&îren el†aftır, nezfi men¡ eder.
Yirmi İkincisi Sa…mûnyâ: א
el-Mâhiyyetü: Leblâb gibi bir nev¡ şecerenin ¡u§âresidir ve …uvveti otuz
seneye …adar bâliπ olur.
318 Sîn-i mühmele iledir, πaflet olunmaya.
319 “Esrünc” sülügendir.
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el-İ«tiyâru: Onun ecvedi cülâl ya¡nî ¡a@îm ve azra… olup beyâ∂a mâil
olanlarıdır, ke-ennehu §adef parçası gibi olur ve müteferrik ve in√ilâli serî¡
olur ve azra…ı suda √all olsa suyu leben gibi eder. Ve onu isti¡mâlde ecved
olan onu tuffâ√a içinde şeyy edip enîsûn ve dû…û ile «al† ve dühn-i levz ile
lett eylemektir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “Mâ-ı kerefs ile «al† olunup πâilesi i≠hâb
ve izâle olunur” diye vâ…i¡ olmuştur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir ve onun √arâreti yübsünden
ek&erdir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda cilâ ve ta√lîl vardır. Ve mi¡denin ve kebidin ¡adûsudur.
ez-Zînetü: Beha…ı ve bara§ı ve kelefi ten…ıye eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡Asel ile zeyt ile †ab« olunup onunla cirâ√âta
∂ımâd olunsa ta√lîl eder ve cereb-i müte…arri√e «all ile va∂¡ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »all ve sevî… ile evcâ¡-ı mefâ§ıla ve verik üzere ∂ımâd
olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun a§lı ve ke≠âlik a§lının ¡u§âresi «all ile ve dühn-i
verd ile §udâ¡-ı müzmin üzere va∂¡ olunur. Ve sa…mûnyânın kendi dahi
«all ile ve dühn-i verd ile «al† olunup §udâ¡-ı müzmini olan baş üzere va∂¡
olunsa ona şifâ √â§ıl olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢albe î≠â eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ve kebide cidden mu∂ırr olur. Ve onun şerri
teşviye ile ve bezr-i kerefs veyâ«ûd enîsûn ile kesr olunur. Ve sa…mûnyâ
mükerrib ve muπa&&î ve mu¡a††ıştır, şehvet-i †a¡âmı dahi i≠hâb ve izâle eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bi-…uvvetin §afrâyı ishâl eder. Ve büldân √asebiyle
onun …uvveti mu«telif olur √attâ ben kütüb-i e†ıbbâda sa…mûnyâ şerbetinin
bir nüs«asını gördüm ki o nüs«ada sa…mûnyâdan vezn-i ke&îr yazılmıştı,
lâkin †abîbe lâyı… budur ki marî∂in …uvvetine ve a¡∂â-i re™îsenin …uvvetine
ve belde-i √â∂ıranın havâsına mürâ¡ât eyleye. Ve sa…†a için sa…mûnyâ i√timâl olunur. Ve şeceresinin a§lı bir dıra«mî mi…dârı şürb olunsa mirreyi
ve balπamı ishâl eder. Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki sa…mûnyâdan mi…dâr-ı
ke&îr ü müfri† ya¡nî nı§f dirhem şürb olunsa evvelâ imsâk eder sonra kerb
ve πa&y i√dâ& eder ve ¡ara…-ı bârid ile ta¡rî… eder ve ba¡dehu ifrâ† üzere ishâl
eder ve o mi…dâr …âtil olur. Ve ba¡∂ılar dahi dediler ki sa…mûnyâ-i ¡atî…ten
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mi…dâr-ı …alîl tenâvül olunsa idrâr eder ve ishâl eylemez, ona binâen §abır
ile sa…mûnyâdan mi…dâr-ı …alîl sa…y olunur ve ke≠âlik türmüs-i melî√320 ve
büzûr-i ¡a†ıre ile mi…dâr-ı …alîl isti¡mâl olunur. Ve §ûfe ile i√timâl olunsa
cenîni …atl eder.
es-Sümûmu: Les¡a-i ¡a…rebe şürben ve †ılâen nâfi¡ olur.
Yirmi Üçüncüsü Sekbînec:

כ

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ şecerenin §amπıdır ki onda §amπından mâ-¡adâ
bir cüz™ünde menfa¡at yoktur. Ve denildi ki kasnı envâ¡ından bir nev¡ vardır
ki isti√âle edip [199a] sekbînec olur.
el-İ«tiyâru: Onun nev¡lerinin ecvedi o ek&ef ve a§affı olan nev¡ olur ki
onun dâ«ili √umrete ve @âhiri beyâ∂a mâil olur ve serî¡an mâ ile √all olur,
…ınne ile maπşûş olan gibi değildir her ne …adar …ınneye müşâbeheti olur
ise. Ve I§fahânî sekbînec sâirlerden «ayrlı olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allil ve müla††ıf ve müfeşşî ve müsa««in
ve câlîdir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fâlice ve ¡a∂al ve evtârın hetkine nâfi¡dir ve veriklerde
olan mâddeyi √u…neten ve şürben ishâl eder ve ke≠âlik mefâ§ılın evcâ¡-ı
bâridesine nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: ~udâ¡-ı bâridi ve rî√î olan §udâ¡ı ta√lîl eder ve §ar¡a nâfi¡
olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ªulmet-i ¡ayna ku√len nâfi¡dir; πıla@-ı ecfâna ve ¡aynda
olan â&âra nâfi¡dir ve ¡ayna nüzûl eden mâın ef∂al-i edviyesi onunla ikti√âl
olur. Ve «all ile sa√… olunup şa¡îre üzere va∂¡ olunsa onu izâle eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Veca¡-ı §adr ve veca¡-ı cenb ve su¡âl-i müzmin cemî¡an
onlara nâfi¡dir. Se≠âb-ı ma¡§ûrun suyu ile bir dirhemin üç rubu¡u sa…y olunur ve §adrı ten…ıye ve a«lâ†-ı niyyeyi i«râc eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstis…âya nâfi¡dir ve mâ-ı a§feri i«râc eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ◊u…neten ve şürben …ûlınca ve maπ§a nâfi¡dir ve √a§âtı
külye ve me&âneden i«râc eder, bâhı ziyâde eder ve ra√im veca¡larına nâfi¡
320 Tuzlu türmüs.
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olur. Ve edrûmâlî ile şürb olunsa †am&ı idrâr eder ve cenîni …atl eder. Ve
rıf… ile ba†nı telyîn edip mâ-ı a§feri ve «ıl†-ı lezici i«râc eder.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı dâireye nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Şarâb ile les¡-i hevâmm ve sâir sümûm-ı …attâle için sa…y
olunur ve bunun fi¡li kasnının fi¡linden a…vâ olur. Ve sümûmun cümlesine
onun le†û«âtı nâfi¡ olur.
Yirmi Dördüncüsü Su…ûlû…andriyûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Denildi ki o nebât §a«rîdir, fey™de ya¡nî gölge ke&îr olan
mekânda nâbit olur. Ve bir …avm dedi ki o nebât is…îlden bir nev¡dir ve
πayri nesne olduğuna dahi @âhib oldular.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îf ve mu√allildir, onda √arâret yoktur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âle menfa¡at-ı ¡acîbesi vardır, onun vara…ı ile †ab«
olunan «allden mütte«a@ sikencebîn kırk gün mi…dârı sa…y olunsa †ı√âli
izâle eder ve füvâ…a ve yere…âna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Külyede ve me&ânede tekevvün eden √a§âtı teftît eder.
Ve denildi ki bu nebât ta¡lî… olunsa √abeli men¡ eder.
Yirmi Beşincisi Su¡âlâ:

א

el-Mâhiyyetü: Cevher-i √ârr ve cevher-i mâîden mürekkeb bir nev¡ √aşîşedir.321
e†-‰ab¡u: İ¡tidâl üzere √ârr ve √ırrîftir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun vara…ı dübeylâtı tefcîr eder ve dübeylâtı
evvel-i √âlinde ta√lîl eder ve †arîsi nu∂ca ¡â§î olan evrâmı in∂âc eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ‰arîsi cereb-i müte…arri√i …al¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§ar için itti«â≠ olunan edviyeye dâ«il olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Denildi ki su¡âlâ su¡âlin ve nefes-i inti§âbın ef∂al devâsı
olur √attâ onunla teba««ur dahi ef∂al olur.

321 “Su¡âlâ” √aşîşetü’s-su¡âldir ki fenceyûn ve fenceryûn dahi derler.
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Yirmi Altıncısı Sîsârûn: אرون
el-Mâhiyyetü: Şûnîzin «aşebidir, onda merâret ve …ab∂ vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda ta√lîl ve …ab∂-ı yesîr vardır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: A§lının †abî«i mi¡deye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: A§lının †abî«i idrâr eder.
Yirmi Yedincisi Sîrâ: ا
el-Mâhiyyetü: ¢urretü’l-¡ayndır, miyâh-ı …âimede olur ve onda ¡ı†riyyet
vardır, …urretü’l-¡ayn ≠ikr olunduğu bâbda onda olan kelâm istîfâ olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun gerek ma†bû«u ve gerek πayr-i ma†bû«u √a§âtı idrâr edip nâfi¡ olur ve ke≠âlik ≠ûsen†âriyâya dahi [nef¡i] olur.
Yirmi Sekizincisi Se…û†ûn: ن
el-Mâhiyyetü: Denildi ki √ayyu’l-¡âlem denmekle ma¡rûf devâdır. Ve
ba¡∂ılar dediler ki luffâ√tan bir nev¡dir ve πayri devâ olduğuna dahi ≠âhib
oldular. Se…û†ûn iki nev¡dir, biri §a«rî ve â«eri πayr-i §a«rîdir.
e†-‰ab¡u: Ona πâlib olan keyfiyyet berd ve yübs olur ve onda ru†ûbet,
√ârre-i mu¡tedile olur ve la†îf olmakla ta…†î¡i olur ve lüzûcet-i ¡un§uliyyesi
olmakla onunla mu√akkik olur ve bir ma¡nâ dahi vardır ki onunla …ab∂ eder
ve onda râyi√a yoktur, ke≠âlik onda √alâvetten bir şey™ yoktur; lu¡âbı ce≠b
eder ve …ıdr içinde eczâ-i la√mı cem¡ edip şey™-i vâ√id kılar.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evsâ†ı ve e†râfı münfesi«a olan ¡a∂ale onun †abî«i nâfi¡dir ve †arî olan fes«leri cidden il√âm eder.
A¡∂âu’§-~adrı: »uşûnet-i √al… için sa…y olunur ve nef&-i demi men¡ eder
ve mâ-ı ¡asel ile şürb olunsa riyeyi ten…ıye eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√-ı em¡âya nâfi¡ olur ve sa√ca ve fet…-i
mâîye ve evcâ¡-ı külyeye dahi nâfi¡ olur ve nezf-i √ay∂ı √abs eder.
Yirmi Dokuzuncusu Summâ…: אق
el-Mâhiyyetü: Summâ…ın bir §ınfı »orasânî ve §ınf-ı â«eri Şâmîdir;
»orasânîden Şâmî a§πar ve levni a√mer-i ¡adesîdir. Ve a…â…ıyâ ve verdin
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§âli√ olduğu nesnelere bu dahi §âli√ olur. Ve kaçan summâ… su ile †ab«
olunup ¡asel …ıvâmında kılınsa √u∂a∂ın §âli√ olduğu nesnelere §âli√ olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve derece-i &âli&ede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢ab∂ı ve ta…viyesi ve tesdîdi vardır velâkin «all
summâ…tan el†af ve aπva§tır ve summâ… nezfi men¡ eder √attâ bir …avm
≠âhib oldu ki nezfi olan kimseye summâ… ta¡lî… olunsa nezfe mâni¡ olur. Ve
summâ… §afrânın a√şâya ta√allübüne mâni¡ olur.
ez-Zînetü: Summâ…-ı debbâπînin †abî«i şa¡rı tesvîd eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onunla mev∂i¡-i ∂arba ∂ımâd olunup veremi
ve √u∂reti men¡ eder ve dâ«ısa nâfi¡ olur ve tezeyyüd-i evrâmı men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√-ı «abî&eyi si¡âyeden men¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ve&yi olan ¡u∂va ten†îl olunup teverrümden maf§alı
men¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢ay√-ı ü≠ünü men¡ eder. Summâ…ın §amπı esnânın ekkâline va∂¡ olunsa veca¡ını teskîn eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi dibâπat edip ta…viye eder ve ¡a†aşı teskîn ve
√umû∂atı √asebiyle müşehhî ve §afrâdan √âdi& olan πa&eyânı müsekkin olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Summâ… ¡â…ıldır, †am&ı ve nezfi √abs eder ve sa√cı men¡
eder. Ve ≠ûsen†âriyâ ve seyelân-ı ra√im ve bevâsîr için i√ti…ân olunur. Ve
ishâl-i müzmini ve …ur√a-i em¡âsı ve ≠erebi olanların †a¡âmında kılınsa onlara muvâfı… olur.
Otuzuncusu Sıl…:
el-Mâhiyyetü: O nebt iki §ınftır, biri şiddet-i «u∂reti √asebiyle esved
olur ve â«eri ma¡rûf olan sıl…tır.
e†-‰ab¡u: Ba¡∂ılar katında derece-i ûlâda √ârr-ı yâbistir ve √a…î…atte mürekkebü’l-…uvâdır ve ba¡∂ılar katında bâriddir. Ve bilâ-şekk onun a§lında
ru†ûbet vardır
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Sıl…ta bûra…ıyyet-i müla††ıfe vardır ve onda
teftî√ ve tesdîd vardır ve teftî√i sûsun teftî√inden eşeddir ve telyîni dahi
vardır. Ve sıl…-ı esvedde …ab∂ vardır, «â§§aten ma¡a’l-¡ades isti¡mâl oluna.
Ve bûra…ıyyeti √asebiyle mu√allildir ve ar∂iyyeti mu…abbı∂dır. Ve cemî¡an
sülû… rediyyü’l-keymûs olur ve bu…ûl-ı sâire gibi πıdâiyyeti …alîledir.
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ez-Zînetü: Berdden √âdi& olan şi…â…a ¡u§âresi ve vara…ının †abî«i nâfi¡dir ve dâü’&-&a¡lebe dahi nâfi¡dir. Ve kelefi olanlara ba¡de πasli’l-mev∂i¡
ma¡a’n-na†rûn sıl…ın vara…ı ∂ımâden nâfi¡ olur ve siğilleri dahi …a†¡ eder.
¡A§îri …amlı …atl eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Sıl…-ı meslû… ile evrâma ∂ımâd olunsa ta√lîl
ve in∂âc eder ve onun ∂ımâdı tû&a nâfi¡ olup ta√lîl eder ve sevî… ile ∂ımâd
olunsa evrâm-ı √ârreye nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Vara…ı ma†bû«an √ar…-ı nâra ceyyid olur ve
¡asel ile …uvâbâya †ılâ olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Kürkiyy merâresi ile mâ-ı sıl… isti¡â† olunsa la…veyi i≠hâb
ve izâle eder ve …urû√-ı enfe nâfi¡ olur. Ve mâı fâtiren ü≠üne ta…†îr olunsa
veca¡ını teskîn eder. Ve mâ-ı sıl… ile re™s πasl olunsa başta olan nu√âleyi
giderir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kmkü mi¡deye redîdir ve muπa&&îdir, le≠≠â¡adır
bûra…ıyyeti için ve keymûsu redîdir ve bûra…ıyyeti √asebiyle πassâldir,
…aviyyetü’l-√iss olan mi¡deyi le≠¡ eder. ∏ıdâiyyeti yesîr ve süded-i kebidi
teftî√i mülû«ıyânın teftî√inden eşeddir «u§û§an «ardal ve «all ile isti¡mâl
oluna. Ve †ı√âl [199b] süddelerini kebid südedi gibi teftî√ eder. Ve vâcib
olur ki sıl… mürrî ve tevâbil ile ekl oluna.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildi ki sı…k-ı esved †abî¡atı ¡a…l eder, «â§§aten ¡ades
ile ekl oluna. Ve sıl…ın nev¡-i â«eri telyîn eder «u§û§an ¡ades ile ekl oluna. Ve şekk yoktur ki sıl…-ı meslû… suyu irâ…a ve isâle olunduktan sonra
†a√n olunsa lâ-ma√âle ¡a…l eder ve &üflü i«râc için onunla i√ti…ân olunur.
Cemî¡an …ûlınc ve …arâ…ır ve maπ§ tevlîd eder velâkin tevâbil ve mürrî ile
tenâvül olunsa …ûlınca nâfi¡ olur.
Otuz Birincisi Se≠âb: اب
el-Mâhiyyetü: Se≠âb-ı berrînin sevâdı √armelden eşedd olur. ‰ab¡ ile
olan nüs«alarda Dîs…ûrîdûs na…l eder ki se≠âb bostânî ve berrî ve cebelî
olur. Cebelî e√arr ve √arâfeti bostânîden eşeddir ve †a¡âmda me™kûl değildir, ammâ şecere-i tîn katında nâbit olan evfa…tır. Ve berrî se≠âb bir §ınftır
ki ona mî¡ânûrâ¡yûn -  א را نderler ve her …avm katında onun başka başka adı vardır ve ba¡∂ılar katında onun adına mûlî derler; a§l-ı
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vâ√idden «urûc edip onun …u∂bân-ı ke&îresi olur. Ve o §ınfın vara…ı §ınf-ı
â«erin vara…ından ke&îren a†vel olur ve râyi√ası &a…îl ve zehri ebya∂ olur ve
se≠âbın bu §ınfının ru™ûsu §ınf-ı â«erin ru™ûsundan …alîlen ekber ve mü&elle& olur ve o ru™ûsta √umretü’l-levb bezr olup onun üç zâviyesi olur ve
ondan isti¡mâl olunan bezrdir ve nu∂cı «arîfte olur. Ve bir §ınf-ı â«eri esved
olup ar∂-ı ra†bede nâbit olur.
el-İ«tiyâru: A§nâf-ı se≠âbın evfa…ı bostânî olup incir ağacı altında nâbit
olan se≠âb olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir. Ve se≠âb-ı yâbis-i bostânî derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir. Ve se≠âb-ı yâbis-i berrî derece-i râbi¡ada
√ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cidden mu…a††ı¡ ve müfeşşî ve müna……î ve
mu…arri√ ve …âbı∂dır.
ez-Zînetü: Ma¡a’n-na†rûn beha…-ı ebya∂ üzere ve &evâlîl ve tû& üzere
va∂¡ olunur ve &ûm ve ba§al râyi√alarını giderir ve dâ-i &a¡lebe nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Se≠âb-ı berrî da…… olunup mil√ ile ma¡an bir
¡u∂v üzere ∂ımâd olunsa o ¡u∂v üzere verem-i √ârr i√dâ& eder ve √al…ta ve
ib†te olan «anâzîr üzere kılınsa onları ta√lîl eder. Bu fi¡llerin cümlesinde
§amπı a…vâ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Se≠âb semn ve ¡asel ile …uvâbâ üzere kılınır ve
«all ve isfîdâc ile nemle ve √umre üzere kılınıp ve onların ¡atî… olanlarını
sağaltır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fâlice ve ¡ır…-ı nesâya ve evcâ¡-ı mefâ§ıla şürben ve
¡asel ile ∂ımâden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¿ûm ve ba§alın râyi√asını izâle eder. Ve ma¡a’-sevî…
§udâ¡-ı müzmin için ∂ımâd olunur. Ve ba¡∂ı kerre ru¡âf için «all ile enfe
∂ımâd olunup ru¡âfı √abs ve …a†¡ eder. Enâr kabuğu içinde tes«în olunan
se≠âb ¡u§âresi kulağa ta…†îr olunsa ten…ıye eder ve veca¡ını ve †anîn ve
devîsini teskîn eder ve dûdunu …atl eder ve başta olan …ur√aya onunla †ılâ
olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir «u§û§an ¡u§âresi râziyânec ¡u§âresi
ile ve ¡asel ile eklen ve ku√len ziyâde √iddetlendirir. Ve ∂arebân-ı ¡ayn üzere sevî… ile ∂ımâd olunur.
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A¡∂âu’§-~adrı: Se≠âb-ı ra†b şibt-i yâbis ile †ab« olunsa o †abî« veca¡-ı
§adra ve ¡usr-i nefese Rûfus †abîbin şehâdeti üzere nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Tîn ile se≠âb istis…â-i la√mîye ∂ımâd olunur ve ona
se≠âb ile †ab« olunan şarâb dahi sa…y olunur. Ve füvâ…-ı balπamî için bir
dirhemden iki dirheme varınca …adar sa…y olunsa füvâ…ını teskîn eder. Ve
se≠âb ile †a¡âm istimrâ olunur ve hem müşehhî olur ve mi¡deyi ta…viye eder
ve †ı√âle nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Menîyi tecfîf ve …a†¡ eder ve şehvet-i bâhı is…â† eder. Ve
se≠âbın iki §ınfı dahi ya¡nî berrîsi ve bostânîsi cemî¡an ¡â…ıldır, maπ§ı teskîn
[eder.] Ve onunla ma¡a’z-zeyt i√ti…ân olunur ise evcâ¡-ı …ûlınca nâfi¡ olur.
Ve …urû√-ı ma…¡adeye ¡asel ile va∂¡ olunur. Ve zeyt ile kaynatılıp dîdân için
şürb olunur. Ve se≠âbın ikisi dahi cemî¡an fu∂ûl-i bedeni idrâr ile istifrâπ
eder ve ikisi dahi ¡a…l eder. Ve müteverrim olan «u§yelere se≠âb vara…-ı πâr
ile ∂ımâd olunur.
el-◊ummayâtu: Se≠âbı ekl nâfi∂e nâfi¡ olur ve dühn-i se≠âb ile temerru«
dahi ona nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Sümûma mu…âvim olur. Ve semm sa…y olunmaktan ve
nehşten √a≠er üzere olanlar bir dirhem bezr-i se≠âbı vara…ı ile ma¡a’ş-şarâb
şürb ederler «u§û§an tîn ve cevzi cemî¡an da…… edip o med…û… ma«lû† ile
şürb oluna. Ve berrî se≠âbın eklinde ik&âr edenleri …atl eder.
Otuz İkincisi Se…an…ûr: ر
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ vereldir ki Nîl’de ve Mı§r’da §ayd olunur. Ve
zu¡m ederler ki o verel Nîlî timsâ√ın nitâcıdır, timsâ√tan berrde √â§ıl olur.
el-İ«tiyâru: Onun ecved-i a¡∂âsı külâsı √avâlîsi olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Se…an…ûr bâhı inhâ∂ ve ta√rîk eder √attâ o nühû∂u teskîn
…âbil olmaz, teskîni «ass ve ¡ades mera…ından mütte«a≠ olan √asv ile olur.
Otuz Üçüncüsü Sebistân: אن
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Mu¡tedil gibidir.
el-»avâ§§u: Müleyyindir.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı ve √al…ı telyîn eder.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡A†aşı teskîn eder ve «u§û§an bezri sencisbûye322 ile teskîn-i ¡a†aşta …avî olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı telyîn eder.
Otuz Dördüncüsü Serma…:
el-Mâhiyyetü: ¢a†aftır ya¡nî Türkî lisânı üzere sirken denmekle ma¡rûf
nebttir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid-i ra†bdır ve ba¡∂ılar katında mu¡tedildir.
Otuz Beşincisi Sâmm-ı Abra§: אم ا ص
el-Mâhiyyetü: Vezaπdır
ez-Zînetü: Onun ile şevk ve süllâ ve &e™âlîl ve mismâriyye üzere †ılâ
olunup onları …al¡ eder. Ve denildi ki sâmm-ı abra§ın müceffefi zeyt ile «al†
olunup a…ra¡ üzere re™se †ılâ olunsa tüylerini inbât eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ~ıbyânın fet…ine sâmm-ı abra§ın bevli ve demi ¡acîbü’n-nef¡dir eger onların †abî«ine meftû… olan §ıbyân iclâs olunur ise. Ve
ba¡∂ı kerre onun bevl ve deminde miskten bir şey™ dahi kılınıp §abînin i√lîlinde kılınırsa fet…te nef¡i πâyete bâliπ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki onun kebidi diş ağrısına nâfi¡ ve veca¡ını teskîn
eder.
es-Sümûmu: Sâmm-ı abra§ şa…… olunup les¡a-i ¡a…reb üzere va∂¡ olunur.
Otuz Altıncısı Süla√fât: אت
el-Mâhiyyetü: İki §ınftır, biri berrî ve â«eri ba√rîdir.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki süla√fât-ı berrînin demi nüşû…an §ar¡a nâfi¡
olur. Ve süla√fâtın merâresi …ulâ¡a nâfi¡dir ve ma§rû¡un burun deliklerine
ta…†îr olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Onun yumurtası §abîlerin öksürüğüne nâfi¡dir. Ve
merâresi «unâ…a le†û« olur.
es-Sümûmu: Süla√fât-ı berrînin demi infe«a ile nehş- hevâmma ve yetû¡
sa…y olunanlara nâfi¡ olur.
322 Sengisbûyedir.
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Otuz Yedincisi Sümânâ:

א

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûf kuştur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onu ekl edenlerden temeddüd ve teşennüc «avf olunur,
zîrâ o †ayr «arba… ra¡y eder, mizâcına «arba… müşâkil olmakla ve bundan
mâ-¡adâ kendi cevherinde temdîd ve teşnîc …uvvesi vardır, pes bu iki cihetten onun la√mını eklden o iki âfet «avf olunur.
Otuz Sekizincisi Sükker: כ
el-Mâhiyyetü: Sükkerin …a§abı sükker †abî¡atındadır ve telyîni ondan
dahi eşeddir.
e†-‰ab¡u: Sükkerin ebredi †aberzed sükkeridir ve o sükker el†aftır ve
bi’l-cümle derece-i ûlânın â«irinde √ârrdır. Ve sükker-i ¡atî… yübse mâildir,
zîrâ tâze ve √adî& olan sükker derece-i ûlâda ra†bdır; her ne …adar ¡atî… olur
ise o mi…dâr ona cefâf ¡ârı∂ olur.
el-»avâ§§u: Müleyyin ve cellâ ve πassâldir. Ve sükker-i Süleymânînin
telyîni ek&erdir «u§û§an fânî≠; belki …a§ab ziyâde müleyyindir. Ve sükker
cilâda ve ten…ıyede ¡aselden e…all değildir. Ve her ne mi…dâr sükker ¡atî…
olsa el†af olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¢a§abdan §amπ gibi a«≠ olunan sükker ¡aynı cilâlandırır.
A¡∂âu’n-Nefesi: ~adrı telyîn eder ve «uşûneti izâle eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ve kebide ceyyid olur lâkin §afrâ tevlîd eder,
mi¡deye mu∂ırrdır, zîrâ o mi&lli mi¡dede sükker §afrâya isti√âle eder. Ve
sükker südedi teftî√ eder ve onda ¡aselin ta¡†îşinden e…all ta¡†îş olur «u§û§an
¡atî… ola. Ve sükker-i ¡atî… dem-i ¡akir tevlîd eder ve mi¡dede olan balπamı
[200a] câlî olur. Ve …a§ab-ı sükkerde me¡ûnet-i …ay™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sükker müshildir «u§û§an …a§abı üzerinde mil√ bulunan
sükker ziyâde müshil olur. Ve Süleymânînin ve sükker-i a√merin telyîni
eşedd olur ve ba¡∂ı kerre nef« eder ve â«er kerre teskîn eder. Ve sükker
dühn-i levz ile …ûlınca nâfi¡ olur.
Otuz Dokuzuncusu Sükkerü’l-¡Uşer:

כ ا

el-Mâhiyyetü: O sükker bir nev¡ menn ve †ulûldür ki ¡uşer denmekle
ma¡rûf bir şecer üzere vâ…i¡ olur ve o menn …ı†a¡-ı mil√ gibidir ve √ulvdür
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ve onda ma¡a’l-√alâvet ¡ufû§at vardır ve iki §ınftır, biri Yemânî ve ebya∂dır
ve â«eri ◊icâzî ve esveddir, ma¡a-¡ufû§atin cellâdır.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Riyeye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Leben-i li…â√ ile isti¡mâl olunsa istis…âya nâfi¡ olur.
Onda √alâvet …alîledir, envâ¡-ı sükkerden sâirler …adar ta¡†îş olmaz, mi¡deye
ve kebide ceyyid olur, mi¡deye ve kebide nâfi¡ olur.
Kırkıncısı Semn:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, zübdün fi¡li gibi fi¡li olur. Semn in∂âcda ve
ir«âda ve telyînde a…vâ olur, bâbu’z-zâda zübdü ≠ikr eylediğimiz mev∂i¡de
olan bizim kelâmımız …ırâ™et olunsun.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: Mün∂ic ve mu√allildir ve onun o fi¡lleri ebdân-ı nâ¡imede
olur, ebdân-ı §ulbede mu¡teddün bih fi¡li olmaz.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâmı ve «alf-i ü≠ünde olan veremi ve «u§û§an
§ıbyân ve nisvânın veremlerini in∂âc eder ve onların evrâmında eylediği
in∂âc mi…dârı ebdân-ı §ulbe evrâmını in∂âca …âdir olmaz. Ve telyîn-i evrâmda semnin ¡atî…i ecved olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Ebdân-ı nâ¡ime a§√âbının kulakları ardında olan evrâmı
in∂âc eder.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı telyîn ve §adrda olan fu∂ûlü in∂âc eder «u§û§an bal
ve şeker ve acı bâdem ile isti¡mâl oluna.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba¡∂ı kerre semn bâdem ile ba†nı ¡a…l eder …ab∂ı √asebiyle ve ba¡∂ı kerre dahi ba†nı ı†lâ… eder.
es-Sümûmu: Sümûm-ı meşrûbeye tiryâ… olur.
Kırk Birincisi Sünbül:
el-Mâhiyyetü: Sünbül iki nev¡dir, biri sünbül-i †îbdir, sünbül-i ¡a§âfîr
denmekle ma¡rûftur ve â«eri nârdîndir, ona sünbül-i Rûmî derler. Ve A…lî†î
ya¡nî sünbül-i Rûmî Hindîden ve Sûrîden idrârdan mâ-¡adâ cemî¡-i «i§âlde
a∂¡af olur ve sünbül-i A…lî†î Sûrîye …arîb olur ve şeceresi §aπîredir ve †îni
ile ma¡an …al¡ olunup ve ma¡an i«râc olur. Ve bir nev¡ nebât vardır ki ona
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müşâbih olmakla onunla πaşş olunur ve o müşâbih olan nebâtta râyi√a-i
zühme olmakla beynehümâ far… olunur. Ve nârdînden bir nev¡ vardır ki
cebelîdir, onun vara…ı ¡u§fur vara…ı gibi olur ve aπ§ânı dahi ¡u§fur aπ§ânı
gibi olur lâkin cebelînin aπ§ânı emles ve a§fer ve πayr-i şâyikedir ve onun
a§lları iki olur ve ikiden ek&er dahi olur ve onun sâ…ı ve &emeresi ve zehri
olmaz. Ve bu mev∂i¡de †ab¡ ile olan nüs«ada nüsa«-ı sâireden zâide bir
fâide mu√arrerdir ve o fâide budur ki Dîs…ûrîdûs dedi ki sünbül iki cinstir,
bir cinsine Hindî derler ve â«er cinsine Sûrî derler, zîrâ Sûriyâ dedikleri
ar∂da bulunur. Ve sünbül tevellüd eylediği cebelin bir †arafı Sûriyâ cânibine ve †araf-ı â«eri ar∂-ı Hind’e mutta§ıl olur. O cebelin Sûriyâ †arafında
bulunan sünbüle Sûrî derler, †araf-ı Hindîde nâbit olanlara sünbül-i Hindî
derler. Ve sünbül-i Hindînin bir nev¡ine πanπanî†is ı†lâ… olunur, zîrâ o cebelin cenbinden bir nehr cereyân eder ki onun ismine ∏an†is tesmiye olunur
ve o nev¡ sünbül o nehr cânibinde olmakla nehr-i me≠kûrun isminden müşta…… kılınıp sünbüle πanπî†is tesmiye olunur ve ar∂ının ru†ûbeti √asebiyle
…uvveti a∂¡af olur ve …âmeti a†vel ve sünbülü evfer olur. Sünbülün ma«reci
a§l-ı vâ√idden olur ve sünbülün cemâmı323 vâfire olup ba¡∂ıları ba¡∂ı â«erlerine mülteffe olur ve râyi√ası zühmdür. Ve sünbül-i Hindînin §ınf-ı â«eri
dâ«il-i cebelde ve nehr-i mev§ûftan ba¡îd olup râyi√ası a†yeb ve sünbülü
…a§îr olur ve râyi√ası su¡d râyi√asına şebîh olur ve nârdîn-i Sûrîde bizim
va§f eylediğimiz ev§âf o nev¡ sünbülde mevcûde olur. Ve ba¡∂ı kerre bir
nev¡ nârdîn ya¡nî sünbül bulunur ki ona Sa…ârî†î…î tesmiye olunur ve o ism
mev∂i¡-i nebâtının isminden müşta…… kılınır. Bundan a…dem va§f eylediğimiz sünbülden bu sünbül şedîden ebya∂ olur ve ba¡∂ı kerre onun vasa†-ı
sâ…ında râyi√a-i bîşe müşâbih bir râyi√a olur ve lâyı… olur ki o nev¡ sünbül
raf∂ olunup isti¡mâl olunmaya.
el-İ«tiyâru: Dîs…ûrîdûs dedi ki onun ecvedi şa¡rı ke&ret [ve] vefret üzere olup levni şu…rete ∂ârib ve su¡d gibi †ayyibü’r-râyi√a ve §aπîr ve lisânı
√â≠î olan sünbüldür ve bu va§f üzere olan sünbül sünbül-i Sûrîdir. Ammâ
Hinde a∂¡af ve a†vel ve sünbülleri ek&er ve mülteffe ve zühmü’r-râyi√a
olup serî¡an bi’l-cümle elyâfı ile teferrük olunur ve ondan πubâr-ı esved-i
¡a@îm tenâ&ür eder ve ba¡∂ı kerre onda πaşş olunup mâ-ı √ârrda evvelâ na…¡
323 “Cemâm” feresin alnının saçıdır, murâd sünbülün kılçıklarıdır.
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ve ba¡dehu †ab« ve ba¡dehu i&mid ile &a…îl kılınıp bey¡ olunur ve onun πaşşına beyâ∂ olup …a√l ve na√îf olduğu ve ∂a¡f-ı …uvveti ve ∂a¡f-ı †a¡mı ve
râyi√ası delâlet eder. Ve esved-i Hindî a√merden «ayrlıdır. Ve nârdînin
ecvedi √adî& ve †ayyibü’r-râyi√a ve ke&îrü’l-u§ûl ve mümtelî olup teferrük
eylemeyenlerdir. Ammâ o sünbül ki onun sâ…ı beyâ∂a mâil ola ve «u§û§an
o meyl vasa†-ı sâ…ta ola, o şey™ nâfi¡ değildir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müfetti√ ve mu√allildir. Ve Hindînin …ab∂ı
ke&îr ve √arâreti e…all ve belki «afîfedir, o me≠â…ta müsa««in ve ba¡∂ı
nüs«ada mevcûd olduğu üzere o me≠â…ta mesî« olup ba¡dehu √arâret ve
√arâfet münba¡i&e olur. Ve sünbül-i †îbin bir nev¡i ≠erîredir ya¡nî ≠erûredir,
¡ara…-ı ke&îri men¡ eder. Ve sünbülün †ayyibi yede πasûl-i ceyyid olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâmı ta√lîl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Nevâzili men¡ ve dimâπı ta…viye eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Sünbül ek√âlde vâ…i¡ olup mîl ile ecfâna imrâr olunsa
eşfârı inbât eder ya¡nî kirpikleri bitirir. Mu§annif der ki benim @annımda bu
fi¡lde nârdîn a…vâ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Bi’l-cümle sünbülün envâ¡ı «afa…âna nâfi¡dir, riyeyi ve
§adrı ten…ıye eder ve riyeye in§ıbâbdan mevâddı men¡ eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebidin ve mi¡denin südedini fet√ edip onları ta…viye
eder ve cemî¡an a§nâf-ı yere…âna nâfi¡ olur ve mi¡deye mevâddı in§ıbâbdan
men¡ eder ve le≠¡ini teskîn eder. Ve envâ¡-ı sünbülden hangisi şarâb ile şürb
olunsa †ı√âle nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cümleten envâ¡ı müdrirdir velâkin A…lî†înin idrârı a…vâdır, zîrâ es«andır ve …ab∂ı e…alldir ve †abî«inde cülûs evrâm-ı ra√imin
küllîsine nâfi¡ olur ve evcâ¡-ı külâya nâfi¡ olur ve mevâddın em¡âya seyelânına mâni¡ olur ve ra√imden ifrâ† üzere nezf-i demi olanların demini √abste
«â§§ıyyeti olur.
Kırk İkincisi Selî«a:
el-Mâhiyyetü: Onun a§nâf-ı ke&îresi olur, §ınf-ı vâ√idi a√merdir, †a¡mı
ve râyi√ası †ayyibdir ve â«er §ınfının †a¡mı se≠âb †a¡mîna müşâbihtir ve
§ınf-ı &âli&inin levni firfîriyyete nâ@ır esved olur ve râyi√ası verd râyi√ası
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gibidir ve bir §ınfı dahi esvedü’l-levn ve kerîhü’r-râyi√a olur ve …ışrı ra…î…
müteşa……ı… olur ve bir §ınfı dahi beyâ∂a mâil ve kürrâ&iyyü’r-râyi√a olur.
Ve ba¡∂ılar ≠ikr eylediler ki dâr-ı §înî şeceresi üzere bu va§fta selî«a bulunur ve ba¡∂ı kerre o selî«a dâr-ı §înîye mutta§ıl olur.
el-İ«tiyâru: Selî«anın ecvedi a√merü’l-levn ve §âfî ve emles ve müsta†îlü’l-¡ûd ve πalî@ü’l-ünbûb ve da…îu’&-&a…b ve mükteniz ve mümtelî ve
≠ekiyyü’r-râyi√a olup lisânı le≠¡ ve …ab∂ edenler olur. Ve esvedi redî olur.
Ve müsta¡mel olan li√âsı ya¡nî …ışrı olur, «aşebinde «ayr yoktur.
e†-‰ab¡u: Selî«a derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Riyâ√-ı πalî@ayı mu√allil olur ve onda …alîlü’l-mi…dâr …ab∂ [200b] olup √arâreti ek&er ve le†âfeti ke&îre olur ve √arâfeti ile ta…†î¡i ve mi…dâr-ı …alîl …ab∂ı ile …avâbı∂-ı u«râya i¡âneti olur ve
bi-√asebi’t-ta√lîl müshilâta i¡ânet eder. Ve ta√lîl ve …ab∂ı √asebiyle selî«a
ma¡a’l-¡asel bü&ûr-ı lebeniyye üzere †ılâ olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¢ab∂ ve ta√lîl için edviye-i ¡ayna id«âl olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ~adra nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Selî«a şarâbı kebide nâfi¡dir, ke≠âlik içinde selî«a olan
şarâbın küllîsi kebide nâfi¡dir ve o eşribe mi¡deye dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevl ve †am&ı idrâr eder «u§û§an bevl ve †am&ın i√tibâsı a«lâ†-ı πalî@a √asebiyle olur ise o mi&llileri idrârı ek&er olur ve külâ ve
me&âne veca¡larına nâfi¡ olur. Ve selî«a †abî«inde ¡alîl iclâs olunsa ra√imin
ittisâ¡ ve zel…ına nâfi¡ olur ve ke≠âlik selî«anın du«ânı ve şarâbı o ¡illetlere
nâfi¡ olur.. Ve a«lâ†ında selî«a olan şarâb ¡usr-i bevle ceyyid olur. Ve ba¡∂ılar zu¡m ederler ki cenîni dahi is…â† eder.
Kırk Üçüncüsü Sevî…:
el-Mâhiyyetü: Onun mâhiyyetini √ın†a ve şa¡îr bâblarında biz ≠ikr eyledik.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adra nâfi¡dir.
Kırk Dördüncüsü Simsim:
el-Mâhiyyetü: Simsimin min-beyni’l-büzûr dühniyyeti sâirlerden ek&erdir, ona binâen sühûlet ile ona zena« ve fesâd ¡ârı∂ olur. Ve ba¡∂ılar dedi-
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ler ki dühn-i simsimin a§√âb-ı sevdâdan πayriye menfa¡ati olmaz velâkin
a§√âb-ı sevdâyı tes«în ve ter†îb etmekle onlara menfa¡ati olur. Ve simsim
ecnâsından bir cins vardır ki ona ersîmûn derler, kerîhü’†-†a¡mdır.
el-İ«tiyâru: Simsimin cirmi dühnünden a…vâdır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlânın vasa†ında √ârr ve â«irinde ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Muπarrî ve müleyyindir ve is«ânı mu¡tedildir
ve ke≠âlik dühnünde ve †abî«inde dahi o «avâ§§ vardır. Ve simsim mür«îdir
ve dühnünde πıla@ vardır ve ma…lüvvünün ∂ararı e…alldir.
ez-Zînetü: ∞arbeden √âdi& olan â&âr-ı «u∂reti ve dem-i câmidi ta√lîl eder
ve sevdâ a§√âbına √âdi& olan şi…â… ve «uşûnete şürben ve †ılâen nâfi¡ olur.
Simsim ve «u§û§an mu…aşşeri müsemmindir ve şa¡rı ta†vîl eder ve «u§û§an
şecerinin ve vara…ının ¡u§âresinin ta†vîli ek&er olur ve hem şa¡rı telyîn eder
ve ibriyyeyi izâle eder. Ve dühn-i simsim içinde âs †ab« olunsa şa¡rı √ıf@ ve
ta…viye ve ta§lîb eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreyi ta√lîl eder.
el-¢urû√u: Âteş yanığına nâfi¡dir. Ve dühnünü şürb √ikke-i balπamiyyeyi ve demeviyyeyi izâle eder «u§û§an na…î¡-i §abır ve mâ-ı zebîb ile isti¡mâl oluna.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ∏ıla@-ı a¡∂â için ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Verdden bir …uvvet a«≠ eden dühn-i simsim §udâ¡-ı i√tirâ…îye nâfi¡dir. Ve şeceresinin ¡u§âresi ibriyyeye berâ™et olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ∞arebânı ve veremi olan ¡ayn üzere va∂¡ olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: ∞î…-ı nefese ve rebve ceyyid olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye redîdir ve muπa&&î ve şehveti müs…ı†tır ve onu
ekl edenleri sür¡atle doyurur, müşabbi¡dir ve bal ile ekl olunsa ∂ararı olmaz. Ve onun ha∂mı ba†î™dir ve a√şâyı mür«îdir ve kavrulmuşunun ∂ararı
e…alldir ve ondan tevellüd eden πıdâ cidden dühnî olur ve onda ta¡†îş vardır.
Ve simsim ma¡a’l-…ışr tenâvül olunsa nüzûlü [serî¡ ve ta…şîr olunup ba¡dehu
tenâvül olunsa] nüzûlü eb†a™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlûna nâfi¡dir. Ve simsim na…î¡i idrâr-ı √ay∂da ziyâde
nâfi¡ olur √attâ o na…î¡ cenîni is…â† eder. Ve kaçan simsim kavrulup bezr-i
«aş«âş ve bezr-i kettân ile bi’l-i¡tidâl ekl olunsa menîyi ve bâhı ziyâde eder.
es-Sümûmu: ◊ayye-i mu…arrene ¡a∂∂asına nâfi¡ olur.
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Kırk Beşincisi Semek: כ
el-Mâhiyyetü: Semekin min-ciheti’l-cins ef∂ali cidden kebîr olmayıp
ve la√mı dahi §ulb ve yâbis ve tefettüt eder gibi düsûmetsiz olmayıp ve
mu«â†ıyye dahi olmayıp zühûketi olmayanlardır ve †a¡mı le≠î≠ olanlardır.
Ve münâsib olan o semektir ki le≠î≠ olur ve onda düsûmet olur velâkin
düsûmeti ifrâ† üzere olmaz ve o semek πalî@a ve şa√miyye ve √ırrîfe olmaz ve sudan ayrıldıktan sonra ona bi-sür¡atin netn ¡ârı∂ olmaz. Ve semek-i
§ulbden mu«târ olan a§πar olanlardır. Ve la√mı ra«î§ olanların mu«târı
ilâ-√addin ekber olanlardır. Ve la√mı §ulb olan balıkların memlû√u †arî
olanlardan «ayrlı olur.
Ammâ ecnâs-ı semekin ef∂ali şebâbî† olur ve ba¡dehu ef∂al bünnî olur
ve nitâc-ı ba√rî lâ-be™se olur. Ve zecr ve ba¡∂ı nüsa«ta “za√m” vâ…i¡ olmuştur, işbu iki cins balıklar πalî@lerdir. Ammâ ken¡ad ve mâr-ı mâhîc ve
ferensiyûn cidden ceyyid olurlar.
Ve ammâ simâkin min-ciheti’l-me™vâ ef∂ali emâkin-i §a«riyyede olanlardır ve ba¡dehu remliyye ve ke≠âlik miyâh-ı ¡a≠be-i câriyede olan semek
ef∂aldir eger o miyâh …a≠ire ve √am™et değil ise ve nezziyye olmayıp ona
enhâr karışmayan ve onda ¡uyûn dahi olmayan bu√ayre-i §aπîre dahi değil
ise. Ve semek-i ba√rî ma√mûd-ı la†îftir. Ve semek-i ba√rînin ef∂ali ancak
ba√r-i lüccîde olan semektir. Ammâ o semek ki riyâ√ vârid ve terefrüf eden
mâ-ı mekşûfta ola, o semek mâ-ı mev§ûf-ı me≠kûrun «ilâfı üzere mâda olan
semekten ecved olur. Ve ı∂†ırâb ve temevvücü ek&er olan suyun balıkları
ecved olur ve irtiyâ∂a √âceti mâ-ı râkid semekinden irtiyâ∂a √âcetinden
ek&er olur. Ve semek-i ba√rî fâ∂ıl ve la√mı la†îf olur şu†û†-ı §a«rîde veyâ«ûd
remlîde olur ise. Ammâ ba√rin şu†û†unda va§f olunduğu üzere kenârda olmayıp belki lücce-i ba√rde ve vasa†ta ola, o semek ke&îrü’l-irtiyâ∂ olur.
Ammâ o semek ki ba√rden enhâr-ı ¡a≠beye suyun cereyânı cihetinin «ilâfı
üzere §âyir ve sâlik olur, la†îf ve ke&îrü’l-irtiyâ∂ olur.
Ammâ min-ciheti’l-πıdâ semekin ceyyidi √aşâyiş ve u§ûl-i nebât
tenâvül eden simâk olur ve o semek bilâdda müsten…a¡ mâya il…â olunan
…â≠ûrâtı ve nebât-ı rediyye u§ûlünü tenâvül eden balıklardan «ayrlı olur
her ne …adar o …â≠ûrât ile ta¡ayyüş eden balıkların cinsi πâyet †ayyib
olur ise.
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Ve min-ciheti’†-†ab« semekin √âlâtının ef∂ali isfîdbâce ve ba¡dehu †âba…
üzere şeyy olunan √âlleridir, ammâ …alyesi mi¡de-i …aviyye a§√âbına §âli√
olur. Ve ebâzîr ile ve meşviyyen ekl olunan semekin nüzûlü eb†a™ olur ve
ma†bû«an me™kûl olanların nüzûlü ∂ıdd üzere olur.
Ve ma†bû«unun ef∂ali evvelâ su kaynayınca …adar †ab« olunup ba¡dehu
semek o muπlâ mâya il…â olunanlar olur.
Ve semek-i mâli√in «ayrlısı †arî olanlardır ve ba¡dehu …arîbü’l-¡ahdde
temlî« olunanlardır.
Ve simâkin a√medi «all ve tevâbil ile türşî kılınandır ve içinde semek-i
mâli√ «u§û§an cirriyy denmekle ma¡rûf semek sel… olunan su şedîdü’tten…ıye olur ve o su √u…un-ı müceffifeye dahi id«âl olunur.
e†-‰ab¡u: Cemî¡an semek bârid ve ra†bdır velâkin ba¡∂ı semek mizâc-ı
semeke …ıyâs ile es«an olur, kevsec ve cirriyy ve mâr-mâhîc mi&lli semek
mizâc-ı semeke …ıyâs ile es«andır. Ve semek-i mâli√ √ârr ve yâbistir, her
ne …adar ¡atî… olsa √arr ve yübsü ek&er olur. Ve semek-i melî√ a√vâlinde
mürrîye müşâbih olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Semek-i †arî balπam-ı mâî tevlîd eder ve a¡§âbı
ir«â eder ve min-beyni’l-mi¡ad onun muvâfa…ati cidden √ârr olan mi¡deye
olur ve demi ri……ate mâildir. Ve Beyt-i Ma…dis nâ√iyesinde bir nev¡ semek
olur ki ona sa…yânûn derler, onun cildinin remâdı a«≠ olunup ¡aynında beyâ∂
olan mevâşî ¡uyûnuna ekilse o beyâ∂ı izâle eder. Ve semek-i mâli√ «u§û§an
cirriyy tesmiye olunan semekin mâli√i süllâyı menâşibinden i«râc eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Şemârîs denmekle ma¡rûf semekin başı i√râ…
olunsa onun √urâ…ası …urû√ta olan la√m-ı zâidi …al¡ eder ve …ur√anın sa¡yını men¡ eder ve siğilleri ve tû&u dahi …al¡ eder. Ve semek-i mâli√in suyu
…urû√-ı ¡afineye nef¡i olur ve …ur√ayı πasl eder. Ve §a√nâ ve sümeykât
…urû√-ı müte¡affineye müdâvâtta ceyyide olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Semek-i mâli√in sülâ…ası ile mirâren i√ti…ân olunsa
veca¡-ı verike cidden nâfi¡ olur ve onun †arîsi a¡§âbı ir«â eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Ehl-i Şâm’ın §îr tesmiye eyledikleri semek-i §ıπârdan
mürrî itti«â≠ olunup onunla feme ¡ârı∂ olan …ulâ¡-ı «abî&eye ma∂ma∂aten
¡ilâc olunsa nâfi¡ olur. Ve semek-i ra¡¡âde √ayyen ma§dû¡un [201a] başına
ta…rîb olunsa re™sini ta«dîr etmekle o ma§dû¡ §udâ¡ı i√sâs eylemez.

535

536

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

A¡∂âu’l-¡Aynı: Semek-i sa…yânûn cildi ile cefnlerde olan cereb √akk
olunsa nef¡i olur ve o balığın cild-i mu√ra…ı edviye-i ¡ayna id«âl olunur. Ve
cild-i mu√ra…-ı me≠kûr ma¡a’l-mil√ @ufresi olanlara ku√l kılınsa nâfi¡ olur.
Ve semek-i †arîfelâ onu tenâvül mütenâvil olanlara πışâvetü’l-¡ayn i√dâ&
eder belki bi’l-cümle semek πışâve i√dâ&ında müştereklerdir.
A¡∂âu’n-Nefesi: ‰arî olan cirriyy …a§abe-i riyeyi ten…ıye eder ve §avtı ta§fiye eder ve ke≠âlik memlû√ta dahi o ta§fiye vardır. Ve semekât-ı memlû√a-i
müceffefenin re™si veremi olan lehâta nâfi¡dir. Ve πırâ-i semek ya¡nî balık
tutkalı √asve il…â ve id«âl olunup ekl olunsa o √asv nef&-i demi men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sa…yânûnun √av§alası ma¡a-§u¡ûbetihi inhi∂âm-ı ba†nı
müleyyin olur ve cirriyyin la√mı dahi ba†nı müleyyindir. Ve sümeykât-ı
memlû√a vü mu…addedenin ru™ûsu şi…â…-ı mi¡deye ¡ilâc-ı ceyyid olur ve
kevsec «â§§aten nef¡de ek&erdir. Bünnînin ve mâr-mâhîc ve fersîn ve cirriyy bu me≠kûrların küllîsi bâhı ziyâde eder. Ve semek-i †arînin küllîsi √ârren ekl olunur.
es-Sümûmu: Semek-i semârûsun re™s-i mu√ra…ı kelb-i kelib ¡a∂∂ası ve
¡a…reb les¡ası üzere va∂¡ olunur ve onlara nef¡i olur ve her semek ve semekin mera…ası onlara nâfi¡dir. Ve sümûm-ı meşrûbe vü menhûşeye her semekin mera…ası nâfi¡dir. Ve o semek ki ona ûhû†âris elenbe tesmiye olunur,
onun mera…ası şürb olunup üzerine ¡ale’t-tevâlî mirâren …ay™ olunsa √ayye-i
mu…arrenenin nehşesinden ve kelb-i kelib ¡a∂∂asından nâfi¡ olur. Ve semek-i merniyûn la√mı ile ∂ımâd olunsa kelb-i kelib ¡a∂∂asına ve hevâmm
nehşesine nâfi¡ olur. Ve nebe tesmiye olunan balığın la√mı mâli√an isti¡mâl
olunsa nehşe-i ef¡âya nâfi¡ olur ve onunla ∂ımâd olunsa kelb-i kelib ¡a∂∂asına nâfi¡ olur.
Kırk Altıncısı Se…andîliyûn: ن
el-Mâhiyyetü: Mu§annif der ki bu bir devâdır ki ben onu bilemedim.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ma¡a’s-se≠âb nemle üzere va∂¡ olunur.
el-¢urû√u: Ma¡a’s-se≠âb nevâ§îr üzere kılınır.
A¡∂âu’r-Re™si: Mesbût o devâ ile ted«în olunup …arânî†us ve lî&erπus
a§√âbının re™si onunla ma¡a’z-zeyt temrî« olunur. Ve onun ra†bının ¡u§âresi
ü≠ün-i müte…arri√aya ta…†îr olunur. Ve o devâ §udâ¡a cidden nâfi¡ olur.
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A¡∂âu’n-Nefesi: ¡Usr-i nefese nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Balπamı ishâl eder ve i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ olur.
Kırk Yedincisi Sefercel:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, ayvaya derler. Dallarının ve yaprağının remâdı
πasl olunsa tûtiyâ gibi olur. Ve rubb-ı sefercel ¡alâ-√âlihi bâ…î kalır …ab∂-ı
§a√î√i olmakla, ammâ rubb-ı tuffâ√ta ru†ûbet-i mâiyye-i bâride olmakla
√umû∂ata taπayyür ve isti√âle eder.
el-İ«tiyâru: Sefercel-i meşvî e«aff ve enfa¡ olur ve onu teşviyenin †arî«i
odur ki sefercel ta…vîr olunur ya¡nî oyulur, içinden √abbı i«râc olunur ve
içine ¡asel va∂¡ olunup onun cirmi †înle sıvanıp remâd-ı √ârra va∂¡ olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlânın â«irinde √ârr ve derece-i &âniyenin evvelinde
yâbis olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂ ve mu…avvîdir ve zehri dahi …âbı∂dır ve
ke≠âlik dühnü dahi …âbı∂dır. Ve sefercelin …ab∂ı e…alldir ve √abb-ı sefercel
bilâ-…ab∂ müleyyindir ve fu∂ûlü a√şâya seyelândan men¡ eder.
ez-Zînetü: ¡Ara…ı √abs eder ve berdden ¡ârı∂ olan şi…â…a dühn-i sefercel
nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Dühnü nemleye nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Dühnü …urû√-ı cerebe nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ke&ret-i ekli ¡a§abda veca¡ i√dâ& eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Sefercel-i meşvî ¡aynın evrâm-ı √ârresi üzere va∂¡ olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Nefes-i inti§âba ve rebve nâfi¡ olur ve nef&-i deme mâni¡
olur. Ve √abbı «uşûnet-i √al…a nâfi¡ olur ve …a§abe-i riyeyi telyîn eder. Ve
lu¡âbı …a§abenin yübsünü ter†îb eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢ay™a ve «umâra nâfi¡dir ve ¡a†aşı teskîn eder ve fu∂ûlü
…âbile olan mi¡deyi ta…viye eder. Sefercelin şarâbı ve na…î¡i ve ma†bû«u
şarâb üzere inti…âl olunup onunla «umâr men¡ olunur. Ve sefercelden şarâb
itti«â≠ olunup cidden sâ…ı†a olan şehvet onunla ta…viye olunur. Ve meybih
mi¡deyi πıdâlandırır ve balπamî olan …ay™ı men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Müdrirdir velâkin denildi ki onun idrârı bi’l-¡ara∂dır, zîrâ
sefercel ¡â…ıldır ve ¡a…lına idrâr lâzım gelir. Ve ¡asel ile ma†bû« olanın idrârı
eşedd olur velâkin o ma†bû« ba†nı ı†lâ… edip onda ¡a…l olmaz. Ve sefercel
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…ûlıncı ve maπ§ı tevlîd edr ve ≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur ve nezf-i †am&ı √abs
eder ve √ur…at-i bevle nâfi¡ olur ¡u§âresi veyâ«ûd dühnü i√lîle ta…†îr olunur
ise. Ve dühnü külâya ve me&âneye nâfi¡ olur ve †a¡âm üzere tenâvül olunsa
ı†lâ… eder √attâ †a¡âm üzere tenâvül ik&âr olunsa …able’l-inhi∂âm o †a¡âmı
i«râc eder. Ve †abî«i ile ma…¡ade ve ra√im nütû™ları için i√ti…ân olunur.
Kırk Sekizincisi Sifend-i İsfîd:

ا

el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ◊irrîf-i √âddır.
es-Sümûmu: Sümûmun küllîsine nâfi¡dir.
Kırk Dokuzuncusu Semûrbiyûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Kerefs-i berrîdir, onda olan kelâm mürûr eyledi.
Ellincisi Sefîdûs: وس
el-Mâhiyyetü: ¢ı&&â-i √ımârdır, onda kelâmı biz bâbu’l-…âfa te™«îr eyleriz.
Elli Birincisi Selû&ûn: ن
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ı nâs zu¡m eyledi ki selû&ûn bir nebâttır ki ehl-i Şâm
ona ¡ankebût tesmiye ederler ve onun √âmâlâvuna müşâbih vara…ı vardır;
ra†b iken sel… olunup mil√ ile ve dühn ile tenâvül olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun lebeninden yâ«ûd a§lından müsta«rec dem¡asından bir mi&…âl mi…dâr-ı mâ-ı ¡asel ile şürb olunsa ifrâ† üzere kusturur.
Elli İkincisi Sefendânem: ا
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki o devâ bir nebt-i ma¡rûftur ki ondan
sirîş itti«â≠ olunur. Onun vara…ı kürrâ&-ı Şâmî vara…ı gibi olur ve sâ…ı emles olup †arafında zehr olur ve onun u§ûlü şekl-i bellû†-ı kibâr üzere †avîl-i
müstedîr olur ve …uvveti √ârredir.
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el-»avâ§§u: Müsa««indir.
el-Evrâmu: Sevî… ile «al† olunsa evrâm-ı √ârrenin ibtidâsından nâfi¡ olur.
el-¢urû√u: ∞ımâden …urû√-ı vesi«aya ve cirâ√ât ve demâmîl-i müte…arri√a ve √ar…-ı nâra nâfi¡ olur.
ez-Zînetü: Onun remâdı ile dâ-i &a¡leb üzere mev∂i¡i «ır…a-i §ûf ile delk
olunduktan sonra ∂ımâd olunsa inbât-ı şa¡r eder ve beha…-ı ebya∂ şemste
«ır…a ile delk olunup üzerine ma¡a’l-«all o devânın a§lı tel†î« olunsa bara§-ı
ebya∂ı …al¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: O devâ yalnız veyâ«ûd kündür ve ¡asel ve şarâb ile
ma«lû†an ∂ares-i mütevecci¡anın cihet-i «ilâfında olan ü≠üne ta…†îr olunsa
∂aresin veca¡ını teskîn eder. Onun kökünün suyu √ulv ve mürr şarâb ile
†ab« olunsa kulağa devâ-i ceyyid olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ±ikr olunan tertîb devâ-i fâ∂ıl olup mu«telife olan [evcâ¡-ı] ¡ayna onunla †ılâ olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Ondan iki mi&…âl mi…dârı †ılâ ile şürb olunsa iki cenblerin veca¡ından ve su¡âlden nâfi¡ olur ve ¡a∂ale ¡ârı∂ olan vehnden nâfi¡ olur.
Ve onun kökü dürdî-i şarâb ile †ab« olunsa evrâm-ı &edye ∂ımâd nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ondan bir mi&…âl mi…dârı †ılâ ile şürb olunsa bevli ve
†am&ı idrâr-ı nâfi¡ ü bâliπ ile Câlînûs’un şehâdeti üzere idrâr eder.
es-Sümûmu: Ondan üç mi&…âl mi…dârı şürb olunsa nehş-i hevâmma
nâfi¡ olur ve vara…ı dahi o nehşe nâfi¡dir eger onunla mev∂i¡-i nehş ta∂mîd
olunur ise. Ve eger &emeri ve zehri şarâb-ı rey√ânî ile şürb olunur ise …avmin zu¡mu üzere les¡a-i ¡a…rebden menfa¡at-i beyyine ile nâfi¡ olur. [201b]

On Altıncı Fa§l ◊arf-i ¡Aynda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve Bu Fa§lda Biz Otuz İki Devâ ±ikr Eyleriz İnşâallâhu
Ta¡âlâ
[Evvelkisi] Ar¡ar:
Fi’l-Mâhiyyeti: Denildi ki ¡ar¡ar serv-i cebelîdir. Onun bir §ınfı §aπîr ve
§ınf-ı â«eri kebîr olur.
e†-‰ab¡u: ◊arr ve yübse mâildir. Ve √abb-ı ¡ar¡ar derece-i ûlâda √ârr ve
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derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müsa««in ve müla††ıf ve müfeşşîdir ve &emeresi
ma¡a-tilke’l-«avâ§§ …âbı∂dır ve şeceresinin eczâ-i sâiresinde o …ab∂ yoktur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Şed«-ı ¡a∂ale ceyyiddir.
A¡∂âu’§-~adrı: Göğüs ağrısına ve öksürüğe ceyyiddir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Âlâtu’l-mefâ§ılda ve a¡∂â-ı πıdâda olan süddelere nâfi¡dir, onları ten…ıye ve süddelerini teftî√ eder ve şürben mi¡deye ceyyid olur
ve mi¡de nef«ine dahi nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder. Ve √abbı i«tinâ…-ı ra√ime ve
evcâ¡-ı ra√ime nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Les¡-i hevâmmın ∂ararını §aπîr ve kebîrden hangisi ted«în
olunsa def¡ eder ve o ikisinin şecerlerinden biri ted«în olunsa hevâmmı ve
≠übâbı o beytten †ard eder.
İkincisi ¡A§a’r-Râ¡î:

ا ا

el-Mâhiyyetü: Ba†bâ† dedikleri nebttir; onun erkeği ve dişisi olur ve erkeği a…vâ olur.
el-»avâ§§u: Onda …ab∂ vardır velâkin cüz™-i mâîsi ek&erdir. Ve mevâdd-ı
mun§abbeyi onun red¡i ek&er olmakla o devâ müceffif @ann olunur. Ve onda
nezf-i demi men¡ …uvvesi vardır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Filiπamûnîye ve √umreye ve nemleye ∂ımâd
olur ve evrâm-ı …urû√a cidden nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√ât-ı †ariyyeyi idmâl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡u§âresi kulakta tevellüd eden kurdu …atl eder ve
…ur√a-i ü≠ünü tecfîf eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun suyu nef&-i deme nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: O devâ müberreden iltihâb-ı mi¡de için ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dem-i ra√imin nezfini men¡ eder ve …urû√-ı em¡âya nâfi¡
olur. Ve Dîs…ûrîdûs zu¡m eder ki ¡a§a’r-râ¡î bevli idrâr edip √a§r §â√ibine
¡âfiyet i√dâ& eder.
Üçüncüsü ¡Abey&erân: ان
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Ba¡∂ı nüs«ada mu√arrerdir ki:
el-Mâhiyyetü: Bir devâdır ki onu bilmedim.
el-»avâ§§u: Mu√allildir.
A¡∂âu’r-Re™si: Dimâπa ¡ârı∂a olan emrâ∂-ı bâride nâfi¡dir ve bi-√asebi’l-bürûdet √âdi& olan zükâma dahi mâni¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun suyu ba§arı √iddetlendirir.
Dördüncüsü ¡İlk: כ
el-Mâhiyyetü: Biz bundan a…dem ¡ilk-i enbâ† ve râtiyânec ve sâir ¡ulûkta
tekellüm eyledik.
e†-‰ab¡u: ¡İlkü’l-enbâ† √ârrdır ve ba¡dehu ¡ilk-i serv ve ba¡dehu rîtiyânec
dahi √ârrlardır.
el-»avâ§§u: Mu√allildir. Ve rîtiyânec ve ¡ilk-i servin ta√lîli ¡ilk-i enbâ†ın
ta√lîlinden eşedd değildir her ne …adar onlar ¡ilk-i enbâ†tan es«an olur ise.
Beşincisi ¡Ar†anî&â: א
el-Mâhiyyetü: O nebtten müsta¡mel olan onun a§lıdır ve o nebt bu«ûr-ı
meryemdir, biz onda bundan a…dem tekellüm eyledik. Dîs…ûrîdûs der ki
¡ar†anî&ânın √ımma§ a…mâ¡ı gibi a…mâ¡ı vardır ve vara…ı kerneb vara…ı gibi
olur ve a§lı liftin a§lı gibi olur. Ve mu§annif der ki bu §ıfat fî-zamâninâ
bizim bildiğimiz ¡ar†anî&ânın §ıfatı değildir, bizim ¡ar†anî&â dediğimiz bir
ke&îf ve …a§îr şevktir, onun a§lı ebya∂dır, onun ile §ûf πasl olunur ve ≠ikri
âtî «avâ§§ bizim bildiğimiz ¡ar†anî&ânın «avâ§§ıdır ve benzer ki Dîs…ûrîdûs’un kelâmını lüπat-i Yûnân’dan terceme eden mütercim «a†â eylemiştir.
el-»avâ§§u: Mu√allil ve mu…a††ı¡dır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: İki verik ağrılarına ceyyiddir.
A¡∂âu’r-Re™si: Mu¡a††ıstır, «aşemi ve süded-i mi§fâtı teftî√i şedîddir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Inçkırığı def¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cenîni is…â† eder.
es-Sümûmu: Onun †abî«i lüsû¡ üzere kılınır ve ke≠âlik şürbü dahi nâfi¡dir.
el-Ebdâlü: Cenîni is…â†ta ve sümûma menfa¡atte onun bedeli zerâvend-i
†avîl ve √abbu’l-ütrücc ve fû@enec olur.
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Altıncısı ¡U§fur:
el-Mâhiyyetü: Nebât-ı ma¡rûftur. Onun vara…ı †ıvâl-i müriff324 ve «aşin
olur, müşevvektir ve sâ…ının †ûlü iki ≠irâ¡ mi…dârı olur ve ru™ûsu ru™ûs-ı
¡afâr gibi müdevverdir ve zehri za¡ferâna şebîh ve nevri ebya∂dır ve ba¡∂ı
nev¡i a√mere ∂ârib olur velâkin §ınf-ı evvelden müsta†îl olur ve onun zehri
ba¡∂ı kerre †a¡âm ile isti¡mâl olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda ma¡a-in∂âc …ab∂-ı mu¡tedil olur.
ez-Zînetü: Kelefi ve beha…ı ten…ıye eder.
el-¢urû√u: »all ile …uvâbâ üzere kılınır.
A¡∂âu’r-Re™si: Berrî ¡u§furdan ¡asel ile itti«â≠ olunan le†û« §ıbyânın
…ulâ¡ına nâfi¡dir.
Yedincisi ¡Un§ul:
el-Mâhiyyetü: Ba§al-ı fârdır, onun vara…ı sûsen vara…ı gibidir ve onun
sevâda ∂ârib dühnü vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Mu…a††ı¡dır ve onda lüzûcet-i mu√rı…a vardır.
ez-Zînetü: ¡Asel ile ma¡cûn kılınıp dâü’&-&a¡leb ve’l-√ayye üzere va∂¡
olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: »all-i ¡un§ul √al…ı ya¡nî boğazı «uşûnetli eder ve la√mını §alâbetli kılar ve √aşreceye ve su¡âl-i müzmine ceyyiddir.
Sekizincisi ¡Â…ır…ar√â: א

א

el-Mâhiyyetü: O nebtten müsta¡mel olan a§lı ve köküdür ve ¡â…ır…ar√â
o köktür.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi √ârr olup lisânı mu√rı… olanlardır ve onun
√acmi i§ba¡ …adrinde olur.
e†-‰ab¡u: Benim vü&û… ve i¡timâd eylediğim ba¡∂ı kimse zu¡m eyledi
ki ¡â…ır…ar√â √ârr ve la†îftir velâkin emr onun dediği gibi değildir belki
¡â…ır…ar√â derece-i &âli&ede √ârr-ı yâbistir.
324 “Müriff” «aşin ya¡nî «uşûneti √asebiyle mün…abı∂ ve müteşennic değildir belki
mebsû†tur.
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el-»avâ§§u: Ma∂π olunsa balπamı celb eder ve …uvve-i mu√rı…ası vardır. Ve zeyt ile bedene mes√ olunsa ¡ara…ı idrâr eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡Â…ır…ar√ânın kendi ile ve †abî«i ile ve dühnü ile tedellük eylemek a¡§âbda olan müzmin istir«âya ve «aderine nâfi¡ olur ve küzâz
mu¡tâdı olanlara küzâz ¡urû∂una mâni¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Mi§fât südedi ve «aşemi teftî√i şedîddir. Ve †abî«i veca¡-ı esnâna ve «u§û§an berdden ¡ârı∂ olan veca¡-ı esnâna nâfi¡dir. Ve
¡â…ır…ar√ânın sirkesi √areket eden dişleri şedd eder ya¡nî ¡â…ır…ar√â «all ile
†ab« olunup o ma†bû« femde imsâk olunsa o menfa¡at √â§ıl olur.
el-◊ummayâtu: Nâfi∂i olan kimse …able’n-nevbet ¡â…ır…ar√â ve zeyt ile
ma¡an delk olunsa nâfi∂e nâfi¡ olur gerek o nâfi∂ ma¡a’l-√ummâ ve gerek
bilâ-√ummâ olsun ikisine dahi nâfi¡ olur.
Dokuzuncusu ¡İnebü’&-¿a¡leb:

ا

el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun a§nâfı beştir ve müsta¡mel olan a«∂aru’l-vara… ve a§ferü’&-&emere olanlardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir ve onun
mu«addir olan §ınfı derece-i &âli&ede bârid ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onun bostânîsinde berd-i mu…abbı∂ vardır. Ve
bir cinsi dahi mu«addir ve münevvimdir, «ı§âlinde afyûna benzer lâkin afyûndan …uvvette ∂a¡îftir. Ve bir cinsi dahi …âtildir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ªâhirde ve bâ†ında √âdi& evrâm-ı √âddeye
cemî¡an ∂ımâd-ı ceyyid olur. Evrâm-ı √âdde-i bâ†ıne için mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb şürb olunur. Ve onun suyu isfîdâc ve dühn-i verd ile √umret ve nemleye
∂ımâd kılınır. Ve a§lının li√âsının tecfîf-i şedîdi vardır.
A¡∂âu’r-Re™si: ¡İnebü’&-&a¡leb ecnâsından cins-i mu«addirden on iki
√abbeden ek&er şürb olunsa cünûn îrâ& eder. Ve mâ-ı ¡inebü’&-&a¡leb ile
πarπara evrâm-ı lisâna nâf¡ olur. Ve u§ûlünün li√âsından bir mi&…âl şarâb
ile şürb olunsa nevmi celb eder. Ve ¡inebü’&-&a¡leb nâ¡imen da…… olunup
ma§dû¡un re™sine ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur ve a§l-ı ü≠ünde ya¡nî kulak dibinde olan evrâmı √ucub-ı dimâπ evrâmını ta√lîl eder ve …a†ûren veca¡-ı ü≠üne
nâfi¡ olur.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: Münfecir olan πarbı sağaltır. Ve cemî¡an a§nâfının ¡u§âresi √attâ münevvim olan §ınfının ¡u§âresi ile ikti√âl olunsa ba§arı √iddetlendirir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun ecnâsından mu«addir olan cinsin bezri bevli idrâr
eder ve külâyı ve me&âneyi idrâr √asebiyle ten…ıye eder. Ve cemî¡an a§nâfının hangisi ile i√timâl olunsa dem-i √ay∂ın nezfini …a†¡ eder. Müberridâttandır, i√tilâmı men¡ eder.
es-Sümûmu: Ecnâs-ı ¡inebü’&-&a¡lebden kâkünec ve bostânî ve mu«addir olan cinslerinden πayri cins-i â«er vardır ki ondan dört mi&…âl ekl eden
kimseyi o cins ¡inebü’&-&a¡leb …atl eder. Ve dört mi&…âlden no…§ân ekl
eylese cünûn îrâ& eder. Ve o nev¡ …attâlden ¡inebü-&-&a¡leb menâfi¡inden
ta∂mîdinden mâ-¡adâ bir menfa¡at [202a] yoktur ve onu tenâvül eylemekten
√âdi& olan âfetlerden taπayyür-i ¡a…l ve sübâttan mâ-¡adâ a¡râ∂-ı mu∂ırre-i
sâirenin ∂ararı mâ-ı ¡asel sa…y olunmakla tedârük olunur, zîrâ mâ-ı ¡asel o
mara∂lara şifâ olur.
Onuncusu ¡Anber:
el-Mâhiyyetü: Denildi ki ¡anber deryâda bir çeşmedir, ondan ¡anber seyelân ve cereyân eder, ammâ ¡anber deryânın zebedi ya¡nî köpüğü veyâ«ûd
deryâda vâ…i¡ bir dâbbenin rev&i dedikleri ba¡îddir.
el-İ«tiyâru: Ecvedi eşheb-i …avî-i Selâ√a†îdir ve ba¡dehu ecved azra… ve
ba¡dehu a§fer olanlardır ve erde™i esved olur. Ve ba¡∂ı kerre ¡anbere πaşş
olunur, ca§§ ve şem¡ ve lâ≠en ve mendâ325; eczâ-i me≠kûreden ma¡mûl ¡anber-i esved-i redî kılınır. Ve ba¡∂ı kerre esved-i redî ¡anber ecvâf-ı semekten «urûc eder, zîrâ semek deryâda ¡anberi ibtilâ¡ eder ve ¡anberin merâreti
semeki …atl eder ve semek-i meyyit ecvâfından ¡anber-i esved-i redî a«≠
olunur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr-ı yâbistir, benzer ki √arâreti derece-i &âniyede ve yübûseti derece-i ûlâda ola.
el-»avâ§§u: Tes«în-i la†îfi olmakla meşâyı«a nâfi¡ olur.
ez-Zînetü: Mendâdan bir §ınf vardır ki eli boyar ve boyası zâil olmakla
…abî√ü’l-levn olan şa¡rın levnini ı§lâ√ eder.
325 “Mendâ” ¡anber-i esvede derler.
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A¡∂âu’r-Re™si: Dimâπa ve √avâssa nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢albe cidden nâfi¡dir.
On Birincisi ¡Ûd: د
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur. Onun «aşebi ve u§ûlü olur ve «aşebi ~în ve
Hind ve ¡Arab bilâdlarından gelir. Ve denildiği üzere §alâbet ve telezzüzde
§alâyeye ya¡nî üzerinde cevher sa√… eyledikleri emles ve berrâ… taşa benzer Ve ba¡∂ısı müna……a† ve sevâda nâ@ırdır, râyi√ası †ayyib olur ve onda
…ab∂ ve merâret vardır ve onun …ışrı vardır, ke-enne üzerinde o …ışr cilde
müşâbihtir.
el-İ«tiyâru: ¡Ûdun ecved-i a§nâfı Mendelî §ınfıdır ve ¡ûd-ı Mendelî
bilâd-ı Hind’İn evâsı†ından meclûb olur. Ve ba¡dehu ecvedi Hindî tesmiye olunan §ınf olur ve bu §ınf-ı Hindî cebelî ve u§ûlî olur, bu §ınf &iyâba
a¡ba… ve el§a… olup onunla teb«îr olunan &iyâbda …aml ya¡nî kehle tevellüd eylemez ve o vechten Mendelî §ınfından fâ∂ıl olur ya¡nî Mendelînin
¡ı†riyyeti ek&er olur ve Hindî cihet-i me≠kûreden ef∂al olur. Ve ba¡∂ı nâs
Mendelî ile Hindî-i fâ∂ılı far… eylemezler. Ve Semendûrî ¡ûdu ef∂al-i ¡ûddandır. Ve Semendûr bilâd-ı Hind’in sefâli ve â«eri bilâd-ı ~în’in evvelidir. Ve ba¡dehu ecved-i ¢amârîdir. Ve ¡ûd-ı ~anfî sefâleden bir §ınftır. Ve
bunlardan sonra ecved ¡ûd-ı …â…ulî ve berrî ve …at¡iyy-i ~înî olur ve ona
…a∂mûrî dahi tesmiye olunur. Ba¡∂ı nüsa«ta “…a∂mûrî” bedeline “…aşmûrî” vâ…i¡ olmuştur. Ve celâyî ve …am†âyî ve levâmî ve rî†â… …a∂mûrîden dûn olur. Ve Mendelînin ¡âmmesi ve ek&eri ceyyidedir. Ve Semendûrînin ecvedi azra… ve rezîn ya¡nî ağır olup mâ-ı πalî@i ke&îr olmakla
nâr üzere bâ…î olan ve levninde beyâ∂ olmayanlar olur. Ve bir …avm
…aşmûrînin esvedini aza…î üzere taf∂îl eylediler. Ve ¢amârînin ecvedi
beyâ∂dan na…î ve ¡ârî olan esved olup mâ-ı πalî@i ke&îr olmakla ağır ve
nâr üzere bâ…î olanlardır. Ve bi’l-cümle ¡ûdun ecvedi suya rüsûb edip
πayr-i †âfî olanlardır, eger †âfî olup onun √ayâtı ve rû√u olmaz ise o ¡ûd
redîdir. Ve ¡ûd braz eşcârdır ki ar∂a defn olunup ta¡affün edince …adar
terk olunur, kaçan «aşebe ta¡affün edip ¡ûd-ı «âli§ «aşebeden «âli§ ve
na…î kalsa i«râc olunur.
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e†-‰ab¡u: Bi-√asebi’r-re™yi’l-mu§annif derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îftir ve südedi müfetti√ ve riyâ√ı kâsir ve fa∂l-ı ru†ûbeti
mü≠hib ve müzîldir, a√şâyı ta…viye eder ve a¡∂âya menfa¡ati olur.
ez-Zînetü: ¡Ûdu ma∂π nükhet-i femi cidden ta†yîb eder ve femi tan@îf ve
ta†hîr eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: A¡§âbı ta…viye eder ve a¡§âba dühniyyet ve lüzûcet-i
la†îfe ifâde eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Dimâπa cidden nâfi¡ ve √avâssı mu…avvî olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ¢albi ta…viye ve tefrî√ eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡Ûddan bir buçuk dirhem mi…dârı şürb olunsa mi¡deden
¡ufûnetli ru†ûbeti izâle ve mi¡deyi ve kebidi ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onda †ab¡ı ¡a…l …uvvesi vardır ve ≠ûsen†âriyâya nâfi¡dir
«u§û§an ≠ûsen†âriyâ sevdâvî ola.
On İkincisi ¡Urû…-ı ~abbâπîn:

א

وق

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda cilâ-i …avî vardır.
A¡∂âu’r-Re™si: Onu ma∂π veca¡-ı esnâna nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Aynı √iddetli eylemekte cidden nâfi¡dir ve √ade…anın
…uddâmında olan mâı ve beyâ∂ı cellâdır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Südedden √âdi& olan yere…âna nâfi¡dşr «u§û§an enîsûn
ile ve şarâb-ı ebya∂ ile isti¡mâl oluna.
On Üçüncüsü ¡Unnâb: אب
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ şecerenin &emeresidir ki ek&eri Cürcân diyârında ve onun mâ-dûnunda olur ve mâ-dûnunda olanlar Cürcânîden a§πar ve
menfa¡atte e…all olur.
el-İ«tiyâru: A¡@am olanlar ecved olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bâriddir ve ru†ûbet-i yübûsette mu¡tedil ve
…alîlen ru†ûbete mâildir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Dem-i √ârrın √iddetine nâfi¡dir. Ben @ann ederim ki onun menfa¡at-i me≠kûresi dem-i §afrâvîyi taπlî@i ve telzîci √asebiy-
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le olur. Ve ba¡∂ılar @ann eylediler onun menfa¡at-i me≠kûresi demi πasli ve
ta§fiyesi ile olur ve ben o …avle meyl eylemem. Ve onun πıdâiyyeti yesîre
ve ha∂mı ¡asîrdir ve bu bâbda ceyyid olan …avl Câlînûs …avlidir, zîrâ o fâ∂ıl
dedi ki √ıf@-ı §ı√√atte ve izâle-i mara∂da ¡unnâbda bir e&er görmedim, ancak ondan gördüğüm e&er ¡usr-i ha∂m ve …ıllet-i πıdâiyyettir.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adra ve riyeye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye redî ve ha∂mı ¡asîrdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ta√mînen bir …avm dedi ki külâ ve me&âne veca¡larına
nâfi¡dir.
On Dördüncüsü ¡Af§:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, lüπat-ı Türkîde mazu derler. Ve o devâ ba¡∂ı
bilâdda olan şecere-i kebîrenin &emeresidir ve o &emerenin ba¡∂ısı πa∂∂a
iken şecerinden a«≠ olunur, §aπîr ve mu∂arris olur, mülezzizdir, &u…besi
yoktur ve ba¡∂ısının ∂aresi ve telezzüzü olmaz belki emles ve «afîftir ve
&u…besi vardır.
el-İ«tiyâru: Ecvedi ficc ve rezîn ve §ulb olanlardır ve ammâ aş…aru’l-levnin …uvveti …alîledir, nâr üzere i√râ… olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢ab∂ı şedîddir ve ru†ûbâtı seyelândan men¡ eder ve cevheri
ar∂î-i bâriddir.
ez-Zînetü: Mâ-ı ¡af§ şa¡rı §âbiπ olur ve şa¡rı πasl dahi eyler.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »all ile ¡af§ …uvâbâya †ılâ kılınır ve …uvâbâyı o
†ılâ izâle eder. Ve ¡af§ sa√… olunup la√m-ı zâid üzere saçılsa o la√m-ı zâidi
ı∂mâr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Ru†ûbât-ı fâsideyi lisâna ve li&âta seyelândan men¡ eder
ve …ulâ¡a «u§û§an §ıbyânın …ulâ¡ına nâfi¡dir ve «u§û§an «all ile isti¡mâl oluna. Ve esnânın ekkâline va∂¡ olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Af§ sa√… olunup sa√î…i su üzere saçılır, …urû√-ı em¡â ve
ishâl-i müzmin için o su şürb olunur ve ke≠âlik aπdiye ile ekl olunsa yine
onlara nâfi¡ olur.
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On Beşincisi ¡Ulley…:
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki ¡ulley… ¡avsecdir. Ve ¡ulley…in
bir §ınfı dahi vardır ki ona ¡ulley…u’l-kelb derler, onun zeytûn gibi &emeresi
vardır ki onun dâ«ilinde §ûf gibi nesne olur.
el-İ«tiyâru: Onun ¡u§âresi şemste ¡a…d ve tecfîf olunsa a…vâ olur.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir. Onun na∂îce olan &emeresinde √arâretün-mâ
vardır.
el-»avâ§§u: Bi-cemî¡i eczâihi …âbı∂ ve müceffiftir, ona binâen onun vara…ı e…all olur.
ez-Zînetü: Onun şecerinin dalları vara…ları ile †ab« olunsa şa¡rı §âbiπ326
olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Vara…ı ile nemle ∂ımâd olunsa onu sa¡ydan men¡
eder ve cemre üzere va∂¡ olunsa ceyyid olur ve onun «ıl†ı πalî@ olur. Ve o iki
nev¡ ¡ulley… tecfîf olunsa …ab∂-ı @âhir ile …ab∂ eder ve zehresi dahi …ab∂ eder.
Ve ¡ulley…ın a§lında ma¡a’l-…ab∂ le†âfet vardır ve ona binâen √a§âtı teftît eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Başta olan …ur√alara nâfi¡ ve cirâ√âti müdmildir. [202b]
A¡∂âu’r-Re™si: Onun evrâ…ı ma∂π olunsa li&âtı şedd eder ve …ulâ¡ı sağaltır. Ve ke≠âlik onun &emere-i na∂îcesinin kendi ve ¡u§âresi ve vara…ı
femin evcâ¡-ı √ârresine şifâ olur ve yaprağı başta olan …ur√aları sağaltır ve
&emeresini ke&ret üzere tenâvül §udâ¡ îcâb eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Nütû™-ı ¡ayna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Eczâ-i ¡ulley… nef&-i deme nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Vara…ı ile mi¡de-i ∂a¡îfe ∂ımâd olunmakla ta…viye olunur
ve ∂a¡fı ile her ne …adar vârid olan mevâddı …abûle mi¡de müsta¡idde ise
ta…viye √asebiyle dâfi¡e def¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder. Ve ¡ulley…-ı kelb &emeresi içinde olan
§ûfe a«≠ ve †ab« olunsa o §ûfe ba†nı ¡a…l eder ve ru†ûbet-i ra√imin seyelân-ı
müzminesini …a†¡ eder ve ma…¡adede nâbit sâilü’d-dem bevâsîre ∂ımâd
olunsa nâfi¡ olur. Ve ¡ulley…ın kendi ve zehresi …urû√-ı em¡âya ve isti†lâ…a
ve teftît-i √a§âta nâfi¡ olur lu†fları √asebiyle.
es-Sümûmu: Fer†as denmekle ma¡rûf √ayvânın nehşine muvâfı… olur.
326 [Müstensihin sehven yazdığı “zâil” burada “§âbiπ” olarak düzeltildi.]
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On Altıncısı ¡Avsec:
el-Mâhiyyetü: ¡Ulley…tir veyâ«ûd ¡ulley…in «ılâlinde ve aralarında olur.
el-Evrâmu: Cemî¡an a§nâfının vara…ları ile cemre ve nemleye ∂ımâd
olunmak nâfi¡dir.
On Yedincisi ¡Ankebût: כ ت
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Örümceğin beyti cirâ√at üzere va∂¡ olunsa nezf-i demi …a†¡
eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√ üzere örümceğin nesci va∂¡ olunsa
…ur√ayı teverrümden men¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Beyti πalî@ ve ebya∂ olan örümceğin ağı dühn-i verd ile
†ab« olunup kulağa ta…†îr olunsa onun veca¡ını teskîn eder.
el-◊ummayâtu: Ba¡∂ılar dediler ki nesc-i ¡anekbût ba¡∂ı merâhime «al†
olunup ve bir …ı†¡a «ır…a-i kettân onunla tel†î« olunup cebhe ve §udπayn
üzere yapıştırılsa √ummâ-ı πıbba berâ™et √â§ıl olur. Ve bir …avm dahi
@ann eyledi ki evi ke&îf ve ebya∂ olan örümceğin nesci bir deriye bağlanıp
¡unu…a veyâ«ûd ¡a∂uda ta¡lî… olunsa √ummâ-ı πıbba nâfi¡ ve Dîs…ûrîdûs
re™yi üzere √ummâ-ı rib¡e nâfi¡ olur.
On Sekizincisi ¡Ades: س
el-Mâhiyyetü: Cins-i vâ√idi me™kûldür, ¡ades denmekle ma¡rûf ve
meşhûr olan o me™kûldür. Ve ¡adesin bir cinsi dahi berrîdir, mürr olur,
√arâret-i @âhiresi vardır ve onda yübs ve …ab∂-ı …alîl vardır. Ba¡∂ı nüsa«ta “ta√lîl” dahi mu√arrerdir. Ve o ¡ades Dîs…ûrîdûs …avli üzere bir
nev¡ «aşîşedir ki …âmeti †avîle, aπ§ânı ke&îre, …u∂bânı mürtefi¡a, vara…ları seferceliyye ve a†vel ve a∂ya…tır ve o evrâ…ta «uşûnetün-mâ vardır
ve beyâ∂a mâildir ve o ¡ades ≠er¡ olunur ve cibâl-i ‰aberistân’da ke&îrü’l-vücûd olur ve ona ism-i ¡ades ile tesmiye olunup ¡adesü’l-√ayye diye
√ayyeye nisbet olunur ve o diyâr ahâlîsi lisânı üzere ona mâr-mercuvâ
ı†lâ… olunur ve onun √abbı ¡ades-i §aπîr mi&lli olur ve πuluf-ı †avîl içinde
«urûc eder.
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el-İ«tiyâru: Ecved-i ¡ades nu∂cu esra¡ ve ebya∂-ı ¡arî∂ olup vâ…i¡ olduğu
suyu tesvîd eylemeyenlerdir. Ve vâcib olur ki ¡ades †ab« olunup cidden
in∂âc oluna.
e†-‰ab¡u: Câlînûs dedi ki ¡ades √arr ve yübste mu¡tedildir veyâ«ûd yesîren √arârete mâildir, ona binâen ¡adesten ¡inde’l-ekl ve mi¡dede ve mi¡deden in√idârında âkiline bürûdet ¡ârı∂a olmaz.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¡Ades neffâ«tır, …uvve-i …âbı∂a ve …uvve-i câliyeden mürekkebdir, a√lâm-ı rediyye irâ™et eder. Ve …ışrının …ab∂ı ke&îrdir
ve bi’l-cümle eczâsında nef«-i ke&îr vardır, demi taπlî@ eder ve o dem ¡urû…ta cereyân eylemez ve o taπlî@ ile bevl ve †am& …alîl olur ve keşk-i şa¡îr ona
mü∂âdd olmakla ikisi cem¡ oldukta mecmû¡dan √âdi& olan πıdâ ef∂al-i aπdiyeden olur ve ikisi cem¡ oldukta vâcib olur ki keşk-i şa¡îrin …adri ¡adesten
e…all ola. Ve ke≠âlik ¡ades sıl… dedikleri ba…l ile cem¡ olsa yine ef∂al-i aπdiyeden olur, zîrâ onlar dahi biri birine ∂ıddlar olmakla ta¡dîl olunurlar ve
onlarda sa¡ter ve fû≠enec kılınır. Ve ¡adesin şerrlisi nemek-sûd ya¡nî pastırma ile †ab« olunan ¡ades olur. Ve ¡ades †ab« olundukta vâcib olur ki ¡adesin
menn-i vâ√idine yedi menn su il…â olunup cidden in∂âc oluna.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ¡Ades «all ile †ab« olunup «anâzîr ve evrâm-ı
§ulbe üzere ∂ımâd olunsa onları ta√lîl eder ve onda hem red¡ ve hem cem¡-i
midde …uvvesi vardır. Ve ik&âr-ı tenâvülü sere†ânı ve sa…îrûs tesmiye olunan evrâm-ı §ulbeyi tevlîd eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡Ades «all ile †ab« olunup onunla …urû√-ı ¡amî…a
ta∂mîd olunsa «ub&-i …urû√u …al¡ eder ve vesa«ı …alîl olur. Ve eger …ur√a
¡a@îme olur ise …uşûr-ı rummân ve o mi&lli a…ba∂ olan edviye ile isti¡mâl
olunur. Ve …ur√a ekkâle ise ve nemle ve cemreden ¡ârı∂ şi…â… ise ¡ades mâ-ı
ba√r ile isti¡mâl olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: A¡§âba redîdir. Ve ni…ris üzere sevî… ile ∂ımâd olunsa
nâfi¡ olur. Ve ¡adesi tenâvülde ik&âr olunsa cü≠âm îrâ& eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onu ik&âr-ı tenâvül @ulmet-i ¡ayna mü™eddî olur şiddet-i
tecfîfi sebebinden. Ve kaçan iklîlü’l-melik ve sefercel ve dühn-i verd ile
∂ımâd olunsa ¡aynın verem-i √ârrına şifâ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: İ√ti…ân-ı demden &edyde √âdi& olan verem üzere ¡ades
mâ-ı ba√r ile †ab« olunup ∂ımâd olunur.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ha∂mı ¡usretli olur ve mi¡deye nef«i ve &i…ali √asebiyle
&a…îldir. Ve kaçan otuz ¡aded mercimek ta…şîr olunup bilâ-…ışr ibtilâ¡ olunsa denildiği üzere istir«â-i mi¡deye nâfi¡ olur. Ve ¡adese tatlı «al† eylemek
câiz olmaz, zîrâ kebidde süded-i ke&îre îrâ& eder. Ve recf olunur ki ¡ades
istis…âya nâfi¡dir, eger §a√î√ ise onun nef¡i tecfîfi √asebiyle olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bilâ-…ışr †ab« olunsa ba†nı ¡a…l eder ve …ışrı ile †ab« olunsa
ve mâ-ı ûlâ irâ…a olunsa ba†nı ishâl eder. Ve ma¡a’l-…ışr suda tehriye olunca …adar †ab« olunsa mu…aşşerden ek&er ¡a…lı olur, zîrâ …ışrında …uvve-i
…âbı∂a cidden şedîde olur. Ve ¡adesin ¡a…lı eşedd olur eger hindebâ ve lisân-ı
√amel ve √am…â ile şiddet-i «u∂retinden esved tesmiye olunan sıl… ile †ab«
olunur ise veyâ«ûd verd ile …avâbı∂dan biri ile †ab« olunur ise lâkin …able’†-†ab« sel…-ı ceyyid ile sel… olunmak şar†ı ile ve eger ceyyiden sel… olunmadan †ab« olunur ise ba†nı ta√rîk eder. İklîl-i melik ve sefercel ve dühn-i
verd ile ma…¡ade veremi için ¡ades ∂ımâd kılınır. Eger verem-i ma…¡ade ¡a@îm
olur ise a…ba∂ olan edviye ile ∂ımâd olunur. Ve ¡ades-i berrî ki ¡ades-i mürr
demekle ma¡rûftur, demi ishâl eder. Ve ¡ades demi taπlî@i √asebiyle bevli ve
†am&ı ta…lîl eder ve min-ciheti’t-ta…§îr bevlinde âfeti olanlar elbette ¡adese
ta…arrüb eylemesinler. Ba¡∂ı nüsa«ta “ta…§îr” bedeline “ta…†îr” vâ…i¡ olmuştur. Ammâ ¡ades-i mürr bevli ve †am&ı ta√dîr edip idrâr eder. Ve ¡ades-i berrî
«all ile isti¡mâl olunsa ¡usr-i bevle nâfi¡ olur, za√îri ve maπ§ı teskîn eder.
On Dokuzuncusu ¡Asel:
el-Mâhiyyetü: ‰ulûldendir velâkin o †all-ı «afîftir, zehr üzere ve πayriye
vâ…i¡ olur ve onu na√l ilti…â† eder. Ve o †all bir nev¡ bu«ârdır ki cevve §u¡ûd
eder ve cevvde nu∂c bulup √alâvet kesb eder ve berd-i leyl ile taπallu@ edip
¡aselen nüzûl eder ve onun cirmi «afî olur ve ba¡∂ı kerre cibâl-i ¢a§rân’da
olduğu gibi ¡asel kemâ-hüve ¡asel nüzûl eder. Ve √acer ve şecerden mev∂i¡-i
nüzûlü √asebiyle o ¡asel mu«telif olur ve @âhiren nüzûl eyleyen ¡aseli insân
ilti…â† eder. Ve †all-ı «afîyi na√l ilti…â† edip ¡aselen i«râc eder. Ve ben @ann
ederim ki o †all-i «afînin ¡asel olmasında ta§arruf-ı na√lin med«ali vardır.
Ve na√lin o †allı ilti…â†ının sebebi mi…dâr-ı kifâyesi ile √âlen taπaddî edip
bâ…îsini iddi«âr için olur. Ve ecnâs-ı na√lden bir cins dahi vardır ki √arâfetli ve semmiyyetli olur.
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el-İ«tiyâru: ¡Aselin ecvedi o ¡aseldir ki §âfî ve √alâveti §âdı… ve râyi√ası
†ayyib ve √arâfete ve √umret-i metîne mâil olup ba¡∂ı nüsa«ta “metîn” bedeline “münîr” vâ…i¡ olmuştur, ra…î… ve lezic-i πayr-i mun…a†ı¡ olmaz. Ve
denildiği [203a] üzere bi-√asebi’l-ev…ât ¡aselin ecvedi rebî¡î olanlardır ve
ba¡dehu §ayfî ecved olur ve şitâî olur.
e†-‰ab¡u: ¡Asel-i na√l derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir ve ¡asel-i †aberzed ve ¡asel-i …a§ab derece-i ûlâda √ârrdır ve πayr-i yâbistir ve câizdir ki
derece-i ûlâda ra†b ola.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢uvve-i câ≠ibesi vardır, efvâh-ı ¡urû…u fet√ eyler ve ¡um…tan ce≠bi √asebiyle ru†ûbâtı câlî olur ve lu√ûmdan ¡ufûnet ve
fesâdı men¡ eder.
ez-Zînetü: ¡Asel ile tela††u« …amlı ve §ı™bânı ya¡nî …amlın yavşağını men¡
eder ve …atl eder. ¡Asel ma¡a’l-…us† «u§û§an mürr kelefe le†û« olur. Ve ∂arbenin bâ≠incâniyyetü’l-levn â&ârına ¡asel ma¡a’l-mil√ le†û« nâfi¡ olur.
el-¢urû√u: Vesi«a ve πâire olan …urû√u ten…ıye eder. Taπallu@ edince
…adar †ab« olunan ¡asel cirâ√ât-ı †ariyyeye il§â… olunur. Ve ¡asel şibt ile
tel†î« olunsa …uvâbâyı berâ™et olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Mil√-i enderânî ile «al† olunup kulağa ta…†îr olunsa ru†ûbetini ten…ıye edip tecfîf eder ve sem¡i ta…viye eder. Ve √ırrîf ve semmiyyetli olan ¡aseli şemm eylemek ¡a…lı izâle eder, o ¡aseli eklin ¡a…lı izâlesi
bi-†ari…ı’l-ûlâ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ªulmet-i ba§ardan ¡ayna cilâ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onunla ta√annük ve taπarπur «avânî…ı ibrâ™ eder ve iki
levzelere nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mâ-ı ¡asel mi¡deyi ta…viye eder ve şehveti fet… eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Asel-i …a§ab ba†nı telyîn eder. Ve ¡asel-i †aberzedde telyîn yoktur. Ve rıπvesi menzû¡ olmayan ¡aselin nef«i olur ve ba†nı ishâl
eder; kaçan rıπvesi a«≠ olunsa nef« ve ishâli …alîl olur. Ve ¡asel-i ma†bû«
ba†nı ta√rîk eylemez belki mübalπamînin ba†nını ishâl eder ve πıdâiyyeti
ek&er olur. Ve mâ ile ma†bû«un idrâr-i bevli ek&er olur. Ve biz deriz ki
¡aselin kendi ve ke≠âlik mâ-ı ¡asel tenfî≠-i πıdâya …âdir olur ise ba†nı ¡a…l
eder ve eger πıdâyı √areket üzere bulup πıdâiyyete …ıllet-i isti¡dâdını rü™yet
ederse ba†nı ı†lâ… eder.
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es-Sümûmu: Dühn-i verd ile ¡asel müsa««anen şürb olunur ise hevâmm
nehşinden ve afyûn şürbünden nâfi¡ olur. Ve ¡asel la¡… olunsa kelb-i kelib
¡a∂∂asına ve fu†r-ı …attâl ekline ¡ilâc olur. Ve ¡asel-i ma†bû« sümûma nâfi¡dir ve eger onu ekl ile …ay™ eder ise ta«allu§ eder. Ve şemmi ta¡†îse mü™eddî
olan ¡asel-i √ırrîf ekl olunsa baπteten ≠ehâb-ı ¡a…lı ve ¡ara…-ı bâridi îcâb eder
ve onun ¡ilâcı semek-i mâli√ tenâvül edip üzerine edrûmâlî şürb etmekle
…ay™ eylemek olur. Ve denildi ki …adr-i ma«§û§ ¡asel ma¡a’s-semn ekl olunsa semm-i …âtil olur.
Yirmincisi ¡Uşer:
el-Mâhiyyetü: Şecere-i A¡râbiyye-i Yemâniyyedir ve yetû¡âtın birisidir.
Ve √ikâye olundu ki ¡uşerden bir nev¡ vardır ki onun gölgesinde cülûs edenler helâk olurlar.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr ve yâbistir ve yübûseti
derece-i râbi¡ada olanları dahi olur.
el-»avâ§§u: ¢ab∂ı mu¡tedildir.
ez-Zînetü: Onunla †ılânın sa¡feye ve …ûbâya nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ıbyânın ağızlarına ¡ârı∂ olan …ulâ¡a ¡asel ile †ılâ olunsa
onu izâle eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı ı†lâ… ve em¡âyı cidden i∂¡âf eder.
es-Sümûmu: ¡Uşerden bir §ınf vardır ki onun @ıllında …u¡ûd eden kimse
muta∂arrır olur ve ba¡∂ı kerre o …â¡idi …atl eder, ondan i√tirâz vâcib olur.
Ve lebeninden üç dirhem şürb olunsa iki günde kebid ve riyeyi teftît edip
dağıtmakla …atl eder.
Yirmi Birincisi ¡A…reb: ب
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¡A…ârib evcâ¡-ı ü≠ünden cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡A…reb-i mu√ra… şürb olunsa me&ânede ve külâda √âdi&
olan √a§âtı teftît eder.
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Yirmi İkincisi ¡A@âye: א
el-Mâhiyyetü: Sâmm-ı abra§ gibi bir √ayvândır velâkin ¡a@âyenin levni
a«∂ar, √areketi ba†î™, elvânı mu«telif olur. Ve ba¡∂ılar zu¡m ederler ki ¡a@âye
nâra du«ûl eylese mu√teri… olmaz ve onun …uvvet-i ∂a¡îfesi vardır ≠erârî√
gibi «azînede √ıf@ olunur. ¡A@âyenin em¡âsı i«râc ve eli ve ayağı …a†¡ olunup ¡asel içinde ma«zûn kılınır.
Yirmi Üçüncüsü ¡Un¡îlî:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki un¡îlî şelcem-i bostânîdir, onda olan
kelâmı biz bâbu’ş-şîne te™«îr eyleriz.
Yirmi Dördüncüsü ¡Âlûşiş:

א

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâttır ki cemî¡-i eşyâda …urray§a benzer velâkin o nebâtın vara…ının melâseti eşeddir ve onun vara…ı ferk olunsa ondan
cidden müntine olan râyi√a-i fâyi√a olur ve onun zehr-i di…â…ı ve firfîrî
&emer-i §ıπârı olur ve †arî…te ve «arâbâtta ve sibâ«âtta nâbit olur.
el-»avâ§§u: Cüsâ™ ve §alâbeti onun …uvveti ta√lîl eder.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı «abî&e vü âkileye nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı sere†âniyyeye nâfi¡ olur ve ke≠âlik
«anâzîre ve evrâm-ı sâireye ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Vara… ve …u∂bânının …uvvesi «alf-i ü≠ünde ve levzeteynde olan vereme nâfi¡dir.
Yirmi Beşincisi ¡Âliyûn: א ن
el-Mâhiyyetü: ¡Âliyûna bir …avm ¡alâriyûn tesmiye ederler, o ismler icmâd-ı lebenden müşta…… kılınıp ona tesmiye olundu, zîrâ o nebât infe«a gibi
lebeni icmâd eder. Ve o nebâtın vara…ı ve …u∂bânı «arbiyân vara…ına ve
…u∂bânına şebîh olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “«arbiyân” bedeline “senderûyâ”
vâ…i¡ olmuştur. Ve onun bir nev¡ zehri vardır ki §ufrete mâil ebya∂ ve di…â…
ve ke&îf ve ke&îr ve †ayyibü’r-râyi√a olur ve o nebât âcâm ve πıyâ∂da nâbite
olur.
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el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onun zehri ile ∂ımâd olunsa inficâr-ı demden
cidden nâfi¡ olur.
el-¢urû√u: Ke≠âlik onun zehri ve vara…ı √ar…-ı nâra nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Dühn-i verd ile mütte«a≠ olan …ayrû†î ile o nebât «al†
olunup beyâ∂ olunca …adar mil√ ile kesr olunur ve o devâ ta¡aba ve i¡yâya
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢avmin zu¡muna göre onun a§lı şehvet-i cimâ¡ı tehyîc
eder.
Yirmi Altıncısı ¡Ur…ûb: ب
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs zu¡m eyledi ki ¡ur…ûb bir nebâttır ki onun
şa…âyı…u’n-nu¡mân vara…ına müşâbih vara…ı olur ve o vara… müşa……a… ve
†avîl olur ve onun a§lı müstedîr ve me™kûl olur. Ve ondan bir dıra«mî mi…dârı şarâb ile şürb olunsa riyâ√ı ta√lîl eder. Ve ≠ikr olundu ki o nebâtın bir
§ınf-ı â«eri olur ki onun aπ§ânı di…â… olur ve o aπ§ân üzere mülû«ıye vara…ı
gibi vara… olur ve o aπ§ânın e†râfından bir şey™ gelir ki kürkiyy denmekle
ma¡rûf †ayr re™sine ve min…ârına müşâbih olur ve onun §ınâ¡a-ı †ıbbda nef¡i
yoktur ve belki onun menfa¡ati §ınâ¡a-i u«râda olur, bu ma…âmda onu ≠ikr
eylemek bize lâyı… olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ondan bir dıra«mî şarâb ile şürb olunsa ra√imde olan
riyâ√-ı nâfi«ayı cidden ta√lîl eder.
Yirmi Yedincisi ¡İ@âm: אم
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, kemik ma¡nâsına.
el-»avâ§§u: ¡İ@âm-ı mu√ra…a, mu√allile ve müceffifedir.
ez-Zînetü: Denildi ki geyiğin veyâ«ûd esedin kemiği ile bara§ üzere †ılâ
olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki insân kemiği §ar¡ için sa…y olunur Câlînûs dedi
ki bir insân var idi ki ma§rû¡ olunan nâsa sırren insân kemiğini sa…y eder idi
ve onlardan §ar¡ zâil olup o †abîbe §ar¡ i§âbet eyledi.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Denildi ki teysin ka¡bı sikencebîn ile şürb olunsa †ı√âli
i≠âbe eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildi ki teysin ka¡bı bâhı tehyîc eder. Ve sû…-ı ba…arın
mu√ra…ı nezf-i demi ve isti†lâ…-ı ba†nı …a†¡ eder.
Yirmi Sekizincisi ¡İneb:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: ¡İneb-i ebya∂ ¡ineb-i esvedden a√med ve memdû√tur eger
§ıfât-ı sâirelerde berâber olurlar ise ya¡nî metânet-i vara…ında ve √alâvette
ve πayri §ıfatlarda müsâvî olurlar ise. Ba¡∂ı nüsa«ta “esved” bedeline “a√mer” vâ…i¡ olmuştur. Ve …a†âfından sonra iki gün terk olunan ¡ineb …a†âfı
gününde olan ¡inebden «ayrlı olur.
e†-‰ab¡u: Üzümün kabuğu bârid ve yâbistir ve ha∂mı ba†î™dir ve √aşvı
[203b] √ârr ve ra†bdır ve √abbı bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Üzüm kesildiği va…tte tenâvül olunur ise nef«i olur, ammâ
…ışrı mu∂ammer olunca …adar ta¡lî… olunan üzüm πıdâ-i ceyyid olur ve
onun πıdâsı …ıllet-i red™etinde ve ke&ret-i πıdâ™iyyette incire şebîh olur ve
πıdâiyyeti her ne …adar ke&îre ise lâkin incirin πıdâiyyetinden e…all olur. Ve
¡ineb-i na∂îcin ∂ararı ¡ineb-i πayr-i na∂îcib ∂ararından e…all olur. Ve kaçan
¡ineb münha∂ım olmasa ondan tevellüd eden πıdâ ya¡nî «ıl†-ı ficc niyy olur.
¡Alâ-√âlihi ekl olunan ¡inebin πıdâsı ¡a§îrinin πıdâsından ek&er olur velâkin
¡a§îrin nüfû≠u ve in√idârı esra¡ olur. Ve ¡ineb-i …âbı∂ı ta¡lî…in ta√liyesi recâ
olunur, ammâ ¡ineb-i «âmi∂ ta¡lî… olmakla ondan √alâvet recâ olunmaz.
Ammâ zebîb ya¡nî kuru üzüm kebid ve mi¡denin §adî…idir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡İneb ve zebîb çekirdeği ile ma¡an em¡â veca¡larına ceyyid olur. Ve zebîb külâ ve me&âneye nâfi¡ olur. Ve va…t-i …a†âfında ¡ineb
ba†nı ta√rîk eder ve nef«i olur. Ve bi’l-cümle ¡ineb me&âneye mu∂ırr olur.
Yirmi Dokuzuncusu ¡Ara…: ق
el-Mâhiyyetü: ¡Ara… demin o mâiyyeti olur, ona §adîd-i mirârî mu«âla†a
eylemiştir. Vâcib olur ki ¡ara…ı isti¡mâl cefâfından mu…addem ve ru†ûbeti
bâ…ıye iken ola. Ve bi-√asebi’l-√ayvân ¡ara… mu«telif olur ve onda ta√lîl-i
πayr-i yesîr vardır.
A¡∂âu’r-Re™si: Mu§âri¡înin ya¡nî güreşçilerin ¡ara…ı ürbiyye veremini
ta√lîl eder.

Tahbîzü’l-Mathûn

A¡∂âu’§-~adrı: Güreşçilerin ¡ara…-ı yâbisi dühn-i √ınnâ ile &edyin veremi üzere va∂¡ olunup veremi ta√lîl olunur ve dühn-i verd ile &edyde câmid
olan lebene nâfi¡ olur.
Otuzuncusu ¡Azîz-i ¡An¡atelî:
el-Mâhiyyetü: Denildi ki ¡azîz-i §aπîr ve ¡azîz-i kebîr …an†ûriyûn-ı kebîre
ı†lâ… olunur ve onlarda olan kelâmı bâbu’l-…âfa te™«îr eyleriz. Ammâ ¡azîz-i
¡an¡atelînin beyânı budur ki Dîs…ûrîdûs dedi ki o devâ şelcem-i bostânîdir
ve onda olan kelâmı bâbu’ş-şîne te™«îr eyleriz.
Otuz Birincisi ¡Ûdu’§-~alîb:

دا

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs zu¡m eyledi ki ¡ûdu’§-§alîbe ba¡∂ı nâs ≠ü’le§âbi¡ tesmiye ederler. Ve o devâ bir nebâttır ki onun iki şibr mi…dârı
sâ…ı olur, o sâ…tan şu¡ab-ı ke&îre teşa¡¡ub eder. Ve onun erkeğinin vara…ı
şâh-bellû† vara…ı gibidir; dişisinin vara…ı semerbiyûn vara…ı gibi olur ve
πuluf-ı levz gibi onun πulufu olup sâ… cânibine o πulufun işrâfı olur ve kaçan o πılâf münfeti√ olsa ondan bir nev¡ √abb @uhûr ve «urûc eder ki dem
mi&lli a√mer ve ke&îrü’l-a¡dâd ve §ıπâr olup √abb-ı rummâna müşâbih ve
müşâkil olup o √ubûb-ı √umr e&nâsında beş veyâ«ûd altı ¡aded firfîriyyete
nâ@ır √abb-ı esved olur. Ve erkeğinin a§lı πıla@-ı i§ba¡da ve †ûlü bir şibr
…adrinde olur ve levni ebya∂ ve me≠â…ında …ab∂ olur. Ve dişisinin a§lı için
belâlî†e müşâbih şu¡ablar olur, o şu¡ab yedi veyâ«ûd sekiz ¡aded olur «un&â
u§ûlü mi&lli.
A¡∂âu’r-Re™si: ¡Ûdu’§-§alîbin √ubûbundan on beş √abbe mâ-ı …arâ†în ile
şürb olunsa kâbûsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kemâ-hüve bâ…ıye iken ekl eylemek mi¡de le≠¡ine nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba¡de’n-nifâs ebdânları na@îf olmayan hatunlara
¡ûdu’§-§alîbin a§lından levze mi…dârı sa…y olunsa idrârı √asebiyle onları fu∂ûl-i †am&tan ten…ıye eder ve kaçan şarâb ile şürb olunsa veca¡-ı
er√âmdan nâfi¡ olur ve ke≠âlik ba†n ve me&âne ve külâ veca¡larından ve
yere…ândan nâfi¡ olur. Ve şarâb ile †ab« olunup şürb olunsa ba†nı ¡a…l eder.
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Ve onun √abb-ı a√merinden on √abbe veyâ«ûd on iki √abbe şarâb-ı …âbı∂
ile şürb olunsa ra√imden nezf-i demi …a†¡ eder ve §ıbyân onu ekl veyâ«ûd
şürb eylese onların √a§âtlarını giderir. Ve onun on √abbesi şarâb-ı ¡aselî ile
şürb olunsa veca¡-ı er√âmdan √âdi& olan i«tinâ…a cidden nâfi¡ olur.
Otuz İkincisi ¡Aren: ن
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs zu¡m eylediki ¡aren bir nebâttır ki onun vara…ı
¡ades-i §aπîr vara…ına benzer velâkin vara…-ı ¡adesten a†veldir ve onun bir
şibr †ûlünde sâ…ı vardır ve zehri a√merdir. Ve Dîs…ûrîdûs dedi ki o nebât
emâkin-i ra†be-i mu¡a††alede nâbit olur ve ba¡∂ı bilâdda o nebât mevcûdedir.
el-»avâ§§u: Onun vara…ı zeyt ile ∂ımâd olunsa ¡ara…ı idrâr eder.
el-Evrâmu: Da…… olunup ∂ımâd kılınsa cirâ√âtı ve bü&ûr-ı mültehibeyi
ta√lîl eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Kaçan şarâb ile şürb olunsa ta…†îr-i bevlden cidden
berâ™et √â§ıl olur.
Otuz Üçüncüsü ¡Akerü’z-Zeyt:

כ ا

el-Mâhiyyetü: Nu√âs-ı ¢ıbrîsîden mütte«a≠ inâ™ içinde ¡aker-i zeyt taπallu@ edince …adar †ab« olunsa ve ¡asel …ıvâmında olsa √u∂a∂ın §âli√ olduğu
nesneye o dahi §âli√ olur ve √u∂a∂dan belki ef∂al olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¿e«în olunca …adar mâ-ı √ı§rım ile †ab« olunsa ve ma†bû«u ile te™ekkülü olan dişler tel†î« olunsa onları …al¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Edviye-i ¡ayna ba¡∂ı kerre id«âl olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Aker-i zeyt ¡atî… oldukça cevdeti artar ve ondan itti«â≠
olunan √u…ne ma…¡adeye ve …urû√-ı ra√ime nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Müftiren isti¡mâli veca¡-ı maf§ala nâfi¡dir.

On Yedinci Fa§l ◊arf-i Fâda Olan Kelâm-ı Müşebba¡dır
Bu Fa§lda Biz Otuz Üç ¡Aded Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Fı∂∂a:
Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûfe ve meşhûre ve ma¡deniyyedir.
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e†-‰ab¡u: Müberrid ve müceffiftir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: »abe&-i fı∂∂a cidden …âbı∂dır ve onda ce≠b ve
ta√lîl vardır ve onun sü√âlesi edviye-i u«râ ile ru†ûbât-ı leziceye nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cereb ve √ikkeye cidden ceyyid olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Sü√âlesi a«lâ†-ı u«râ ile be«ara ya¡nî ağız kokusuna nâfi¡
olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Fı∂∂adan ma§nû¡ mîl ile ikti√âl olunsa eb§ârı ziyâde eder
ve ¡aynı cilâlandırır.
A¡∂âu’§-~adrı: Sü√âlesi a«lâ†-ı u«râ ile «afa…âna nâfi¡ olur.
İkincisi Felencmüşk: כ
el-Mâhiyyetü: Bir …avm zu¡m eylediler ki felencmüşk merzencûştan ve
nemmâmdan aπdâdır ve yübste e…all olur. Ve ba¡∂ı nüs«alarda م
 زbedeline אن
 אل اve  ا ىbedeline  ا لvâ…i¡ olmuştur. ¡Abd-i mütercimin
@ann ve √isbânı üzere bu nüs«a e§a√√tır, zîrâ felencmüşk aπdiyeden değildir, “aπdâ” ı†lâ…ı ona münâsib olmaz.
A¡∂âu’r-Re™si: Mun«urlarda ve dimâπda olan süddeleri †ılâen ve şemmen ve eklen teftî√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şürben ve †ılâen bevâsîre ceyyid olur.
Üçüncüsü Fânî≠:

א

el-Mâhiyyetü: ¢a§ab-ı sükkerin ¡u§âresi &e«în olunca …adar †ab« olunup onun ma†bû«-ı se«îninde fânî≠ ma¡mûl kılınır ve onun ¡amel ve §an¡atı Kirmân sancağında vâ…i¡ Mekrân nâ√iyesi bilâdında olur, â«er bilâdda
fânî≠ §ınâ¡ası olmaz lâkin Mekrân’dan ba¡de’l-¡amel Sicistân’a na…l olunur
evâil-i zamânda mu¡tâd olduğu üzere, ona binâen onu fânî≠-i Siczî-i «azâinî
diye ≠ikr ederler. Fi’l-√a…î…a Sicistân’da fânî≠ §ınâ¡ası olmaz. Suyû†î Lübbü’l-Lebâb’da der ki אل
אس و
אن
ا ِّ ْ ِ ي א כ وا כ ن وزاء ا
و כ ن
ِ ِ ْ َِ כ
el-İ«tiyâru: Ecved olan ebya∂ ve di…â…-ı «azâinî olanlardır. ¢ânûn
nüs«alarında “«azâinî” mu¡ceme olan «â ve zâ ve hemze ile vâ…i¡ olmuştur
velâkin ba¡∂ı müfredât-ı mu¡teberede mu√arrerdir ki fânî≠ iki …ısmdır, e√a-
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dühümâ Siczî ve â«eri [204a] ◊arrânîdir. Lübbü’l-Lebâb’da mu√arrerdir
ki ان כ א אن
ا
وا
ةوא
א
ان
ا
وا
ا َ اِ א
َّ
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır «u§û§an fânî≠-i ebya∂ …a†¡an
ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Sükkerden aπla@ ve ke&îren e√arrdır.
A¡∂âu’n-Nefesi: Su¡âle ceyyiddir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Denildi ki mi¡deden riyâ√ı kâsir ve ru†ûbâtı nâşiftir
«u§û§an zencebîl ile isti¡mâl oluna.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı müleyyindir, ra√im ve em¡â berdine nâfi¡dir.
Dördüncüsü Fû:
el-Mâhiyyetü: Nebât-ı ma¡rûftur, ¡a@îmü’l-vara… kerefs vara…ı gibi olur
ve onun bir ≠irâ¡ mi…dârı veyâ«ûd dahi ekber sâ…-ı emlesi olur ki o sâ… nâ¡im
ve πalî@ olur, a¡lâsı i§ba¡ πıla@ında olur ve o sâ… urcuvânî ve ≠û-¡a…d olur ve
onun nerces gibi veyâ«ûd nercesten ekber ezhârı olur ve onun beyâ∂ında
firfîr gibi levn olur ve a§lının esfeli şu¡aba müteşa¡¡ib olur ve a§lında ¡ı†riyyet vardır ve …uvveti se≠âba şebîhtir ve denildi ki …uvveti eşyâ-ı ke&îrede
sünbüle müşâbihtir.
el-»avâ§§u: A§lının …uvveti müsa««inedir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Veca¡-ı cenbe nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder yâbisen şürb olunur ise ve ma†bû«an
şürb olunsa †am&ı idrâr eder ve onun idrârı sünbül-i Hindî ve sünbül-i Rûmî
idrârından ek&er olur ve bu devâda idrâr keyfiyyeti fâ√işe gibidir.
Beşincisi Fûfel:
el-Mâhiyyetü: Onun …uvveti §andal …uvvesine …arîbdir ve †ab¡ ile olan
nüs«ada yazılan budur.
el-Mâhiyyetü: Fûfel Hind’de bir nebâtın &emeresidir ki onun şekli cevz-i
bevvâ şekline müşâbihtir lâkin fûfelin levni a√mer ve kesri şedîddir ve
kesri va…tinde eczâsı teferrük eder ve onda râyi√a-i †ayyibe @uhûr eder ve
onu ehl-i Hind †îb-i nükhe için tenâvül eder ve esnânı ta√mîr eder ve onun
…uvvesi §andal …uvvesine …arîb olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve yâbistir.
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el-»avâ§§u: Bi-…uvvetin müberriddir ve hem …âbı∂dır.
el-Evrâmu: ◊ârr ve πalî@ olan veremlere ceyyiddir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Gözlerinde iltihâb olanlara muvâfı… olur. Ve ¡ayna onunla ∂ımâd olunsa †aba…ât-ı ¡ayndan mevâddı men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰ılâen ba†nı imsâk eder.
Altıncısı Fâπıre: א ه
el-Mâhiyyetü: Bir √abbdır ki √ımma§a müşâbih olur ve onun ma√leb
gibi lübbü olur. Ve denildi ki onun cevfinde şehdânec gibi √abb olur belki
şehdânecden ekber olur; süfâleden ya¡nî Hind’in süfâlesinden √aml olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve ta√lîl vardır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bârid olan kebidi ve mi¡deyi mu§lı√ edviyeye du«ûl eder
ve sû™-i istimrâ-i bâride nef¡i olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İshâl-i bâride nef¡i olur ve ba†nı ¡a…l eder.
Yedincisi Füvvehü’§-Sabbâπa:

א

ها

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, †a¡mı ¡afı§ olur.
el-»avâ§§u: ¢urû√u bi-i¡tidâlin câlî olur. Ve «all ile …uvâbâ üzere va∂¡
olunsa berâ™et √â§ıl olur ve ke≠âlik beha…-ı ebya∂ üzere tel†î« olunup şifâ
olur ve cildi her nev¡ e&erden ten…ıye eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Mâ-ı …arâ†în ile sa…y olunup ¡ır…-ı nesâya nâfi¡ olur ve
o fâlice dahi nâfi¡ olur ki onunla √isste âfet ola. Ve ∂arbe ve sa…†a için onun
bir dirhemi iki dirhem râvend-i §înî ve bir …ade√ nebî≠ ile sa…y olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun mîvesi sikencebîn ile evrâm-ı †ı√âl için sa…y olunur, kebidi ve †ı√âli ten…ıye eder ve südedini teftî√ eder ve bu fi¡l o devânın
«â§§ıyyeti olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli şedîden idrâr eder √attâ ba¡∂ı kerre dahi dem ibâle
eder. Ve vâcib olur ki o devâyı şürb eden kimse her gün isti√mâm eyleye ve
kaçan o devâ i√timâl olunsa †am&ı idrâr ve cenîni i√dâr ve inzâl eder.
es-Sümûmu: Ma¡a’l-vara… aπ§ânı nehş-i hevâmma nâfi¡ olur.
Sekizincisi Fencenceşt:
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el-Mâhiyyetü: Onda olan kelâm bâbu’l-bâda penc-engüşt mâddesinde
mürûr eyledi.
Dokuzuncusu Füll:
el-Mâhiyyetü: Devâ-i Hindî-i ma¡rûftur, onun …uvveti yebrû√ ve lüfâ√
…uvveti gibidir.
A¡∂âu’r-Re™si: Onunla ∂ımâd olunsa §udâ¡a nâfi¡ olur.
Onuncusu Fülfül:
el-Mâhiyyetü: Câlînûs dedi ki onun &emerinin evvel-i †al¡ı dâr-ı fülfüldür ve ba¡dehu √abb-ı fülfülden munfa§ıl olur ve ona binâen dâr-ı fülfül
er†ab olur ve ona binâen dâr-ı fülfül ekl edenleri evvel-i ≠ev…ında le≠¡ eylemez belki evvel-i ≠ev…ından …alîlen sonra le≠¡ eder. Ve fülfülün a§lı …us†a
şebîh olur. Ve fülfül-i esvedin √arâfeti eşedd ve ebya∂ın √arâreti ve ru†ûbeti
eşedd olur. Ammâ bir …avm zu¡m ederler ki fülfül cefâf ile esved olur ve
onda olan ce≠b …uvvesi sâ…ı† olur, ammâ fülfül-i ebya∂da şedîden cefâf
olmamakla onun …uvvesi bâ…ıye olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbis olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda ce≠b ve ta√lîl ve cilâ vardır ma¡a’z-zebîb
ma∂π olunur ise ve balπamı …al¡ eder ve balπam-ı lezici istî§âl ve külliyyen
istihlâk eder. Ve fülfül müsekkinât-ı veca¡dan olur ve ¡a§abı tes«în eder ve
e§ı√√âya muvâfı… olur.
ez-Zînetü: Na†rûn ile beha…a cilâ olur ve yine na†rûn ile isti¡mâl olunsa
tehzîl eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Zift ile isti¡mâli «anâzîri ta√lîl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§abı ve ¡a∂alâtı onun tes«înine bir nesne müvâzî ve
müşâkil olmaz.
A¡∂âu’r-Re™si: »all ile esnâna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Fülfül-i ebya∂ ek√âlde vâ…i¡ olur ve ¡ayna cilâ olur. Ve
kaçan da…… olunup kebid-i meşvî üzere saçılsa ve mâı ile ikti√âl olunsa
¡aşâya cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Le¡û…âtta isti¡mâl olunsa su¡âle ve evcâ¡-ı §adra muvâfı… olur. Ve «unâ… için ma¡a’l-¡asel ta√annük olunsa nâfi¡ olur ve riyeyi
ten…ıye eder.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Müna……î ve hâ∂ım ve müşehhî olur. ∏ârın vara…-ı †arîsi
ile şürb olunsa maπ§ ve nef«e nâfi¡ olur. Şürben ve †ılâen «all ile verem-i
†ı√âle ceyyid olur. Ve fülfül-i ebya∂ mi¡deye a§la√ ve mi¡deyi ta…viyesi
eşeddir. Ve dâr-ı fülfül bi-sühûletin †a¡âmı i√dâr eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli idrâr ve cenîni i√dâr eder ve ba¡de’l-cimâ¡ ≠er¡i
ifsâd ve bi-…uvvetin o nu†feyi menfa¡atten men¡ eder ve onun …alîl ve ke&îri
sa…mûnyânın «ilâfı üzere ı†lâ… eder ve menîyi tecfîf eder, ammâ dâr-ı fülfül
bâhı ziyâde eder ru†ûbet-i fa∂liyyesi √asebiyle. Ve πârın vara…-ı †arîsi ile
şürb olunsa maπ§a nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: Ma¡a’d-dühn bedene mes√ olunsa nâfi∂e nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Fülfül-i ebya∂ tiryâ…âtta vâ…i¡ olur ve ke≠âlik dâr-ı fülfül
nehş-i hevâmma nâfi¡ olur ve dühn ile †ılâ olunsa dahi o nehşe nâfi¡ olur.
On Birincisi Fülfülü’l-Mâ™: ا אء
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ √aşîşedir ki suda nâbit olur ve suya …arîb olur,
onun me≠â…ında fülfüliyyet vardır ve onda √iddet yoktur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: İs«ân-ı kâfî ile tes«în eder velâkin tes«în-i fülfülden onun tes«îni e…all olur.
On İkincisi Fülfül-mûye:
el-Mâhiyyetü: Denildi ki fülfül-mûye fülfülün a§lıdır.
el-»avâ§§u: Denildi ki evcâ¡-ı bârideye ve teşennüce onun menfa¡at-i
şedîdesi vardır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rîse nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun …ûlıncda ve riyâ√-ı bâridede «â§§ıyyeti vardır.
On Üçüncüsü Fesûrî…ûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, onun tecfîfi …ul…u†ârın tecfîfinden eşeddir ve
ma¡a-hâ≠â le≠¡i e…alldir ve hem el†aftır.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Dîs…ûrîdûs dedi ki onun ile cereb †ılâ olunup
√ammâmda πasl olunsa onun menfa¡at-i @âhiresi olur.
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On Dördüncüsü Fâşerâ: א ا
el-Mâhiyyetü: Hezâr-ceşâna derler ve ona kermetü’l-bey∂â dahi derler.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Câlî ve √ırrîftir ve tecfîf ve tel†îfi vardır ve is«ânı mu¡tedildir.
ez-Zînetü: ªâhir-i bedeni onun a§lı kirsenne ve √ulbe ile şedîden câlî
olur ve ten…ıye ve ta§fiye eder ve kelefi ve …urû√tan bâ…ıye kalan â&âr-ı
sûd-ı sâireyi i≠hâb ve izâle eder ve ke≠âlik fâşerâ zeyt ile teherrî edince
…adar †ab« [204b] olunsa o ef¡âli işler ve ta√t-ı ¡aynda olan kühbe-i demi
dahi izâle eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A§l-ı fâşerâ &evâlîli ve bü&ûr-ı lebeniyyeyi …a†¡
ve şarâb ile dâ«ısı teskîn ve evrâm-ı §ulbeyi ta√lîl ve dübeyleyi tefcîr eder.
Ve otuz gün mi…dârı beher yevm ondan üçer ü&ûlûsât «all ile şürb olunsa
verem-i †ı√âli ta√lîl eder ve ma¡a’t-tîn onun ∂ımâdı dahi †ı√âle nâfi¡ olur ve
şarâb ile ta∂mîd dâ«ısı teskîn eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√-ı rediyye üzere ma¡a’l-mil√ a§l-ı fâşerâ
ile ∂ımâd olunur. Ve âkiletü’l-la√m olan merâhime id«âl olunur. Müte…arri√
ve πayr-i müte…arri√ cereblerde onun &emeri le†û«an isti¡mâl olunur ve onu
o le†û« ta…şîr eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Şarâb ile a§l-ı fâşerâ ∂ımâden ¡i@âmı i«râc eder. Ve
ondan küllü yevmin bir dıra«mî fâlic için şürb olunur ve şürben ve †ılâen
şed«-ı ¡a∂al için dahi isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Küllü yevmin ondan altı dıra«mî şürb olunsa §ar¡a ve sedere nâfi¡ olur velâkin a√yânen ¡a…lda ta«lî† i√dâ& eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: Ba¡∂ı kerre ondan ¡asel ile le¡û… itti«â≠ olunup
mu«tenı…înde327 ve fesâd-ı nefes ve su¡âl ve veca¡-ı cenb a§√âbında isti¡mâl
olunur. Ve fâşerânın ¡u§âresi √ın†a-i ma†bû«a ile şürb olunsa lebeni ik&âr
eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Câlînûs dedi ki fâşerânın evvel-i †ulû¡unda e†râfı ekl
olunsa …ab∂ı sebebiyle mi¡deye nâfi¡dir velâkin onda mi…dâr-ı …alîl merâret
ve √arâfet olmakla mi¡dede √urâ…a i√dâ& eder.
327 Ya¡nî «unâ…ı olanlarda.

Tahbîzü’l-Mathûn

A¡∂âu’n-Nef∂i: Evvel-i †ulû¡unda o nebâtın …albi ekl olunsa bevli idrâr
ve ba†nı ishâl [eder.] Ve onun a§lı bir dıra«mî sa…y olunsa cenîni …atl eder
ve i√timâl olunsa cenîni i«râc eder. Ve †abî«inde cülûs ra√imi ten…ıye eder.
Ve ¡u§âresi balπamı ishâl eder. Ve o nebât †ı√âl için edviye-i ceyyideden
olur.
es-Sümûmu: Onun a§lından bir dıra«mî ef¡î nehşine nâfi¡dir ve bi’l-cümle hevâmmın nehşine nâfi¡dir.
el-Ebdâlü: Onun bedeli kendi vezninde olan derûnec ve bir vezninin
&ülü&ânı mi…dârı besbâse olur.
On Beşincisi Fâşerşîn:

א

el-Mâhiyyetü: Denildi ki fâşerşîn dahi fâşerâ cinsindendir, onun leblâb-ı
kebîr vara…ı gibi vara…ı olur ve kökünün taşrası kara ve içerisi sarı olur.
el-»avâ§§u: Onun ef¡âli fâşerâ ef¡âli gibi olur lâkin ondan a∂¡af olur.
A¡∂âu’l-Mefâ§ılı: Fâşerâ gibi fâşerşîn dahi fâlice nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun …albi evvel-i ma†la¡ında ekl olunup §ar¡a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~ar¡ı ten…ıye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Fâşerşînin nebti evvel-i †ulû¡ u @uhûrunda ekl olunsa
bevli ve hay∂ı idrâr eder.
On Altıncısı Ferbiyûn: ن
el-Mâhiyyetü: O devâ bir §amπa-i √âddedir ki onun …uvveti üç veyâ«ûd
dört seneden sonra müteπayyir olur. Ve o §amπanın ¡atî…i §ufrete ve
şu…rete ∂ârib olur. Ve zeyt içinde idâfeyi sühûlet ile …abûl eylemez, ¡atî…in
o idâfeyi …abûlü ancak §u¡ûbet ile olur. Ve ferbiyûn-ı √adî& bu «u§û§larda
¡atî…in «ilâfı üzere olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki ferbiyûn bâ…ılâ-i mu…aşşer
ile bir vi¡âda kılınsa …uvveti ma√fû@a olur ya¡nî mürûr-ı eyyâm u sinîn ile
müteπayyir olmaz.
el-İ«tiyâru: Onun ceyyidi √adî& ve §âf ve levni şu…rete ∂ârib a§fer olup
râyi√ası √âdde ve şedîdetü’l-√arâfet olanlardır, bâ…îleri anzerût ve §amπ ile
maπşûştur.
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e†-‰ab¡u: ◊ârrdır. Ve onda bir …uvvet vardır ki la†îfe ve mu√rı…a ve cellât olur. Ve onun √adî&inin is«ânı √ıltît is«ânından eşeddir, ma¡a-hâ≠â √ıltît
is«ânında §umûπdan bir §amπ yoktur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ferbiyûn efâvîh ile ma¡mûl olan ba¡∂ı eşribeye «al†
olunur ve ¡ır…-ı nesâya onun nef¡i olur ve …uşûr-ı ¡i@âmı isti¡mâli gününde
†ar√ eder velâkin vâcib olur ki ¡a@mın e†râfında olan la√m dühn içinde teftîr
olunan …ayrû†î ile √imâye olunup ba¡dehu ferbiyûn ¡a@mda isti¡mâl oluna.
Ve ferbiyûn ile fâlic ve «aderi olan ¡u∂v temrî« olunur ve cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ferbiyûn ile ikti√âl olunsa câliye olur ve ¡aynda olan mâ-ı
azra…ı ta√lîl eder velâkin cemî¡an nehârda le≠¡i dâim olur ve ona binâen
¡asel ile ve sâir şiyâfât ile «al† olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâ-ı a§fere ve berd-i külâya nâfi¡dir ve a§√âb-ı …ûlınca
dahi nâfi¡dir. Ve †ayyibü’r-râyi√a olan ba¡∂ı büzûr ile ve mâ-ı ¡asel ile ferbiyûnun şerbet-i vâ√idesi üç û&ûlûsât olur. ◊ûz der ki ferbiyûn fem-i ra√imi
∂amm-ı şedîd ile ∂amm eder √attâ is…â†-ı cenîn için isti¡mâl olunan edviyeyi is…â†tan men¡ eder. Ve yine ◊ûz dedi ki veriklere nâşib olan balπam-ı
lezici ishâl eder ve ke≠âlik @ahr ve em¡âya nâşib olan balπam-ı lezici dahi
ishâl eder denildiği üzere.
es-Sümûmu: Ba¡∂ılar dediler ki bir kimseyi hevâmmdan biri nehş eylese o menhûşun re™sinin ve nevâ√î-i re™sinin cildesi şa…… olunur √attâ …ı√fı
@âhir olunca …adar ve o §amπ ya¡nî ferbiyûn sa√… olunup onun mes√û…u o
şa……a id«âl olunup «ay† ile dikilir ve bu tedbîr ile ona mekrûh i§âbet eylemez. Ferbiyûndan üç dirhem mi…dârı şürb olunsa mi¡deyi ve mi¡âyı ta…rî√
edip üç günde …atl eder.
On Yedincisi Fu†râsâliyûn: ا א ن
el-Mâhiyyetü: Kerefs bâbında ≠ikr olundu.
On Sekizincisi Fâπıye:
el-Mâhiyyetü: Bâbu’l-√ınnâda ≠ikr olundu.

א
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On Dokuzuncusu Fîl-zehrec: ج
el-Mâhiyyetü: Bu devâ şecerü’l-√u∂a∂dır ve onun fülfül gibi &emeresi vardır ve √u∂a∂ ba¡∂ı kerre ondan mütte«a≠ olur ve ba¡∂ı kerre dahi
zirişkten itti«â≠ olunur ve a¡râbî nev¡-i â«erdir. Ve fîl-zehrecin …uvveti ondan mütte«a≠ √u∂a∂ …uvvetine …arîb olur velâkin yesîren ondan ∂a¡îf olur.
ez-Zînetü: Onunla şa¡ra †ılâ olunsa şa¡rı ta…viye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: O şecerin fürû¡u «all ile †ab« olunup †ı√âl için şürb olunur ve ona nef¡-i bâliπ ile nâfi¡ olur, ke≠âlik o ma†bû« yere…ân için dahi
isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Vara…ının ve fürû¡unun †abî«i √ay∂ı idrâr eder ve kendisi
dahi vara… ve fürû¡ gibidir. Ve &emeresinden ma†ras328 mi…dârı şürb olunsa
ke&îren «ıl†-ı balπamîyi ishâl eder.
Yirmincisi Ferâsiyûn: ن

ا

el-Mâhiyyetü: O devâ bir nev¡ √aşîşe ve zehredir ki levni a√mer ve †a¡mı
mürr olur.
e†-‰ab¡u: Artiyâsûs dedi ki onun is«ânı ve tecfîfi …avî değildir, ammâ
o ¡aşşâbın πayrileri dediler ki derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i &âniyede
yâbistir.
el-»avâ§§u: Müfetti√tir ve cilâsı vardır, süddeyi i≠âbe eder ve ta√lîl ve
ta…†î¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡u§âresi enfte olan veca¡-ı müzmin için isti¡mâl olunur ve menâfi≠-i sem¡i ten…ıye ve teftî√ eder ve sem¡in …adîm olan veca¡ını
izâle eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡U§âresi ¡asel ile ta√dîd-i ba§ar için isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı ve riyeyi nef& ile ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âl süddelerini teftî√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰am&ı i√dâr edip ra√imi ten…ıye eder.
es-Sümûmu: Ferâsiyûn ma¡a’l-mil√ kelb-i kelibin ¡a∂∂ası için isti¡mâl
olunur.
328 Ek&er-i nüs«ada vezn-i ma†ras vâ…i¡ olmuştur, onun ma¡nâsı ma¡lûm değildir. Ve
bir nüs«a-i …adîmede “vezn-i mu†rîn” vâ…i¡ olmuştur. Ve ¢âmûs’ta ا ُ ْ ُ ْ ُل
ُ ُ
 ا ُّ َر ِةdiye mes†ûrdur.
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Yirmi Birincisi Fûdenec:

د

el-Mâhiyyetü: Onun bir §ınfı nehrî ve §ınf-ı â«eri cebelî olur, †a¡mı ûfâ
†a¡mına ve vara…ı zûfâ vara…ına şebîh olur. Ve fû≠enecin bir §ınf-ı â«eri
dahi olur ki ona πâlî«ûn tesmiye olunur ve bu ismin imlâsı nüs«alarda mu«teliftir. Ve fû≠enecin dördüncü bir §ınfı dahi vardır ki ona fû≠enecü’l-bîş
derler ve onun …uvveti πayri a§nâfın …uvveti gibidir, √ırrîf olur ve şarâbının
…uvveti √âşâ şarâbının …uvveti gibidir. Ve fû≠enec cevher-i la†îftir ve cebelîsi nehrîsinden a…vâdır.
el-»avâ§§u: ◊iddet ve merâreti √asebiyle …aviyyen tel†îf eder ve
«u§û§an fû≠enec-i berrîde tel†îf ek&er olur ve ke≠âlik fû≠enec mu√ammir ve
mu…arri√tir ve va√dehu şürb olunsa ¡ara…ı idrâr eder ve sü«ûnet-i şedîde ile
tes«în eder ¡um…-ı bedenden ce≠bi √asebiyle ve …a†¡ ve tecfîf eder ve cidden
tes«în eder.
ez-Zînetü: Fû≠enec ve «u§û§an †arîsi şarâb ile [205a] †ab« olunup ∂ımâd
olunsa bedenden â&âr-ı sûdu ve ta√t-ı ¡aynda √âdi& olan kühbe-i demi i≠hâb
ve izâle eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cebelîsi şücûc ve fütû…a nâfi¡ olur. Ve cebelînin †abî«i ile √ikke ve cereb a§√âbı isti√mâm eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun †abî«ini şürb ¡a∂alin lu√ûmunda ve e†râfında
olan ra∂∂a nâfi¡ olur ve onun ile ¡ır…-ı nesâya ∂ımâd olunur ve o ∂ımâd
cildi i√râ… eder ve mizâc-ı ¡u∂vu tebdîl eder ve mevâdd-ı mû≠iyeyi ¡um…-ı
bedenden ce≠b eder ve ondan sonra mâ-ı cübn dahi bir kaç eyyâm mütevâliyen şürb olunsa dâü’l-fîl ve devâlî mara∂larına dahi nâfi¡ olur. Ve a§nâf-ı
fû≠enecden πâlî«ûn §ınfı şürb olunsa teşennüce nef¡i olur ve onunla ni…ris
†ılâ olunur ve teb«îri dahi nâfi¡ olur. Ve fû≠enec şürbü cü≠âma nâfi¡ olur
velâkin o menfa¡ati yalnız ta√lîli ile olmaz belki ta√lîlinden mâ-¡adâ ta…†î¡i
ve tel†îfi ile dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Fû≠enecin ¡u§âresi dîdân-ı ü≠ünü …atl eder ve onda ta§dî¡
vardır. Ve cebelîsi …urû√-ı feme nâfi¡dir ve fu∂ûlü mun«ureynden i√dâr
eder. Ve πâlî«ûn √arâfeti ile li&eyi şedd eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: Fû≠enecin †abî«i inti§âb-ı nefese nâfi¡dir ve §adrda olan
πalî@a ve lezice a«lâ†ı i«râca fû≠enec …avî olur «u§û§an tînle ekl olunur
ise …uvveti ek&er olur ve veca¡-ı a∂lâ¡a dahi nef¡i olur ve cebelînin o ef¡âli
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sâirinden a…vâ olur ve ≠ikr olunan menâfi¡ πâlî«ûnda dahi mevcûdedir. Ve
πâlî«ûn üzere sirke reşş olunup …arîbü’l-¡ahdde o mu«allel a«≠ ve şemm
olunsa a§√âb-ı πaşye bâ¡i&-i ifâ…at olur. Ve fû≠enec-i bîş «afa…âna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢ıllet-i şehvete ve ∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡ olur «u§û§an berrînin nef¡i ek&er olur ve füvâ…a dahi nâfi¡dir. Ve fû≠enec teftî√i ve tel†îfi √asebleri ile yere…ânın §afrâvî ve sevdâvî olanlarına cemî¡an nâfi¡ olur,
†abî«i dahi o ¡illete nâfi¡dir. Ve †abî«i ile yere…ân için isti√mâm olunur ve
istis…âya dahi nâfi¡ olur ve tîn ile ekl olunsa †a¡âma iştihâ getirir ve sülâ…ası
yere…âna nâfi¡dir. Ve πâlî«ûn πa&eyânı teskîn eder. Ve fû≠enecden ma¡a’l…ayrû†î †ı√âl üzere ∂ımâd olunup †ı√âli ı∂mâr eder ve fû≠enec-i bîş dahi
onun gibidir ve «afa…ân-ı mi¡adîye ve kerbe ve πa&eyâna onun menfa¡ati
şedîde olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî«i bevli idrâr eder ve maπ§ ve hey∂aya nâfi¡ olur ve
¡alâ-√âli√i da…… olunsa veyâ«ûd †ab« olunup şürb olunsa ra√imde olan cenîni …atl eder ve †am&ı idrâr eder ve ba¡∂ı kerre dahi balπamı ta…yi™e eder. Ve
ba¡∂ılar dediler ki fû≠enec-i ehlî bâhı …a†¡ eder «u§û§an berrînin bâhı …a†¡ı
ek&er olur ve i√tilâmı men¡ eder. Ve fû≠enec-i berrî ba†nı ı†lâ…-ı §âli√ ile
ı†lâ… eder ve ra√ime nâfi¡ olur ve dîdânı «u§û§an dîdânın §ıπârını …atl eder.
Ve cebelî olan fûtenec mirâr-ı esvedi ishâl eder ve o fûtenec-i ehlîden meşrûb olan on sekiz …îrâ†tır, cüllâb ile şürb olur. Ve fû≠enec-i berrînin bir §ınfı
dahi bu fi¡li işler. Ve bi’l-cümle a§nâf-ı fû≠enec «all ile ve yesîr meyfu«tec
ile «al† olunsa a…vâ olur. Ve onu isti¡mâlde §avâb budur ki fû≠enec sa√…
olunup mâ ile ve mil√ ile memzûc olan «all üzere ne&r olunup şürb oluna.
Ve πâlî«ûn denmekle ma¡rûf fû≠enec †arî…-i bevlden fu∂ûl-i §afrâvîyi i«râc
eder ve fû≠enec-i berrî bu ef¡âlin küllîsini işler.
el-◊ummayâtu: Nâfi∂ için fû≠enec †abî«i şürb olunur ve ke≠âlik içinde
fû≠enec olan dühn ile temrî« olunur.
es-Sümûmu: Fû@enec şürb olunsa veyâ«ûd onunla ∂ımâd olunsa nehş-i
hevâmma nâfi¡ olur ve onunla nehşe †ılâ olunsa keyy mecrâsına cârî olur;
sümûm-ı …attâle i§âbetinden mu…addem şarâb ile şürb olunsa ma∂arratını
def¡ eder. Ve vara…ı ile ted«în veyâ vara…ını iftirâş mev∂i¡inden hevâmmı
def¡ eder. Ve fû≠enec-i berrî le≠¡-i ¡a…âribe ceyyid olur. Ve fû≠enec-i cebelînin sülâ…ası ma¡a’l-ma†bû« şürb olunsa ¡a∂∂-ı sibâ¡a nâfi¡dir.
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Yirmi İkincisi Fâ†: אط
el-Mâhiyyetü: Devâ-i Türkîdir ya¡nî bilâd-ı Türk’te olur, el-ân mâhiyyeti ma¡lûm değildir.
es-Sümûmu: Şevkerân şürb edenlere nâfi¡dir ve ke≠âlik hevâmm les¡
edenlere mâ-ı bârid ile sa…y olunsa nâfi¡dir ve bi’l-cümle sümûma nâfi¡dir.
Yirmi Üçüncüsü Fâvâniyâ: אوا א
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâtın a§lıdır ki onun ≠ekeri ve ün&âsı olur ve
≠ekerin u§ûlü e§âbi¡ πıla@ında olup ebya∂ olur ve me≠â…ı …âbı∂dır ve ün&âsının a§lının ve fer¡inin şu¡ab-ı ke&îresi olur.
e†-‰ab¡u: ◊ârrdır velâkin √arâreti şedîde değildir.
el-»avâ§§u: Onda tecfîf ve …ab∂ ve ta√lîl ve teftî√ ve tel†îf ve ta…†î¡ ve
cilâ olur ve bir sâ¡at mi…dârı ma∂π olunsa o sâ¡atten sonra onda …ab∂a mâil
√iddet @âhir olur.
ez-Zînetü: Beşerde olan â&âr-ı sûdu câlî olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rise nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ar¡a nâfi¡ olur √attâ ta¡lî…an dahi nâfi¡dir ve yalnız fâvâniyâyı ta¡lî…in §ar¡a nef¡i tecribe olunmuştur. Yehûdî dedi ki &emeri ile
ted«în mecânîne ve ma§rû¡îne nâfi¡dir ve onların berâ™etini îcâb eder ve
ke≠âlik onun &emeresi a«≠ olunup cülencebîn ile şürb olunsa şedîden nef¡i
olur. Mu§annif der ki ben derim ki onların ≠ikr eyledikleri fâvâniyâ …arîb
olur ki Rûmî fâvâniyâ ola, zîrâ Hind’den bize vâ§ıl olan fâvâniyâda ≠ikr
eyledikleri â&ârdan ke&îr e&er yoktur. Ve fâvâniyânın bezrinden on beş
√abbe mâ-ı …arâ†în ile ve şarâb ile şürb olunup kâbûsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Fâvâniyâ eşribe-i ¡afı§a ile †ab« olunsa †abî¡atı √abs eder
ve mevâdd-ı mun§abbeyi in§ıbâbdan men¡ eder. Ve bezri mi¡deyi ta…viye
eder ve evcâ¡ını ve le≠¡ini teskîn eder. Ve fâvâniyânın a§lı yere…âna nâfi¡ ve
süded-i kebidi teftî√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Fâvâniyâ şarâb ile ve müdirrât ile şürb olunsa †am&ı
ta√rîk eder ve ke≠âlik şürbü bevli dahi idrâr eder. Ve onun √abbından on
beş √abbe şarâb ile ve mâ-ı …arâ†ın ile i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ olur. Ve onun
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√ubûbundan on iki √abbe şarâb ile şürb olunsa nezf-i demi …a†¡ eder. Ve
nüfesâya a§lından bir levze mi…dârı sa…y olunsa idrârı √asebiyle fu∂ûl-i
nifâstan onu ten…ıye eder ve ke≠âlik a§lındanm bir levze mi…dârı külâ ve
me&âne veca¡larına nâfi¡ olur ve şarâbda onun †ab«ı ba†nı ¡a…l ve idrâr eder.
Yirmi Dördüncüsü Ferfa«:
el-Mâhiyyetü: Ba…latu’l-√am…âdır, bâbu’l-bâda biz onu ≠ikr eyledik.
Yirmi Beşincisi Fu†r:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs der ki fu†r iki §ınftır, bir §ınfı me™kûldür ve
§ınf-ı â«eri …attâldir. Ve …alâ denmekle ma¡rûf olan §ınfı …attâl değildir
lâkin ondan hey∂a ¡ârı∂ olur ve kurusunun redâ™eti e…alldir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede bârid ve derece-i &âniyeye …arîb ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: »ıl†-ı redî vü πalî@ tevlîd eder. Onun istı§lâ√ı o
fu†r sel… olunur ve onun ile ra†b ve yâbis kümme&râ ve √aba…-ı cebelî kılınır
ve onu tenâvülden sonra üzerine nebî≠-i şedîd şürb olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¢a†¡an «ader ve sekte îrâ& eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ∏ayr-i …attâl olan §ınfından hey∂a √âdi& olur eger tenâvülünde ik&âr olunur ise. Ve fu†run ha∂mı ¡asîr ve πıdâiyyeti ke&îr olur. Ve
fu†run §ınf-ı …âtili ile πaşy ve ¡ara…-ı bârid ¡ârı∂ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Usr-i bevli îrâ& eder.
es-Sümûmu: Onun bir §ınf-ı …âtili olur ve o fu†r-i …âtil paslı olan √adîd
civârında veyâ«ûd eşyâ-ı ¡afine civârında ve ba¡∂ı hevâmmın meskeni
…urbünde ve √avâlîsinde nâbit olan fu†ru ifsâd şânından olan şecere-i zeytûn gibi eşcârın …urbünde ve e†râfında nâbit olanlar olur. Ve fu†r-ı …âtilin
¡alâmeti budur ki o fu†r üzere ru†ûbet-i [205b] lezice vü müte¡affine olup
taπayyüre ve ta¡affüne sür¡at eder ve onu tenâvülden ∂î…-ı nefes ve πaşy
¡ârı∂ olur. Ve onun ¡ilâcı mu…a††ı¡ât ve fû≠enec ile sikencebîn sa…y olur
veyâ«ûd düyûk ve decâcın zer…ı ya¡nî tersi «all ile sa…y olunur veyâ«ûd
¡asel-i ke&îr i†¡âm olunur. Ve …avmin zu¡mu üzere o fu†r ek&er-i √âlde tenâvülü gününde ve va…tinde mütenâvili …atl eder.
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Yirmi Altıncısı Fücl:
el-Mâhiyyetü: Eczâ-i füclün a…vâsı bezri ve ba¡dehu …ışrı ve ba¡dehu vara…ı ve ba¡dehu la√mı olur. Ve füclün dühnü «ırva¡ dühnü …uvvesindedir lâkin dühn-i füclün √arâreti dühn-i «ırva¡ √arâretinden eşedd olur. Ve berrî olan
fücl-i bostânî fücle bi’l-cümle ev§âfında müşârik olur velâkin berrî a…vâdır.
el-İ«tiyâru: Meslû…u aπdâ olur ve eczâsının a…vâsı bezri olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır ve bezri &âli&ede √ârrdır.
el-»avâ§§u: Riyâ√ı tevlîd eder lâkin bezri riyâ√ı ta√lîl eder. Ve füclün
ta…†î¡i …avîdir ve «u§û§an fücl-i berrînin tel†îfi a…vâdır ve berrîsinde ilhâb
vardır. Ve meslû…unun πıdâiyyeti ek&er olur, zîrâ sel… olunmakla devâiyyet ondan müfâra…at eder ve ondan tevellüd eden πıdâ balπamî olur ve
ma¡a-≠âlik …alîlü’l-mi…dâr olur. Ve füclde ta¡affünü serî¡ bir cevher vardır ve o cevher füclde olan ma∂arratlara sebeb olur. Ve füclün rebî¡de @
uhûr eden vara…ı sel… olunup o meslû… zeyt ile ve mürrî ile ekl olunsa a§l-ı
füclden onun πıdâsı ek&er olur.
ez-Zînetü: Da…î…-i şeylem ile fücl «al† olunup dâü’&-&a¡lebde isti¡mâl
olunsa şa¡rı inbât eder. Ve ¡asel ile ∂ımâd olunur ise ta√t-ı ¡aynda ma¡a-kühûbetin ¡ârı∂ olan â&âr-ı ¡aynı …al¡ eder. Ve füclün bezri a¡∂âda olan nemeşe
ve elvân-ı πarîbe-i sâireye ve ∂arbe â&ârına ve kelefe nâfi¡ olur. Ve bezr-i
füclü kündüşten bir mi…dâr ile †ılâ beha…-ı esvedi izâle eder «u§û§an √ammâmda †ılâ oluna. Ve fücl …amlı cesedde ziyâde eder.
el-Evrâmu: Fücl şeylem da…î…ı ile bü&ûr-ı lebeniyyeyi câlî olur.
el-¢urû√u: ¡Asel ile ta∂mîd olunsa …urû√-ı «abî&eyi ve …urû√-ı lebeniyyeyi …al¡ eder. Ve ma¡a’l-«all bezr-i fücl ¡an…arâyâ denmekle ma¡rûf olan
…ur√ayı …al¡-ı tâmm ile …al¡ eder ve ke≠âlik …uvâbâ üzere kılınsa …uvâbâyı
dahi izâle eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Bezri mefâ§ılda olan ∂arebâna nâfi¡dir ve veca¡-ı
mefâ§ıla cidden nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Başa ve dişe ve √aneke mu∂ırrdır ve ¡u§âresi ve dühnü
kulakta olan rî√e cidden nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Ayna cidden ∂ârrdır velâkin mâ-ı fücl ¡ayna ta…†îr olunsa
cilâ verir ve ta√te’l-mâ… olan â&ârı izâle eder. İbn Mâseveyh dedi ki füclün
vara…ı ba§arı √iddetlendirir.
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A¡∂âu’§-~adrı: Füclün ma†bû«u ¡atî… ve müzmin olan su¡âle ve §adrda
mütevellid keymûs-ı πalî@e §âli√ olur ve fu†r-ı …attâlden ¡ârı∂ olan i«tinâ…a
dahi nâfi¡ olur. Ve sikencebîn ile †ab« olunup «unâ… için πarπara olunsa
nâfi¡ olur ve ma¡a-≠âlik √al…a mu∂ırr olur. Ve fücl lebeni ziyâde eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye redîdir ve müceşşîdir, geğirtir ve ba¡de’t-ta¡âm
ba†nı telyîn eder ve πıdâyı tenfî≠ eder ve …able’†-ta¡âm tenâvül olunan fücl
†a¡âmı †âfî kılar ve mi¡dede †a¡âmın isti…rârına mâni¡ olur, binâen ¡aleyh
…ay™ı teshîl eder «u§û§an kabuğunun sikencebîn ile …ay™ı teshîli eşedd olur.
Ve cenbe ve †ı√âle muvâfı… †ılâ olur. Ve bezri «all ile cidden muπa&&î olur.
‰ab¡ ile olan nüs«ada “bezr” bedeline “cirm” vâ…i¡dir. Ve bezri verem-i
†ı√âli ta√lîl eder. İbn Mâseveyh dedi ki ba¡de’†-†a¡âm ekl olunsa ve «u§û§an
vara…ı ekl olunsa †a¡âmı ha∂m eder ve vara…ının suyu süded-i kebidi teftî√
eder ve yere…ânı izâle eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki vara…ı hâ∂ım ve cirmi
muπa&&î olur ve bezri ba†nda olan nef«i ta√lîl eder ve †a¡âmın «urûcunu
teshîl edip iştihâ getirir ve veca¡-ı kebidi izâle eder. Ve mâ-ı fücl istis…âya
nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Nehş-i ef¡âya nâfi¡ olur. Ve şarâb ile √ayye-i mu…arrene
nehşine nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik bezri sümûm ve hevâmma nâfi¡ olur. Ve onun
şed«ı ¡a…reb üzere va∂¡ olunsa o ¡a…reb helâk olur. Ve mâ-ı füclün ¡a…rebi
bi-…uvvetin ihlâki mücerrebdir. Ve fücl ekl eden kimseyi ¡a…reb le≠¡ eylese
mel≠û¡a mu∂ırr olmaz.
Yirmi Yedincisi Fustu…:
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ ma¡rûf şecerdir ki ba¡∂ı bilâdda olur.
e†-‰ab¡u: Denildi ki onun √arâreti cevzden eşeddir ve derece-i &âniyenin â«irinde √ârrdır ve onda ru†ûbet vardır. Ve ba¡∂ılar @ann eylediler ki
fustu…un †ab¡ı bâriddir ve o kimseler @ann-ı me≠kûrlarında «a†â eylemişlerdir.
el-»avâ§§u: Merâreti ve ¡ı†riyyeti √asebiyle süded-i kebidi teftî√ eder ve
onda ¡ufû§at vardır ve πıdâiyyeti cidden yesîredir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ceyyiddir «u§û§an Şâmî ola. Ve √abbu’§-§anevbere müşâbih olan fustu…un cevdeti ek&erdir, onda merâret ve ¡ufû§at
olmakla «â§§aten kebidin süddesini merâreti ve ¡ı†riyyeti ile teftî√ ve
ten…ıye eder ve menâfi≠-i πıdâyı dahi teftî√ eder. Ve dühnü veca¡-ı kebi-
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de ve ru†ûbet ve πıla@dan √âdi& olan veca¡a nâfi¡dir. Ve bir …âil dedi ki
fustu…un ben mi¡deye menfa¡atini veyâ«ûd ma∂arratını bulmadım. Mu§annif der ki belki fustu… πa&eyânı ve mi¡de ta…allübünü men¡ eder ve fem-i
mi¡deyi ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı ne telyîn eder ve ne ¡a…l eder.
es-Sümûmu: Fustu… ve «u§û§an şarâb ile şedîden ma†bû« olan fustu…
nehş-i hevâmma nâfi¡ olur.
Yirmi Sekizincisi Fesâfis:

א

el-Mâhiyyetü: ¢urâd gibi ya¡nî keneye müşâbih bir √ayvândır, Şâm’da
ma¡rûftur, esirrede olur ve benzer ki bizim katımızda eb«al denmekle
ma¡rûf olan √ayvândır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Fesâfis şarâb ile veyâ«ûd «all ile şürb olunsa √al…a nâşib
olan ¡ala…ı i«râc eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Fesâfis istişmâm olunsa i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ olur ve
…uvâ-yı ra√imi in¡âş eder. Ve fesâfis sa√… olunup i√lîlin &u…besinde kılınsa
¡usr-i bevle devâ-i ber™ olur.
el-◊ummayâtu: ◊ummâ-ı rib¡i olan kimse yedi ¡aded fesâfis a«≠ edip
ve bir ba…lânın içine va∂¡ edip o ba…lâyı √ummânın a«≠ından mu…addem
ibtilâ¡ eylese ona nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Fesâfisi bi-πayri bâ…ılâin yalnız ibtilâ¡ eyleseler hevâmma
nâfi¡ olur.
Yirmi Dokuzuncusu Fâr: אر
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ ma¡rûf √ayvândır ki meskeni ta√te’l-ar∂ olur.
el-»avâ§§u: Onun demi siğilleri …a†¡ eder. Ve fârın zibli dâü’&-&a¡leb
üzere va∂¡ olunsa ve «u§û§an ¡asel ile tel†î« olunsa ve «u§û§an zibl-i mu√tera…ı isti¡mâl olunsa ona nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Fâr nârda şeyy olunup ba¡dehu tecfîf olunduktan sonra
ağzından lu¡âbı seyelân eden §abîye i†¡âm olunsa o lu¡âb-i sâil mun…a†ı¡
olur.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Fârın zibli kündür ile ve ûmâlî ile şürb olunsa √a§âtı parçalar. Ve ziblin şiyâfı i√timâl olunsa §abînin ba†nını ı†lâ… eder. Ve zibli su
ile †ab« olunup ¡usr-i bevli olan kimseler içinde otursalar nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Nâs ittifâ… eylediler ki fâr şa…… olunup le≠¡-i ¡a…reb üzere
va∂¡ olunsa nâfi¡ olur.
Otuzuncusu Feres: س
el-Mâhiyyetü: Meşhûrdur.
el-»avâ§§u: Feresin ziblinin √ımâr zibli gibi fi¡li olur.
el-Evrâmu: Mührânın ya¡nî tayların cildi i√râ… olunup √urâ…ası su ile
bü&ûr üzere †ılâ olunsa tebdîd eder ya¡nî dağıtır.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki feresin rükbesinde olan zâide da…… olunup «all
ile şürb olunsa §udâ¡ı sağaltır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Min-beyni’l-enâfi« «â§§aten feresin infe«ası ishâl-i
müzmine ve …urû√-ı em¡âya ve ≠erebe nâfi¡a olur.
Otuz Birincisi Fa…îlâsûs: س
el-Mâhiyyetü: Denildi ki o nebt bu«ûr-ı meryemdir, ¡ar†anî&â cinsindendir.
el-»avâ§§u: Onda bi-cilâin ve ta…†î¡in …uvve-i müna……ıye vardır ve müfetti√ ve mu√allildir. Ve a§lı şürb olunsa cidden ta¡rî…i ve idrârı olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ondan üç dirhem mi…dârı şürb olunup o mi…dâr tecâvüz olunmasa ve şürbü †ılâ ile veyâ«ûd memzûc mâ-ı …arâ†ın ile kılınsa
yere…ânı izâle eder. Ve vâcib olur ki onu minvâl-i mu√arrer üzere şürb
eden kimse şedîden ta¡arru… için &iyâb-ı ke&îre örtüne, o tedbîr ile ¡alîl mirre levninde ¡ara…-ı ke&îr ile ta¡arru… eder. Ve o nebtin [206a] a§lı beşereyi
ten…ıye eder ve kelefi i≠hâb ve izâle eder. Ve onun †abî«i berdden ¡ârı∂
şi…â…a nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik o nebtin a§lı ta…vîr olunup ya¡nî oyulup içine
zeyt va∂¡ olunduktan sonra remâd-ı √ârr üzere va∂¡ olunmakla tes«în olunan zeyt dahi o şi…â…a nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun a§lı bü&ûru izâle eder. Ve ¡u§âresi §alâbâtı
ve verem-i †ı√âli ve «anâzîri ve †arî ve yâbis cirâ√âtı cemî¡an ta√lîl eder ve
√a§afı izâle eder.
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el-¢urû√u: A§lı «all ile veyâ«ûd ¡asel ile «al† olunup isti¡mâl olunsa
veyâ«ûd yalnız isti¡mâl olunsa cirâ√âtı ibrâ™ eder eger cirâ√at †arî ve πayr-i
¡atî… ise. Ve onun †abî«i baş üzere §abb olunsa re™s-i müte…arri√e muvâfı…
olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ∞ımâden iltivâ-i ¡a§aba ve ni…rise nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Şarâb ile «al† olunsa sekri şedîd olur. Ve ba¡∂ı kerre onun
suyu ile ten…ıye-i re™s için isti¡â† olunur. Ve †abî«i başa §abb olunsa …urû√-ı
re™se ziyâde muvâfı… olur ve başta olan §udâ¡-ı bâridi teskîn eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun suyu ¡ayna ¡ârı∂ olan suya ve ∂a¡f-ı ba§ara muvâfı…
olur ve ke≠âlik o mâ ile ≠ikr olunan âfetler için isti¡â† olunmak câiz olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Ba¡∂ı e†ıbbâ onun a§lını rebve mu¡âlece için ¡alîle sa…y
ederler.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âle o devâ «all ile †ılâ olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: O devâ edrûmâlî ile şürb olunsa balπamı ve mâî olan
keymûsu ishâl ve †am&ı şürben ve i√timâlen idrâr eder. Ve ba¡∂ılar @ann
ve zu¡m eylediler ki gebe hatunlar onu va†™ eyleseler ya¡nî üzerine bassalar
√amlini is…â† eder ve √âmil olmayanların ra…abesine ve ¡a∂udlarına o devâ
şedd olunsa √abelden ya¡nî gebe kalmaktan onları men¡ eder. Ve bir …ı†¡a
§ûfe ile o devâ i√timâl olunsa ve ke≠âlik o devâ ile sürre ve merâ… ve «â§ıre
tel†î« olunsa †abî¡atı telyîn eder ve cenîni is…ât eder ve …atl-i …avî ile cenîni
…atl eder ve onun ¡u§âresi bu fi¡llerdfe a…vâ olur. Ve onun suyu «all ile
«al† olunup nütû™î ma…¡ade üzere tel†î« olunsa nütû™u dâ«ile redd eder. Ve
onun ¡u§âresi ma…¡adede olan ¡urû…un efvâhını fet√ eder. Ve a§lı şürben ve
i√timâlen †am&ı idrâr eder. Ve a§lından beş dirhem mi…dârı ¡asel ile şürb
olunsa ishâl-i …avî ile ishâl eder ve onun şerbet-i vâ√idesi dört dıra«mîye
varınca …adar olur.
es-Sümûmu: Edviye-i …attâle ve sümûm sa…y olunanlara ve «â§§aten erneb-i ba√rî şürb edenlere mu¡âlece için o devâ şarâb ile sa…y olunur.
Otuz İkincisi Fu……â¡: אع
el-Mâhiyyetü: Fu……â¡ ya¡nî nebî≠ ve bûzecdir ki onun envâ¡ı vardır.
Ve cümlesinin a§lı ve a§la√ı o fu……â¡dır ki onun itti«â≠ı «ubz-ı √uvvârâ
ve na¡na¡ ve kerefsten mütte«a≠dır, zîrâ «ubz-ı ma†bû«tan mütte«a≠ olan
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fu……â¡ «ubz-ı ¡acîn-i fa†îrden mütte«a≠ gibi değildir belki a§la√tır. Mu§annif
“«ubz-ı ma†bû«“ ile nu«âlesi i«râc olunmuş ve mâye katılmış ve nu∂cunda
icâde olunmuş «ubz murâd eder ve “«ubz-ı ¡acîn-i fa†îr” ile mâye katılmamış ve cevdet-i nu∂cu olmayan «ubzu murâd eder.
el-»avâ§§u: Fu……â¡ neffâ« ve a«lâ†-ı rediyyeyi müvellid ve πıdâsı redî
olur. Ve onun içinde na…¡ olunan ¡âc telyîn olunup onda ¡amel sühûletli
olur. Pes fu……â¡ın bi’l-cümle a¡∂â-ı √ayvânı …ıvâmından i«râcını ve ma∂arratını sen ona …ıyâs eyle. Velâkin «ubz-ı √uvvârâdan kerefs ve na¡na¡ ile
mütte«a≠ olan fu……â¡ın keymûsu ceyyid olmakla ma√rûrîne muvâfı… olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§aba cidden mu∂ırr olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ◊icâb-ı dimâπa mu∂ırr olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: »uz-ı √uvvârâdan mütte«a≠ olan fu……â¡ mi¡de-i √ârreye
ceyyid olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şa¡îrden mütte«a≠ olan fu……â¡ bevli idrâr eder ve me&âne
ve külâya mu∂ırr olur.
Otuz Üçüncüsü Fesûrî…ûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Bu bir devâdır ki cereb için mürdâsenc ve iki katı
…al…adîsten itti«â≠ olunur. O iki devâdan mi…dâr-ı me≠kûr a«≠ olunup şedîden &i……îf olan «all ile sa√… olunduktan sonra bir …ıdr-ı cedîd içine va∂¡
olunup o …ıdrın ağzı ta†yîn olunur ve «arr-ı şedîdi olan mekâna defn olunup
kırk gün mi…dârı o ma√allde medfûnen terk olunur.
el-»avâ§§u: Bu devânın tecfîfi …ul…u†ârın tecfîfinden eşedd olur ve
ma¡a-≠âlik le≠¡i e…all olur ve bu devâ el†aftır.
el-¢urû√u: Cerebi izâle eder.
Otuz Dördüncüsü Felîlûn: ن
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs zu¡m eyledi ki felîlûn bir nev¡ nebâttır ki
mevâ∂i¡-i §a«riyyede nâbit olur. Ve onun bir §ınfına ün&â tesmiye olunur
ve o §ınf †u√luba müşâbihtir, vara…ının «u∂reti zeytûn vara…ı «u∂retinden
eşeddir ve sâ…ı da…î… ve …a§îrdir ve onun zehri ebya∂ ve bezri §aπîrdir velâkin bezr-i «aş«âştan ekberdir. Ve â«er bir §ınfı dahi vardır ki one ≠eker
tesmiye olunur, o dahi §ınf-ı evvele müşâbihtir velâkin bezrde mu«âliftir,
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zîrâ onun &emeresi zeytûn &emeresine eşbeh olur ve şekli ¡un…ûdîdir ya¡nî
salkım gibidir.
el-»avâ§§u: Denilir ki hatunlar ba¡de’†-†uhr vezn-i ma«§û§ üzere şürb
eyleseler veledi ≠eker olur, ammâ §ınf-ı ûlâyı ya¡nî ün&âyı şürb eyleseler
veled ün&â olur ve bu kelâm Ferâs†ûs √akîmden √ikâye olundu. Mu§annmif
“allâhümme” ile ta§dîr edip der ki o √akîm bunu tecribe edip ba¡dehu i@hâr
etmek gerektir. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada mu√arrerdir ki bu kelâm …avl-i
mücerreddir Allâhu a¡lem.

On Sekizinci Fa§l ◊arf-i ~âdda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve Biz Bu Fa§lda On İki Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ~andal: ل
Fi’l-Mâhiyyeti: Bir nev¡ πalî@ «aşebdir ki bilâd-ı ~în’den gelir ve onun
a§nâfı olur, kimi a§fer ve kimi a√mer ve kimi dahi beyâ∂a mâil a§fer olup
ona ba¡∂ı tüccâr me…â§ırî tesmiye ederler. Ve bu §ınf-ı &âli&in râyi√ası iki
§ınf-ı evvellerin râyi√a-i †ayyibelerinden ek&er olur velâkin o §andalın vücûdu e…all ve e¡azz olur.
el-İ«tiyâru: Câlînûs ve İbn Mâseveyh derler ki §andal-ı a√mer a…vâ olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyenin â«irinde &âli&eye varınca …adar bâriddir ve
derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: ~andal ve «u§û§an §andal-ı a√mer ta√allübü men¡ eder.
el-Evrâmu: Veremleri ta√lîl «u§û§an §andal-ı a√merin ta√lîli a…vâ olur
ve √umret üzere †ılâ olunsa cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ~udâ¡a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ◊ummayât-ı √ârreye §andal ve «u§û§an ebya∂-ı me…â§ırî
nâfi¡ olur gerek şürb olunsun ve gerek §adr üzere †ılâ olunsun.
İkincisi ~adef: ف
el-Mâhiyyetü: Denilir ki cezâirden ba¡∂ı cezîre ba√rinde bir nev¡ √ayvân
olur ki ona §adef tesmiye olunur, onun bi’l-cümle a¡∂âsı √acerîdir, dalgıçlar
o ba√rin πavrından ve …a¡rından onu i«râc edip iki şa…… ederler ve §adrından incisini i«râc ederler.
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el-»avâ§§u: ~adefin la√mı i√râ… ve sa√… olunup √urâ…ası ile beden †ılâ
olunsa bi-…uvvetin tecfîf eder. Firfîr denmekle ma¡rûf §adefin mu√ra…ı müfeşşî ve câlî olur. Ve cemî¡an ¡um…tan ce≠≠âb olur.
ez-Zînetü: Bi’l-cümle a§dâfın πışâları ve …uşûrları i√râ… olunsa onun
√urâ…ası beha…ı cilâ eder. Ve §adef-i πayr-i mu√ra… ¡alâ-√âlihi bâ…ıye iken
süllâ-i ¡a@îmi i«râc eder. ~adef-i firfîr dühn-i zeyt ile †ab« olunsa tesâ…u†
eden şa¡rı imsâ… eder.
el-Evrâmu: ◊alezûnun §adîde tesmiye olunan lüzûceti kündür ve §abır
ve mürr ile ¡asel &i«anında olunca …adar «al† olunsa a§l-ı ü≠ünde √âdi& olan
veremi tecfîf eder ve o evrâmda ru†ûbet-i πâireye mü§âdife eder ise ona şifâ
olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ~adef-i firfîrin √urâ…ası …urû√u câliye olup ten…ıye ve idmâl eder. Ve mu√ra…ı mil√ ile √ar…-ı nâra nâfi¡ olur ≠erûr kılınıp
üzerinde cefâf edince …adar terk olunmakla.. Ve ecnâs-ı §adefin √urâ…ası
cerebe nâfi¡dir. Ve §adef bi’l-cümle cirâ√âta nâfi¡dir «u§û§an ¡a§ab üzere
i§âbet eden cirâ√âta nef¡i ek&erdir eger kündür ve mürr ile sa√… olunup
cirâ√âta ilzâ… olunur ise. Ve ke≠âlik πubâr-ı re√â ile [206b] sa√… ve ilzâ…
olunur. Ve √alezûn ¡alâ-√âlihi ilzâ… olunmağın menfa¡atini Câlînûs tecribe
eyledi.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ~adef ile ¡alâ-√âlihi ni…ris üzere ve mefâ§ıl üzere
∂ımâd kılınsa onların evcâ¡ ve evrâmını teskîn eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ~adef-i firfîrin √urâ…ası esnâna cilâ olur «u§û§an ma¡a’lmil√ isti¡mâl oluna. Ve §adef ile §adef ¡alâ-√âlihi bâ…î iken ma¡a’l-«all sa√…
olunsa ru¡âfı …a†¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ve bi’l-cümle ecnâs-ı §adeften her hangisi ma¡a-la√mihi i√râ… olunup √urâ…ası πasl olunduktan sonra ek√âle id«âl olunsa
cefnin πıla@ını ve beyâ∂ını ve πışâveyi i≠âbe eder. Ve †alînis-i ¡atî… denmekle ma¡rûf §adefin la√mı i√râ… olunsa ve √urâ…ası na†rûn ile «al† olunup sa√… olunsa ve cefn üzere o mes√û… ta…†îr olunsa o mev∂i¡de şa¡rın
nebâtına mâni¡ olur. O §adefin berrîsi üzere mevcûd olan lüzûcet şa¡r-ı
mün…alibi cefne ilzâ… eder. Ve ≠ikr olunan √alezûnun lüzûceti cebhe
üzere †ılâ olunsa ¡ayna mun§abbe olan mevâddı in§ıbâbdan men¡ eder ve
şa¡rı ilzâ… eder.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Fürûfes denmekle ma¡rûf §adefin la√mı mi¡deye ceyyid
olur. ~adefin †ab« ve şeyy olmayan la√mı veca¡-ı mi¡deyi teskîn eder. Ve
§adef-i firfîr «all ile şürb olunsa †ı√âli me≠bûl eder. Ve istis…â üzere §adef
∂ımâd olunsa istis…âyı √a†† eylemedikçe o ∂ımâd müfâra…at eylemez ve
lâyı… olur ki bi-nefsihi o ∂ımâd sâ…ı† olmadıkça …asr ile kaldırılmaya. Ve
§adef-i berrînin şiddet-i tecfîfi √asebiyle ≠ikr olunan fi¡l onda …avî olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: La√m-ı firfîr †abî¡atı telyîn eylemez. Ve şâ†ıles א
tesmiye olunan §adef †arî ve tâze olur ise onun la√mı ve «u§û§an mera…ası
ba†nı telyîn eder ve ke≠âlik §ıπâr §adefin mera…ası dahi ba†nı telyîn eder.
Ve i«tinâ…-ı ra√imi olanlara §adef-i firfîr teb«îr olunsa nâfi¡ olur ve bu
ba«ûr meşîmeyi i«râc eder. Ve râyi√asında ¡u†riyyet olup Bâbilî-i …ulzûmî
olanlardan sâ√il üzere olanların ba«ûru dahi i«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ olur ve
ma§rû¡îne tenbîh dahi eder ya¡nî onlara sebeb-i ifâ…at olur, zîrâ onların râyi√ası cünd-i bîdester râyi√ası gibi olur. Ve §adef i√timâl olunsa †am&ı idrâr
eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki fû√îlâ denmekle ma¡rûf §adef ¡alâ-√âlihi
i√râ… olunsa ve remâdı ¡af§-ı a«∂ar ve fülfül-i ebya∂ ile «al† olunsa o devâ
†arî ve πayr-i müte¡affin oldukça onun …urû√-ı em¡âya nef¡-i ¡a@îmi olur ve
o terkîbin vezni bu minvâl üzere kılınır: Remâd-ı §adef dört cüz™, ¡af§ iki
cüz™, fülfül cüz™-i vâ√id. Bu mürekkeb devâ †a¡âma ≠err olunur ve şarâb ile
dahi şürb olunur.
es-Sümûmu: ~adefin la√mı kelb-i kelib ¡a∂∂asından için ekli nâfi¡ olur.
Üçüncüsü ~amπ:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi o §amπdır ki ¡Arabî ve §âfî ve …alîlü’l-«ub& ola.
e†-‰ab¡u: ~umûπun bi’l-cümle envâ¡ı √ârredir.
el-»avâ§§u: Ma¡a-tecfîfin ve ta…viyetin …âbı∂ ve muπarrîdir. Ve a…â…ıyâ
§amπı cidden a…vâdır ve ke≠âlik tiryâ…ta dahi vâ…i¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı telyîn eder ve su¡âl-i √ârra nâfi¡dir ve …urû√-ı riyenin ∂ararını def¡ eder ve §avtı ta§fiye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Edviye-i ¡ayma ve şiyâfâta dâ«il olur iki πara∂ için, biri
eczâ-i mi¡denin temâsükü ve â«eri taπriye olur.
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Dördüncüsü ~âbûn: א ن
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Mu…arri√ ve mu¡affindir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlıncı √all eder ve «âmı ishâl eder eger onunla i√ti…ân
olunur ise veyâ«ûd şiyâfâtta kılınır ise.
es-Sümûmu: Denildi ki §âbûn şürb olunsa ondan √âdi& olan a¡râ∂ mühlik
ve müverrim olur.
Beşincisi ~a√nâ: א א
el-Mâhiyyetü: O şey™dir ki §ıπâr ve mâli√ semekten itti«â≠ olunup ona
lüπat-ı Fârsîde mâhyâbe tesmiye olunur.
el-»avâ§§u: Cellâ ve müceffiftir ve «ıl†ı redîdir.
el-¢urû√u: Cereb ve √ikke îrâ& eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Verike ¡ârı∂ veca¡-ı balπamîye nâfi¡ olur.
ez-Zînetü: Mi¡de fesâdından √âdi& olan ağzın râyi√a-i kerîhesini izâle eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡denin ru†ûbetini câlî olur ve onu tecfîf eder.
Altıncısı ~anevber:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûf şecerdir, biz onun √abbında bâbu’l-√âda tekellüm
eyledik, bu ma…âmda bizim …a§dımız ≠ikri te…addüm edenlerden mâ-¡adâ o
şecerenin eczâlarının a√vâli olur.
el-»avâ§§u: Onun li√âsında …ab∂-ı ke&îr vardır ve onda tevellüd eden
dûdda ≠erârî√ …uvvesi …a†¡an mevcûde olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√-ı √ar…ıyyeye nâfi¡ olur. Ve onda …uvve-i müdmile vardır. Ve li√âsında sa√ca şifâ olacak …adar …ab∂ vardır gerek ∂ımâden ve gerek ≠erûren sa√c üzere isti¡mâl olunsun. Ve mâ-ı √ârrın
i√râ…ına dahi onun li√âsı nâfi¡dir. Ve cirâ√ât üzere onun vara…ı ≠erûren ilzâ…
olunsa nâfi¡ olur. Ve onun li√âsı mevâ∂i¡-i ∂arbeyi ı§lâ√ ve idmâl eder ve
mevâ∂i¡-i ∂arbeye onun vara…ı ziyâde §âli√ olur, zîrâ onun vara…ı ra†b olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢ışrının †abî«i ile πarπara balπam-ı ke&îri celb eder. Ve
li√âsında sülâ…ası ma¡a’l-«all ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı esnâna §âli√ olur ve
ona «all katılıp πarπara olunsa balπam-ı ke&îri i√dâr eder.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun du«ânı inti&âr-ı ecfâna ve mâ…ın te™ekkülüne nâfi¡
olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun √abbı su¡âl-i ¡atî…e nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢uşûru ve vara…ı şürb olunsa veca¡-ı kebide nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun √abbı ba†nı dahi √abs eder.
es-Sümûmu: ~anevberde tekevvün eden dûd-ı a«∂ar ≠erârî√ †ab¡ındadır.
Yedincisi ~abır:
el-Mâhiyyetü: ~abır bir nev¡ ¡u§âre-i câmidedir ki beyne-√umretin
ve §ufretin olur ve üç nev¡i vardır, kimi Su…û†arî ve kimi ¡Arabî ve kimi
Sem«ânî olur. Ve bir …avm dediler ki onun nebâtı râsen nebâtı gibidir ve o
…avmin bu kelâmı §a√î√ değildir.
el-İ«tiyâru: Ecvedi İs…û†arîdir, onun suyu za¡ferân suyu gibidir ve râyi√ası mürr râyi√asına benzer ve ba§î§i vardır, müteferriktir, √a§âttan
na…îdir. Ve §abır-ı ¡Arabînin §ufreti ve rezâneti ve ba§î§i Su…û†arîden
dûdndur velâkin ¡Arabînin lüzûceti ve §alâbeti Su…û†arîden ek&erdir ya¡nî
Su…û†arî her ne …adar rezîn ve &a…îl ise teferrükü vardır, ¡Arabî ona …ıyâs ile
«afîftir ve §ulbdür, teferrükü §u¡ûbetli olur. Ve Sem«ânî nev¡inin râyi√ası
müntine ve redî ve πamir olur, §ufret ve ba§î§i …alîl olur. Ve §abır ¡atî… oldukça kızarıp ¡ıt…ı mi…dârı esved olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyeye varınca …adar √ârrdır ve derece-i &âniyede
yâbistir. Ve ba¡∂ılar dediler ki derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir velâkin o
…avl §a√î√ değildir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve tecfîf ve ebdânı ta√§îf ve tenvîm
…uvveleri vardır. Ve §abır-ı Hindînin menâfi¡i ke&îredir ve ¡afı§tır velâkin
le≠¡i yoktur ve onda …ab∂-ı yesîr vardır ve …ıllet-i le≠¡i sebebinden cirâ√ât-ı
rediyye üzere va∂¡ olunsa onu dahi le≠¡ eylemez.
ez-Zînetü: ¡Asel ile â&âr-ı ∂arbe üzere va∂¡ olunur ve dâ«ıs-ı müte…arri√i
idmâl eder. Ve şarâb ile şa¡r-ı mütesâ…ı† üzere va∂¡ olunsa tesâ…u†tan şa¡rı
men¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Dübür ve me≠âkîrin evrâmına nâfi¡ olur ve
«â§§aten lisânın iki câniblerinde olan ¡a∂allere nâfi¡ olur şarâb ile veyâ«ûd
¡asel ile isti¡mâl olunur ise.
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el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡Asiretü’l-indimâl olan …urû√a «u§û§an dübürde ve me≠âkîrde ve enfte ve femde olan …ur√aya ve nevâ§îre nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Başta olan fu∂ûl-i §afrâvîyi ten…ıye eder. Cebheye ve
§udπa dühn-i verd ile †ılâ olunsa nâfi¡ olur ve fem …ur√alarına nâfi¡dir ve
ra∂∂-ı ü≠üne nâfi¡ edviyedendir. Ve lisânın iki câniblerinde olan evrâma
şarâb ile †ılâ olunsa nâfi¡dir. Ve †ıbb-ı …adîmde denildi ki §abır sevdâyı ishâl
eder ve mâli«ûlyâya nâfi¡ olur. Ve §abr-ı Fârsî ¡a…lı [207a] te≠kiye eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Nefs-i ¡aynın …urû√una ve cerebine ve veca¡ına nâfi¡dir
ve mû…-ı ¡aynın ru†ûbetini dahi tecfîf eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ~abırdan iki mil¡a…a mâ-ı fâtir veyâ«ûd mâ-ı bârid ile
şürb olunsa mi¡dede olan §afrâvî ve balπamî fu∂ûlleri ten…ıye eder ve şehvet-i fâside vü bâ†ılayı redd eder ve mi¡dede olan §afrâdan √âdi& lehâtın
√ur…a ve iltihâbını ı§lâ√ eder. Ve sâir mu§lı√ât ile §abırdan mütte«a≠ √ubûb
akşam ve §abâ√ tenâvül olunsa ba†nı ishâl eder ve †a¡âm fâsid olmaz ve
ba¡∂ı kerre o √ubûb yevm-i vâ√idde evcâ¡-ı mi¡deye nâfi¡ olur ve kebidin
südedini fet√ eder velâkin kebide mu∂ırr olur ve ishâli √asebiyle yere…ânı
izâle eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ~abırdan bir buçuk dıra«mî mâ-ı √ârr ile şürb olunsa
ishâl eder ve üç dıra«mî şürb olunsa kemâl üzere ten…ıye eder. Ve mâ-ı
¡asel ile iki dıra«mîsini şürb beynehümâda mu¡tedil müshildir, balπamı ve
§afrâyı ishâl eder. Ve §abırı müshil-i â«er ile şürb o müshil-i â«erin mi¡deye
ma∂arratını def¡ eder. Ve §abır-ı maπsûlün ishâli a∂¡aftır lâkin mi¡deye enfa¡dır. Ve ¡asel ile «al† olunsa §abırın …uvveti no…§ân bulur √attâ …arîb olur
ki ce≠ben ishâl eylemeye ya¡nî memerrinin √avâlîsinden mevâddı ce≠b ve
ishâl eylemeyip ancak onun ishâli uğurunda olup mülâ…î ve mülâ§ı… olduğu
mevâdda ma…§ûr olur. Ve §abr-ı §ırfın …uvve-i ishâliyyesi dahi bedende
mev∂i¡-i ba¡îde nüfû≠ eylemez ve nüfû≠u kebide varınca …adardır, kebidi
tecâvüz eylemez. Ve kaçan §abırın ¡Arabîsi şürb olunsa kerb ve maπ§ i√dâ&
eder ve ishâl edip onun …uvveti §ıfa…ât-ı mi¡dede bir gün ve iki gün bâ…î
kalır. Ve yevm-i berdde §abırı sa…y «a†arlıdır ve o §abır bi-eyyi √âlin kâne
eyyâm-ı berdde ba¡∂ı kerre dem ishâl eder. Ve ba¡∂ı kerre bevâsîr-i nâti™e
ve şi…â…-ı ma…¡ade üzere şarâb-ı √ulv ile §abır va∂¡ olunup onlardan seyelân
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eden demi …a†¡ eder. Ve şarâb ve ¡asel ile †ılâ olunsa dübür ve ≠eker evrâmına şifâ olur.
es-Sümûmu: Eyyâm-ı berdde sa…y olunsa dem ishâlinden «avf olunur.
el-Ebdâlü: İki mi&li √u∂a∂ ona bedel olur.
Sekizincisi ~ûf: ف
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ~ûf-ı mu√ra… …urû√a ve la√m-ı zâide Dîs…ûrîdûs’un zu¡mu üzere nâfi¡dir.
Dokuzuncusu ~ada’l-◊adîd:

ىا

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, demir pasına derler.
el-»avâ§§u: Onda tebrîd ve …ab∂ vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Hatunların nezf-i demlerine nâfi¡dir.
Onuncusu ~afrâπûn: ا ن
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ †âirdir, İfrenc lüπatinde ona §afrâπûn derler.329
el-»avâ§§u: Denilir ki onun cevfi …alîlen …alîlen şürb olunsa √a§âtı teftît
eder.
On Birincisi ~ar§ar:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, ona cedâcid derler, ağustos böceğidir.
A¡∂âu’r-Re™si: Zeytte †ab« olunup mers olunsa ve ba¡dehu yine †ab« olunup †abî«i ü≠ün-i mütevecci¡aya ta…†îr olunsa İbn Mâseveyh’in re™yi üzere
o ü≠ünün veca¡ını ve ∂arebânını teskîn eder.
On İkincisi ~af§âf: אف
el-Mâhiyyetü: »ilâfa derler, biz ona müte¡alli… olan kelâmı bâbu’l-«âya
te™«îr eyleriz, o bâbda beyân ve ¡ayân eyleriz inşâallâhu ta¡âlâ.

329 “~afrâπûn” serçeden küçüktür, kuyruksalan derler.
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On Dokuzuncu Fa§l ◊arf-i ¢âfta Olan Kelâm-ı
Müşebba¡dır Biz Bu Fa§lda Elli Altı Edviye ±ikr Eyleriz
İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] ¢aranfül:
Fi’l-Mâhiyyeti: ◊add-i ~în’de nâbit bir nebâtın &emeresidir. Ve denildi
ki onun nebâtı yâsemîne benzer velâkin esved olur ve erkeği zeytûn çekirdeği mi…dârında olur ve ondan a†veldir ve sevâdı dahi onun sevâdından
eşeddir. Ve erkek …aranfül cezîre-i Hind’de bir şecerenin &emeridir ve onun
¡ilki ¡ilk-i bu†m …uvvesindedir.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi nevât-ı câffeye şebîhe olup ¡a≠b ve zekiyyü’r-râyi√a olanlar olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
ez-Zînetü: Nükhe-i femi ta†yîb eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir ve πışâveye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ve kebidi taπviye eder ve …ay™a ve πa&eyâna nâfi¡
olur.
İkincisi ¢â…ule:

א

el-Mâhiyyetü: İki §ınftır, e√adühümâ kibâr ve â«eri §ıπâr olur. Kibârı √ımma§-ı esved …adrinde olur, tefrîk olunsa içinde √abb-ı ebya∂ı @uhûr
eder, kebâbe gibi lisânı √â≠î ve lâ≠i¡ olur, onda ¡ı†riyyet vardır. Ve §ıπârı
¡ades …adrindedir, onun dahi ¡ı†riyyeti vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda ma¡a’t-tes«în …ab∂ vardır «u§û§an …am¡ı
olanların «avâ§§-ı me≠kûresi ek&erdir ve «u§û§an …am¡ın kendide …ab∂ ve
tes«în ziyâde ek&erdir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ma§†akî ve mâu’r-rummâneyn ile …â…ule …ay™ ve πa&eyâna nâfi¡dir.
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Üçüncüsü ¢ırfetü’†-‰îb:

ا

el-Mâhiyyetü: ¢ırfe-i …aranfül …uşûr-ı πılâ@dan …ırfe gibi330 levni olur,
onda …aranfül †a¡mı vardır ve dâr-ı §înî √alâveti yoktur ve …aranfülden a√lâdır ve onun fi¡li …aranfül fi¡linden a∂¡aftır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
Dördüncüsü ¢ırfetü’d-Dâri’§-§înî:

ا ار ا

el-Mâhiyyetü: Denildi ki bu …ırfe dâr-ı §înî cinsindendir ve ba¡∂ılar derler ki cins-i â«erdir. Bu …ırfe dâr-ı §înî gibi §ulbdür ve kimisi §ulb değildir
ve onun ba¡∂ısı mu«a††a†tır ve kimisi ebya∂ ve serî¡ü’t-tefettüt olur ve bu
…ırfe dâr-ı §înîden a∂¡aftır, dâr-ı §înî bâbında onda tekellüm olundu.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
Beşincisi ¢ardemânâ: د א א
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâttır ki Ermeniyye ar∂ından nâbit olur ve
bilâd-ı Hind ve bilâd-ı ¡Arabda dahi olur; …ardemânâ o nebâttan a«≠ olunur
ve bilâd-ı me≠kûrların πayri bilâdda dahi olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda müsa««ine ve mu√ammire ve mü≠îbe …uvvesi vardır
ve onun «â§§ıyyeti a¡∂â-i bâ†ıneyi ta…viye eder.
el-¢urû√u: Cereb ve …ûbâya «all ile †ılâ olunsa nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Emrâ∂-ı ¡a§aba ve balπamî olan veca¡-ı verike ve fâlice
ve ra∂∂-ı ¡a∂ale bi’l-cümle bu âfetlere nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Su ile şürb olunsa §ar¡a nef¡i olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı müna……î ve su¡âli müsekkindir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§a ve dîdâna ve √abbu’l-…ar¡a nâfi¡dir. Ve şarâb ile
veca¡-ı külâ ve ¡usr-i bevle nâfi¡dir. Ve √a§ât için ondan bir dıra«mî a§l-ı
πârın …ışrı ile sa…y olunur. Ve onun du«ânı cenîni …atl eder.
es-Sümûmu: Le≠¡-i ¡a…rebe ve sâir nühûşa nâfi¡dir.
el-Ebdâlü: Onun bedeli «armel ve i≠«irdir.
330 Ya¡nî …ırfe-i dâr-ı §înî gibi. Ve fi’l-a§l …ırfe …uşûr-ı rummândır.
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Altıncısı ¢a§ab:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: ¢a§abın tebrîdi şedîd ve remâdı √ârrdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: A§lında ve vara…ında bilâ-√iddet cilâ-i yesîr
vardır.
ez-Zînetü: ¢a§abın …uşûru ve ve a§lı dâü’&-&a¡lebe nâfi¡dir; …uşûr ve a§lı
evsâ«a cilâ olur ve a§lı ba§al-ı berrî ile süllâyı ce≠b eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun ra†b vara…ı √umret üzere konulsa nef¡i
olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§abın infitâlini teskîn eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun zehri ü≠üne du«ûl eylese §amem i√dâ& eder [207b]
ve sıkışıp «urûc eylemez.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder.
es-Sümûmu: Le≠¡-i ¡a…rebe nâfi¡ olur.
Yedincisi ¢a§abu’≠-±erîre: ا ر ه
el-Mâhiyyetü: Bilâd-ı Hind’de nâbit olur ve onun ecvedinin levni yâ…ûtî
ve ¡u…deleri müte…ârib olur ve heşm ya¡nî kesr olunsa şe@âyâ-yı ke&îreye
münheşim olur. Ve ünbûbelerinin cevfi beyâ∂a mâil bir şey™ ile mümtelî
olur ki o şey™ nesc-i ¡ankebûta şebîh olur ve kaçan o şey™ ma∂π olunsa onda
 אvâ…i¡ olmuştur.
√arâfet olur. Ve ba¡∂ı nüsa«ta ا
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi levni yâ…ûtî ve ¡ahdi müte…ârib ve şe@âyâyı ke&îreye münheşim ve ünbûbesi nesc-i ¡ankebût gibi şey™-i mev§ûf-ı
me≠kûr ile mümtelî ve ma∂πı √ırrîf ve mes√û…u ¡a†ır ve §ufret ve beyâ∂a
mâil olanlar olur.
e†-‰ab¡u: Cidden derece-i &âniyeye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Müla††ıftır ve ona ma¡a-√arâfetin …ab∂-ı yesîr vardır ve cevherinde temâzücleri √asen ve mu¡tedil ar∂iyyet ve havâiyyet vardır ve tecfîfi ek&erdir ve onda cemî¡-i efâvîhte olduğu gibi cevher-i la†îf vardır.
ez-Zînetü: Dem-i meyyit kümûdetine nâfi¡ olur.
el-Evrâmu: Veremi ta√lîl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Şed«-ı ¡a∂ale nâfi¡dir.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı câlîdir.
A¡∂âu’§-~adrı: ¢am¡ ile √al…a teb«îr olunsa su¡âle nâfi¡dir gerek yalnız
ve gerek §amπ-ı bu†m ile teb«îr olunsun.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡Asel ve bezr-i kerefs ile kebid ve mi¡de veremlerine nâfi¡dir ve √abene dahi nâfi¡dir. “◊aben” √â-i mühmele ve ve bâ ve nûn ile verem-i ba†na ı†lâ… olunur. Ek&er-i nüs«ada vâ…i¡ olan cîm-i mu¡ceme ta√rîftir
ve …adîm §a√î√ nüsa«ta mühmeledir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder. Ve bezr-i kerefs ile külâya ve
ta…†îr-i bevle nâfi¡ olur. Ve veca¡-ı ra√im §â√ibesine onun †abî«i sa…y olunsa veyâ«ûd içine o ¡alîle iclâs olunsa nâfi¡ olur ve o †abî« ¡asel ile veyâ«ûd
bezr-i kerefs ile evrâm-ı ra√im için şürb olunur.
Sekizincisi ¢an†ûriyûn: ر ن
el-Mâhiyyetü: Bu nebt iki nev¡dir, biri §aπîr ve biri kebîrdir, iki nev¡ dahi
fa§l-ı rebî¡in â«irinde nâbit olurla, vara…ı e&l gibi olur. ¢an†ûriyûn-ı πalî@in
ya¡nî kebîrin bey∂ ve §ufr iki nev¡ …a∂îbi vardır ve başı a«∂ar olur ve nebâtı
miknese ya¡nî süpürge gibi olur ve onun şerbeti ma√mûm için iki dirheme
varınca …adar olur. Ve §aπîrin √aşîşi fûtenec-i cebelî ve heyûfârî…ûna şebîh
ve vara…ı se≠âb vara…ı gibi olur, onun gerek ra†b ve gerek yâbisinden ¡u§âre itti«â≠ olunur. Ve yâbisinden ¡u§âre itti«â≠ının †arî…i budur ki su içinde
…uvveti suya çıkınca …adar †ab« olunur ve ba¡dehu …uvvetini a«≠ edip
ta…vîm olunur. Bu tercüme …alem-gîr olan nüs«aların tercümesidir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda cilâ ve …ab∂ ve √arâfe ve mi…dâr-ı …alîl √alâve, bilâle≠¡ tecfîf vardır. Ve denilir ki la√m-ı mu…a††a¡ ile …an†ûriyûn †ab« olunsa
onu bi-cümletihâ cem¡ eder.
el-¢urû√u: Cirâ√âtın †arîsini ten…ıye eder ve ¡atî…ini «atm eder. Ve
…an†ûriyûn-ı yâbis merâhimde vâ…i¡ olup nevâ§îri ve …urû√-ı ¡amî…ayı ve
cirâ√ât-ı rediyyeyi idmâl eder. Ve ba¡∂ı kerre nâ§ûr …an†ûriyûn ile doldurulur ve üzeri şedd olunur ve nâ§ûru o tedbîr ı§lâ√ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fes«-i ¡a∂ale ve ¡a∂alde olan …ay√a …an†ûriyûn ve
«u§û§an …an†ûriyûn-ı da…î… ya¡nî §aπîr nâfi¡ olur. Ve ¡ır…u’n-nesâya ve ¡a§abın veca¡ına ve ra∂∂ına …an†ûriyûndan mütte«a≠e olan √u…ne nâfi¡ olur ve
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belki …an†ûriyûn-ı da…î…in bu me≠kûrların küllîsine nef¡i ek&er olur. Ve gerçi ba¡∂ı kerre o da…î… evvelâ dem ishâl eder lâkin ba¡dehu yine nef¡i olur ve
onun için ba¡∂ı kerre …an†ûriyûnun remâdı ma¡a’l-mâ i√ti…ân ederler.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¢an†ûriyûn-ı da…î…in ¡u§âresi ma¡a’l-¡asel …ur√a-i ¡aynın
indimâlinde ¡ayna ¡ârı∂ olan beyâ∂a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ¢ab∂ı √asebiyle nef&-i demi men¡ eder. Ve iki §ınfı ya¡nî
da…î…i ve πalî@i ¡usr-i nefese nâfi¡ olur. Ve ≠âtü’l-cenb ve nef&-i dem için
ondan iki dirhem mi…dârı şarâb ile sa…y olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Süded-i kebide ve §alâbet-i †ı√âle nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰am&ı idrâr eder ve cenîni i«râc ve dîdânı …atl ve bevli
idrâr eder. Ve maπ§ ve evcâ¡-ı ra√im için ondan iki dirhem mi…dârı sa…y
olunur. Ve …ûlınca onun nef¡i olur. Ve …an†ûriyûn-ı §aπîrin †abî«i sa…y olsa
balπam ile ve «âm ile ma¡an §afrâyı ishâl eder. Ve …an†ûriyûn «u§û§an
da…î…inin sa…yında ifrâ† olunsa dem ishâl eder.
Dokuzuncusu ¢ır†ım:
el-Mâhiyyetü: Onun bostânîsi ve berrîsi olur.
e†-‰ab¡u: ¢ır†ım-ı berrî derece-i &âniyede √ârr ve &âli&eye varınca …adar
yâbistir. Ve …ır†ım-ı ma¡rûf derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢ır†ımın dühnü «â§§ada encüre dühnüne …arîb olur velâkin
encüre dühnünden a∂¡aftır. Ve …ır†ım lebenin mâiyyetini temyîz edip cübnü
¡a…d eden eşyâdandır. Ve Mesî√î zu¡m eyledi ki …ır†ım leben-i câmidi ta√lîl
eder ve leben-i sâili tecmîd eder. Ve …ır†ımın πıdâiyyeti şedîden …alîl olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adrı ten…ıye ve §avtı ta§fiye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye redîdir ve mi¡dede lebeni tecbîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınca nâfi¡dir. Ve tîn ve ¡aselden birine …ır†ım «al†
olunsa balπam-ı mu√rı…ı ishâl eder ve bâha nâfi¡ olur. Ve …ır†ım-ı bostânînin dühnü ba†nı ı†lâ… eder. Ve ba¡∂ı kerre onun lübbü merâ… üzere va∂¡
olunmakla veyâ«ûd …ır†ımdan levz ve ¡asel ile √abb itti«â≠ olunmakla istihsâl olunur. Ve ba¡∂ı nüsa«ta “levz” bedeline “dühn-i levz-i mürr” vâ…i¡
olmuştur. Ve o √abbın şerbet-i vâ√idesi dört dıra«mîdir. Ve kaçan lübb-i
…ır†ım ve …us† ve levz-i mürrden üç û&ûlusât ve enîsûn ve na†rûnun her
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birinden birer dıra«mî tîn-i yâbis ve ¡asel ile a«≠ ve cem¡ olunsa ve ondan
bir cevze veyâ«ûd iki cevze mi…dârı tenâvül olunsa mâiyyeti ishâl eder. Ve
ba¡∂ı kerre ishâl-i mâiyyet için ondan nâ†ıf denmekle ma¡rûf √ulv itti«â≠ olunur ve onun §ıfatı budur ki …ır†ım, levz-i mu…aşşer ve enîsûn ve ¡asel «al†
olunup ondan nâ†ıf †ab« olunur ve …able’l-¡aşâ ondan müteferri…an tenâvül
olunur ya¡nî defe¡ât ile …alîlen …alîlen tenâvül olunur. Ve ba¡∂ı kerre tâze
…ır†ım lübbünden yirmi dirhem fânî≠-i ebya∂-ı mes√û…tan on dirhem fânî≠ ile
bir rı†l mâ-ı √ârrda mers olunup şürb olunur ve balπam onunla ishâl olunur.
es-Sümûmu: Les¡a-i ¡a…reb için şarâb ile berrî …ır†ımın vara…ı veyâ«ûd
&emeresi veyâ«ûd cemî¡an vara…ı ve &emeresi şürb olunsa nâfi¡ olur. Ve
ba¡∂ı nâs da¡vâ eylediler ki mel≠û¡ olan kimse berrî …ır†ımı veyâ«ûd &emeresini ağzında imsâk eylese o le≠¡in veca¡ı olmaz ve kaçan ağzından onları
i«râc eylese veca¡ ¡avdet eder.
Onuncusu ¢a†rân: ان
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ şecerenin dem¡asıdır ki o şecereye şebrîn derler. Ve onun du«ânının …uvvesi du«ân-ı ziftin …uvvesi gibidir. Ve …a†rânın
dühnü olur, §ûfe ile a«≠ olunur ziftin dühnü §ûfe ile a«≠ olunduğu gibi ya¡nî
…a†rân ve ziftten her biri †ab« olunup üzerine bir …ı†¡a §ûf ta¡lî… olunur, kaçan §ûf o ma†bû«un bu«ârı ile ter†îb eylese onun ru†ûbeti ¡a§r olunup a«≠
olunur, o ru†ûbete dühn-i …a†rân ve dühn-i zift ı†lâ… olunur.
e†-‰ab¡u: ¢a†rân derece-i râbi¡ada √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Meyyitin cü&&esini √ıf@ eder, kâvî ve mu√ammirdir.
ez-Zînetü: ¢amla ve §ı™bâna nâfi¡dir, onları …atl eder √attâ mevâşîde
olanları dahi …atl eder.
el-¢urû√u: La√m-ı rı«vı ta…viye eder, cerebe √attâ √ayvânda olan cerebe …a†rân «u§û§an …a†rânın dühnü nâfi¡ olur ve «u§û§an ≠âtü’l-erba¡ olan
√ayvânâtın ve kilâb ve cimâlin cereblerine nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A∂alin şed«ına ve onda dem ve …ay√ın ictimâ¡ına
[208a] nâfi¡ olur. Ve dâü’l-fîle ve devâlîye la¡…an ve le†û«an devâ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢a†rân ile başa †ılâ olunmak §udâ¡-ı bâridi teskînde
a¡@am-ı edviyeden olur. Ve ü≠üne ta…†îr olunsa ü≠ünün dûdunu …atl eder.
Ve mâ-ı zûfâ ile ü≠üne ta…†îr †anîni ve devîyi teskîn eder. Ve yine mâ-ı
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zûfâ ile sinn-i veci¡aya ta…†îr olunsa sinnin veca¡ını teskîn eder ve esnân-ı
müte™ekkileye dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir ve ¡aynda olan â&âr-ı …urû√a cilâ
olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Veca¡-ı levzeteyn için boğaza †ılâ olunur. Ve …urû√-ı riye
için bir buçuk vu…ıyye …a†rân la¡… olunsa …urû√-ı riyeye şifâ olur ve su¡âl-i
¡atî…e nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢a†rân şeceresinin &emeresi mi¡deye redîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Em¡âda olan dûdu …atl eder «u§û§an …a†rân ile i√ti…ân
olunsa bi’l-cümle dîdânı …atl ve †am&ı idrâr ve ke≠âlik cenîni dahi …atl eder
ve menîyi dahi ifsâd eder. Ve …able’l-cimâ¡ …a†rân ile ≠eker tel†î« olunsa
√abeli men¡ eder. Ve …a†rânın şerbîn tesmiye olunan şeceresinin &emeresi
mi¡deye redîdir ve ta…†î¡-i bevle nâfi¡dir.
es-Sümûmu: ±âtü’l-…arn olan √ayye nehşine …a†rân ∂ımâd kılınır. Ve erneb-i ba√rî sa…y olunanlara †ılâ ile şürb eyleseler şifâ olur. Ve geyik şa√mı
ile …a†rân te≠vîb olunup bir kimsenin a¡∂âsına mes√ olunsa ona hevâmm
ta…arrüb eylemez.
On Birincisi ¢us†:
el-Mâhiyyetü: ¢us† üç §ınftır: Evvelkisi …us†-ı ¡Arabîdir, o §ınf ebya∂
ve «afîf ve ¡ı†riyyetli olur. Ve ikincisi Hindîdir, o §ınf esved ve «afîf olur.
Üçüncüsü …us†-ı mürrdür, o §ınf &a…îlü’r-râyi√a ve Şâmîdir ve ona …us†-ı
…aranfîlî tesmiye olunur. Ve …us†un biraz ednâ §ınfları dahi vardır, onun râyi√ası §abır râyi√asına müşâbihtir ve sevâda mâildir. Ve min-beyni’l-a§nâf
Şâmî şimşâra ya¡nî ba…sa müşâbihtir ve râyi√a-i sâ†ı¡ası vardır. Ve ba¡∂ı nüsa«ta “Şâmî” bedeline bu ma…âmda “Rûmî” vâ…i¡ olmuştur. Ve ba¡∂ı kerre
…us†-ı ceyyid πaşş olunur râsenin §ulb olan a§lı ile. Ve a§l-ı râsen lisânı √â≠î
ve lâ≠i¡ olmaz ve râyi√ası …aviyye ve sâ†ı¡a değildir. Ve a§nâf-ı rediyyeden
bir §ınf dahi vardır ki †a¡mı mürrdür ve @ann olunur ki Hindîdir.
el-İ«tiyâru: Ecvedi …us†-ı ¡Arabî-i ebya∂ ve √adî& ve mümtelî ve πayr-i
müte™ekkil olup zehmü’r-râyi√a ve lisânı √â≠î ve lâ≠i¡ olmayanlardır ve ba¡dehu ecved o …us†-ı Hindîdir ki esbed ve «afîf olur ve ke≠âlik esved-i Şâmî
dahi ecveddir. Ve ba√rînin ecvedi …ışrı ra…î… olanlardır.
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e†-‰ab¡u: ¢us† &âli&ede √ârr ve &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda cidden merâret keyfiyyeti vardır ve √ırrîfedir, √arâreti vardır √attâ ta…rî√i olur, tes«îne ve ¡um…tan ce≠b-i mevâdda mu√tâc olan
¡u∂va nâfi¡ olur.
ez-Zînetü: Mâ-ı ¡asel ile …us† tel†î« olunsa kelefi cilâ eder.
el-¢urû√u: Onda ta…rî√ vardır. Ve a§nâfı beyninde …us†-ı mürr …urû√-ı
ra†beyi tecfîf eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¢us† istir«â-i ¡a∂ale ve ¡a§aba ve ke≠âlik fes«-i ¡a∂ale
nâfi¡dir ve ¡ır…-ı nesâya ∂ımâd olunsa ceyyid olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Lî&erπus mara∂ına nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şürb olunsa ve …am¡ ile teb«îr olunsa †am&ı ve bevli idrâr
ve cenîni …atl ve √abbu’l-…ar¡ı ve dîdânı i«râc eder ve bâhı ta…viye eder. Ve
…us† veca¡-ı ra√im için ta√mîl olunur. Ve …us†un şürbü ve †abî«inde iclâsı
ra√im-i bâridin veca¡ına nâfi¡ olur. Ve şarâb ile şürb olunsa †abî¡atı ta√rîk
eder. Ve bâhı ta√rîkinin sebebi budur ki …us†ta ru†ûbet-i fa∂liyye-i nâfi«a
vardır ve nâfi« olan ru†ûbet lâ-ma√âle bâhı ta…viye eder.
el-◊ummayâtu: Zeyt ile le†û« kılınsa nâfi∂e nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Ef¡înin ve πayrilerin ve bi’l-cümle nühûş için şarâb ile ve
efsentîn ile sa…y olunur ise nâfi¡ olur.
el-Ebdâlü: Nı§f vezni ¡â…ır…ar√â …us†a bedel olur.
On İkincisi ¢ar…ûmπamâ: א
el-Mâhiyyetü: Denildi ki …ar…ûmπamâ dühn-i za¡ferânın &üflüne ı†lâ…
olunur.
el-İ«tiyâru: O devânın ecvedi †ayyibetü’r-râyi√a ve rezîn ya¡nî ağır ve
esved olup ¡îdânı olmayanlardır ve kaçan suda idâfe olunsa suyu levn-i
za¡ferâna §âbiπ olanlardır ve ke≠âlik ma∂π olunsa esnânı §ıbπ-ı şedîd-i
bâ…ıye ile §âbiπ olanlardır.
el-»avâ§§u: Tes«în ve in∂âcı olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun …uvveti ¡aynı câliye ve @ulmet-i ¡aynı müzîle olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli idrâr eder.
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On Üçüncüsü ¢an…ayhen:
el-Mâhiyyetü: Dühn-i «ırva¡dır.
el-¢urû√u: Cerebi ve başta olan …urû√u ı§lâ√ eder …avmin zu¡mu üzere.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Fem-i ra√imin in∂ımâmını ve in…ılâbını ve ma…¡adede
olan evrâm-ı √ârreyi ı§lâ√ eder ve şürb olunsa ishâl edip ba†nda olan dûdu
i«râc eder ve bu devâ cidden ceyyid olur.
On Dördüncüsü ¢ınne:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki …ınne ya¡nî kasnı bir nebâtın §amπıdır331
ki o nebât şeklde …ı&&âya müşâbih olur, Sûriyâ bilâdında ya¡nî Şâm’da nâbit
olur. Ve ba¡∂ı kerre ona râtînec ve √ımma§ ve bâ…ılâ da…î…i ile πaşş olunur.
Ve …ınne bi’l-cümle iki …ısmdır, evvelkisi zübdî ve «afîfü’l-vezn ve şedîdü’l-beyâ∂ olur ve ikincisi ek&ef ve e&…al olur.
el-İ«tiyâru: Ek&ef ve kündüre şebîh ve yedde dıb…ı olup «aşebi olmayan
ecved olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i &âli&ede müceffiftir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onun …uvvesi müleyyine ve mu√alliledir,
riyâ√ı fâş eder ve müfsidât-ı la√mdandır ve onda tes«în ve iltihâb ve ce≠b
ve ta√lîl vardır.
ez-Zînetü: ¡Adesiyyâtı …al¡ eder.
el-Evrâmu: »anâzîre nâfi¡dir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢ur√-ı lebeniyye üzere «all ile †ılâ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: İ¡yâ ve küzâzdan ve teşennüc-i ¡a∂alden nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: ~udâ¡a ve §ar¡a nâfi¡dir. Ve …ınne ma§rû¡a koklatılsa inti¡âş eder ve seder ve diş ağrısına ve sinn-i müte™ekkileye fi’l-√âl nâfi¡ olur
ve ü≠ünde olan evcâ¡-ı bârideye nâfi¡dir ve ü≠ünün bilâ-e≠â veca¡ını ve veremini dahi ta√lîl eder. Ve ke≠âlik dühn-i sûsende ta√lîl olunup müftiren
ü≠üne ta…†îr olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Rebve ve su¡âl-i müzmine nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bi-…uvvetin †am&ı idrâr ve cenîni i«râc ve is…â† eder eger
…ınne i√timâl olunur ise. Ve eger şarâb ile şürb olunsa i«tinâ…-ı ra√ime ve
¡usr-i bevle nâfi¡ olur.
331 Ba¡∂ı nüsa«ta “§amπ” bedeline “leben” vâ…i¡ olmuştur.
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es-Sümûmu: Sihâma sa…y olunan semmin tiryâ…ıdır eger …ınne şarâb ile
şürb olunur ise ve ke≠âlik √ayyât ve ¡a…ârib sümûmuna dahi nef¡i olur. Ve
du«ânı hevâmmı †ard eder. A¡∂âsına …ınne mes√ edenlere hevâmm ta…arrüb
eylemez. Ve …ınneyi sefîdûliyûn ve zeyt ile a¡∂âsına temessü√ eden kimseye ta…arrüb eyleyen hevâmmı dahi …atl eder. Ve …ınnenin her sümûma
mu…âvemeti olur velâkin sekbînec mu…âvemetinden dûn ve e…all olur.
el-Ebdâlü: ¢ınnenin bedeli sekbînec olur.
On Beşincisi ¢ınbîl:
el-Mâhiyyetü: Büzûr-ı müleyyinedendir, @âhirinde vers √umretinden
dûn √umreti olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: İbn Mâseveyh dedi ki onda …ab∂-ı şedîd vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı …atl edip i«râc eder.
On Altıncısı ¢afru’l-Yehûd: د

ا

el-Mâhiyyetü: E†ıbbâ dediler ki …afr ba¡∂ı cibâlden nübû¡ eden nesnedir
ve ke≠âlik …afrdan ma¡dûddur. Ve ba¡∂ı nübû¡ eden miyâhın yüzünde †âfî
olan nesneler ve …afru’l-yehûddan esvedü’l-levn olanlar redîdir ve zifte şebîh olur. Ve o …afr …ı†a¡-ı sûd ve «afîftir, kaçan ma∂π olunsa ondan …âr †a¡mı
«urûc eder velâkin münferiktir.
el-İ«tiyâru: ¢afru’l-yehûdun ceyyidi firfîrî ve ba§§â§ ve …avî ve rezîn
olanlardır, ammâ vesa«lı olup esved olanlar redîdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârrdır ve &âli&eye varınca …adar yâbistir.
el-»avâ§§u: Onun …uvveti zift …uvvetine …arîbe olur. Ve a¡∂âyı ta…viye
ve ba†nda olan dem-i câmidi i≠âbe eder şürb olunur ise.
ez-Zînetü: Tırnaklara ¡ârı∂ olan beyâ∂a le†û«an nâfi¡dir. [208b]
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: »anâzîri in∂âc eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢ûbâya ve teverrüm eden …urû√a onunla †ılâ
olunur ve teverrümden men¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rise ∂ımâd olunur ve şürben ve †ılâen ¡ır…u’n-nesâda isti¡mâl olunur.
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A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âle ve …urû√-ı riyeye nâfi¡ olur ve nef&e mu¡în olur
ve §adrdan middeyi i«râc eder ve levzetân ve «unâ… veremlerine nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ~alâbet-i ra√ime nâfi¡dir. Ve kendisi veyâ«ûd du«ânı i√timâl olunsa ra√imin nütû™una ve evcâ¡ına nâfi¡ olur. Ve mâ-ı şa¡îr ile i√ti…ân
olunsa ≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur.
On Yedincisi ¢ılîmiya’≠-±eheb:

אا

el-Mâhiyyetü: ±ehebin sebki üzere ¡âlî olan &üfldür ve ke≠âlik ≠eheb
i≠âbe olundukta du«ânı ile mürtefi¡ olup ba¡dehu mün√all olan &üfldür.
Ammâ mü≠âb olan ≠ehebden rüsûb eden &üfl §afâyi√î olur. Ve i…lîmiyâ
ba¡∂ı kerre ≠ehebden ve ba¡∂ı kerre fı∂∂adan ve ba¡∂ı kerre nu√âstan a«≠
olunur.
el-İ«tiyâru: ±ehebînin ef∂ali ¡un…ûdî ve remâdiyyü’l-levn olup †arî
olandır; §afâyi√î aπla@dır.
e†-‰ab¡u: Mu¡tedildir, yübsü &âli&eye mâildir.
el-»avâ§§u: İ…lîmiya’≠-≠eheb maπsûl ve πayr-i maπsûl her √âlde i…lîmiya-i fı∂∂adan el†aftır ve onda tecfîf ve cilâ vardır.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√âtı doldurur ve cirâ√âtın evsâ«ını ten…ıye
eder ve lu√ûm-ı zâidesini ekl eder ve …urû√-ı «abî&eyi idmâl eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡ olur ve ¡ayna nüzûl eden mâın ibtidâsında dahi nâfi¡ olur ve ¡aynı ten…ıye332 eder.
On Sekizincisi ¢ılîmiya’l-Fı∂∂a:

אا

el-Mâhiyyetü: ¢îlîmiyâ-i fı∂∂anın itti«â≠ı …îlimiyâ-i ≠ehebin itti«â≠ı
gibi olur.
e†-‰ab¡u: ‰abî¡atta …îlimiyâ-i ≠ehebe …arîb olur ve ondan ebreddir.
el-»avâ§§u: Onda bi-i¡tidâlin tecfîf ve bilâ-le≠¡ cilâ olur «u§û§an maπsûlünde bu ef¡âl ek&er olur, merâhimde a§la√tır. Ve onun tecfîf ve cilâsı ebdân-ı mu¡tedilede olur, §ulbetü’l-la√m olan ebdânda olmaz.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cerebe ve …urû√-ı ¡asireye ve …urû√-ı ra†beye
nâfi¡dir merâhime id«âl olunmakla ve ≠erûr kılınmakla.
332 [Mütercim ve Arapça nüshalarda “takviye”]
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On Dokuzuncusu ¢al…and:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Bedeni müceffif ve mu§allib ve müke&&iftir. Ve bir nev¡
ekkâldir ki onda …ab∂ ve i√râ… vardır.
el-¢urû√u: Enfe ¡ârı∂ olan nâ§ûra ve …urû√-ı ra†be-i «abî&eye cidden
nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Ru¡âfı men¡ eder. Ve onun bir …a†resi suda √all olup enfe
ta…†îr olunsa re™si ten…ıye eder. Ve …al…and o edviyedendir ki ü≠ünü ten…ıye
eder ve ü≠ünün evcâ¡-ı bâridesine nâfi¡ olur ve dîdânı …atl eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdân ve √abbu’l-…ar¡ için ondan bir dıra«mî ¡asel ile
sa…y olunur.
es-Sümûmu: Fu†run ya¡nî mantarın ma∂arratını def¡ eder.
Yirmincisi ¢ul…u†âr: אر
el-Mâhiyyetü: Câlînûs dedi ki …al…adîs …ul…u†âra isti√âle eyledi.
e†-‰ab¡u: ¿âli&eye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢ul…u†ârda i√râ…-ı şedîde vardır, seyelânât-ı demeviyyeyi
…ab∂ ve tecfîf eder ve le≠¡i e…all olur ve onda …ab∂-ı ke&îr ile ma¡an √arâret-i ke&îre olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Nemle ve cemreye nâfi¡ olur mâ-ı küzbere ile
†ılâ olunur ise ve «abî&e ve sâ¡iye …ur√alar üzere ≠erûr kılınır. Ve …ul…u†âr
la√m-ı zâidi i√râ… eder ve «uşkrîşet i√dâ& eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Ru¡âfa ve li&ât ve naπânıπ evrâmına nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ek√âle id«âl olunup cilâya ve ecfânın πıl@atini tecfîfe
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dem-i ra√imin nezfine mâni¡ olur.
Yirmi Birincisi ¢unâberâ: א ي
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki …unâberâ bir nev¡ nebât-ı †avîldir, onun
vara…ı müsta†îl ve «aş«âş vara…ına şebîh olur ve ¡ır…ı †avîldir ve râyi√ası
kerîh değildir ve bezri mürr bezrine şebîhtir, cibâl ve §a«ârîde nâbit olur.
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e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârrdır. ¢ânûn nüs«alarında yübûsete ta¡arru∂
olunmamıştır.
el-»avâ§§u: La†îf ve mu…a††ı¡ ve cellâdır. Bûles dedi ki …unâberâ sevdâyı müvelliddir «u§û§an mil√ ile kebs olunan ve basılan …unâberâ sevdâyı
ke&îren tevlîd eder.
ez-Zînetü: Kelefi ve beha…ı câlî olur ve bi’l-√a…î…a ve∂a√a enfa¡dır eger
…unâberâ ekl olunur ise veyâ«ûd dühnü ile eyyâm-ı ke&îre ∂ımâd olunur
ise. Onunla mu¡âlece ¡Arabın ta¡arrüf eylediği mu¡âlecâttandır.
el-¢urû√u: ¢unâberâ vara…ı ile ∂ımâd olunsa &edye ¡ârı∂ olan …urû√-ı
«abî&eye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢unâberâ a§lının suyu ile isti¡â† olunsa dimâπda olan
ru†ûbât-ı πalî@aya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Süded-i kebidi ve †ı√âli teftî√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun suyu ba†nı ı†lâ… eder ve bevâsîre ∂ımâd olur ve
maπ§ı izâle eder ve §alâbet-i ra√imi ta√lîl eder ve keymûsât-ı πalî@asını
i«râc eder ve kebid ve †ı√âl süddelerini teftî√ eder.
es-Sümûmu: ¢unâberâ cemî¡an hevâmm les¡alarına nâfi¡dir.
Yirmi İkincisi ¢ısûs: س
el-Mâhiyyetü: ¢ısûsun üç §ınfı vardır, esved ve ebya∂ ve a√merdir. Ve
cemî¡-i a§nâfı √ırrîf ve …âbı∂dır. Ve onun e√ad-ı a§nâfından bir şey™ vardır
ki ona lâ≠en tesmiye olunur. Ve fi’l-a§l …ısûs lâ≠enin kendi veyâ«ûd o πayridir ki ikisinin a√vâli biri birine müte…âribdir.
e†-‰ab¡u: Onun †ab¡ı √arârete mâildir ve ecnâsının ba¡∂ısında bârid dahi
olur. Ve lâ≠enin kendi derece-i &âniyenin â«irinde √ârrdır.
el-»avâ§§u: ¡A§aba ∂ârrdır ve onda …ab∂ vardır «u§û§an vara…ında
…ab∂ ek&erdir. Ve zehri ¡â…ıldır. Ammâ onların cümlesinden lâ≠en denmekle ma¡rûf olan §ınf müsa««in ve efvâh-ı ¡urû…u müfetti√ ve cidden müleyyindir.
ez-Zînetü: Onun dem¡ası …amlı …âtiledir. Ve lâ≠en şarâb-ı ûmâlî ile «al†
olunup â&âr-ı …urû√ta isti¡mâl olunsa â&ârı ta√sîn eder ve eger şarâb-ı mürr
ve dühnü’l-âs ile «al† olunsa tesâ…u†-ı şa¡rı men¡ eder velâkin onun …uvvesi
dâü’&-&a¡leb mara∂ına nef¡e bâliπ olmaz ta√lîli …alîl olmakla.
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el-¢urû√u: Onun †abî«i şarâb ile …urû√-ı ke&îreye nâfi¡ olur ve onunla
∂ımâd olunup …urû√-ı «abî&e sa¡ydan men¡ olunur ve ondan √ar…-ı nâr için
…ayrû†î itti«â≠ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§aba ∂ârr olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡a§îri dühn-i îresâ ve ¡asel ve na†rûn ile isti¡mâl
olunsa §udâ¡-ı müzmini ta√lîl eder. Ve onun a§nâfından §ınf-ı esvedin ru™ûsunun ¡u§âresi a«≠ olunsa o ¡u§âre …ışr-ı rummân içinde tes«în olunduktan
sonra sinn-i mütevecci¡anın cihet-i «ilâfında olan ü≠üne ta…†îr olunsa veca¡-ı sinn-i me≠kûra nâfi¡ olur. Ve ke≠âlik mâ-ı …ısûs ten…ıye-i re™se ceyyid
olur ve enfin seyelân-ı müzminine bür™ olur ve enfin …urû√unu tecfîf eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun †arîsi ile ma¡a’l-«all †ı√âl ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ısûs-ı ebya∂ın zehresinden üç dirhem mi…dârı şarâb ile
sa…y olunsa ≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur, gündüz iki def¡a sa…y olunur. Ve onun
†arîsi ve ru™ûs-ı ile ∂ımâd olunsa †am&ı idrâr eder. Ve hatunlar √ay∂dan
pâk olup †uhra du«ûlünden sonra onunla teba««ur eyleseler onları √abelden
ya¡nî gebe kalmaktan men¡ eder. Ve o nebtin †arîsi başı cânibinden i√timâl
olunsa †am&ı idrâr ve cenîni i«râc eder. Ve lâ≠en meşîme için teb«îr olunup
meşîmeyi i«râc ve is…â† eder ve zehri †abî¡atı ¡a…l eder.
es-Sümûmu: Kaçan onun u§ûlü «all ve şarâb ile sa…y olunsa rüteylâ nehşine nâfi¡ olur.
Yirmi Üçüncüsü ¢ay…în:
el-Mâhiyyetü: Kerîhü’†-†a¡m bir nev¡ §amπdır, bilâd-ı ¡Arabdan meclûbdur. Ve ba¡∂ılar zu¡m eylediler ki senderûstur velâkin o …avl mu√a……a…
değildir. Ve ba¡∂ı kerre o §amπ ile ma¡a’l-mürr ve’l-mey¡a ted«în olunur.
el-»avâ§§u: Onda taπdiye-i yesîre vardır.
el-¢urû√u: Â&âr-ı …urû√u serî¡an taπdiye eder ve onda tehzîl …uvvesi
vardır beher yevm bir dirhemin üç rubu¡unu sikencebîn ile veyâ«ûd mâ ile
şürb eyleseler.
A¡∂âu’r-Re™si: Veca¡-ı esnân ve tesâ…u†-ı li&eye mu¡âlecede ona mu¡âdil
bir ¡ilâc olmaz.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetli eder.
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A¡∂âu’§-~adrı: Mâ-ı ¡asel ile rebve nâfi¡ olur, onu mu§âri¡ûn isti¡mâl
ederler.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ondan sikencebîn ile üç [209a] gün mi…dârı şürb olunsa
cidden †ı√âli hüzâlde kılar.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâ-ı ¡asel ile şürben †am&ı idrâr eder.
Yirmi Dördüncüsü ¢u†n:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Penbenin çekirdeği müleyyin-i müsa««indir.
el-Evrâmu: Onun √abb-ı med…û…u «anâzîri telyîn eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun lübbünün dühnü mükesser ve mes√û… olup dühnde
ma√lûl olan §înînin333 ¡u§âresi ile ebya∂ ve a√mer @ufru …al¡ eder. Ve bu
lev√a nüs«a-i sul†âniyyeden mâ-¡adâda mevcûd değildir.
A¡∂âu’§-~adrı: ¢u†nun √abbı rib¡ ve su¡âle nâfi¡ ve §adra ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ◊abbı ba†nı müleyyindir. Ve vara…ının ¡u§âresi §ıbyânın
ishâline nâfi¡dir.
Yirmi Beşincisi ¢ınneb:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki …ınneb berrî ve bostânî olur. Bostânîsi
bir nev¡ nebâttır ki onun vara…ı ve …u∂bân-ı fâriπası vardır ve bezri müstedîr ve me™kûldür, Ammâ berrîsi bir nev¡ nebâttır ki onun …u∂bânı şedîden
esved olup †ûlü bostânîden bir ≠irâ¡ mi…dârı a§πar olur ve vara…ı bostânî
vara…ına şebîh olur lâkin bostânîden «aşin olur ve sevâdı eşedd ve zehri
√umrete mâil olur ve u§ûlü devâ olur ve …ışrından √abl fetl olunur.
el-»avâ§§u: Bezri riyâ√ı †ard eder ve müceffiftir, inhi∂âmı ¡asîr ve «ıl†ı
redîdir ve is«ânı …uvvetlidir ve ma…lüvvünü ∂ararı e…alldir ve sikencebîn-i
sükkeri onun ∂ararını def¡ eder.
el-Evrâmu: Berri …ınnebin u§ûlünün †abî«i evrâm-ı √ârreye ve √umrete
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡u§âresi ve dühnü veca¡-ı ü≠ünde isti¡mâl olunur.
Ve ¡u§âresi ile baş πasl olunup re™ste olan ibriyye ¡illetine nâfi¡ olur. Ve
bezri şiddet-i is«ânı ve teb«îri olmakla §udâ¡ i√dâ& eder.
333
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İbn Kütbî.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: ◊abbının inhi∂âmı ¡asîr ve mi¡deye redîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ışrının isti¡mâli istik&âr olunsa menîyi …a†¡ eder.
Yirmi Altıncısı ¢ılâ:
el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve mu√rı… ve câlî ve ekkâldir, …uvveti mil√ten a…vâdır.
ez-Zînetü: Beha…a menfa¡at-i @âhire ile menfa¡ati olur.
el-¢urû√u: Cerebe nâfi¡ ve la√m-ı zâidi ekl eder.
Yirmi Yedincisi ¢aymûliyâ: א
el-Mâhiyyetü: ◊acer-i ru«âm gibi §afâyi√tir, beyâ∂ ve berrâ… ve †ayyibe
olur, †a¡mında kâfûriyyet vardır ve ba¡∂ısında berî… olmaz ve cemî¡an a§nâfı
serî¡ü’t-teferrük olur.
el-¢urû√u: ◊ar…-ı nâra ve «â§§aten ma¡a’l-mâi ve’l-«all nâfi¡dir. Ve
mu√ra…ının maπsûlü ¡asiretü’l-indimâl olan …urû√a nâfi¡dir.
Yirmi Sekizincisi ¢ırfe:
el-Mâhiyyetü: Dâr-ı §înîdir, onu biz beyân eyledik.
Yirmi Dokuzuncusu ¢atâd: אد
el-Mâhiyyetü: Onun §amπı ke&îrâdır, bâbu’l-kâfta onun menâfi¡ini biz
≠ikr eyledik.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir.
Otuzuncusu ¢ar†ûmâ: א
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs ≠âhib oldu ki …ar†ûmâ bir nev¡ nebâttır ki
onun vara…ı vardır ve &emer-i ke&îr ve müteferri… a√meri vardır ve a§lı
§ıπâr-ı da…î…tir. Ve zu¡m olunur ki onun a§lı ta√abbübe ya¡nî mu√abbete
sebeb olur ve onda fâide-i †ayyibe yoktur; ≠ikr olunan menfa¡at menfa¡at-i
†ıbbiyye değildir.
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Otuz Birincisi ¢urray§:
el-Mâhiyyetü: Encüre ya¡nî ısırgandır.
e†-‰ab¡u: ◊arâreti ∂a¡îfe ve yübûseti şedîdedir.
el-»avâ§§u: Şerâyı tevlîd eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstis…âya nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İsti†lâ…-ı ba†na nâfi¡dir.
Otuz İkincisi ¢unbure: ه
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstimrâ ve ha∂m olunsa πıdâiyyeti ke&îre olur lâkin ha∂mı ba†î™dir.
Otuz Üçüncüsü ¢ul…âs: אس
el-Mâhiyyetü: Onun üşnâna müşâbeheti vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda ma¡a’l-…ab∂ mülû√at vardır ve eczâsı πayr-i müşâbihtir ve nef«-i yesîri vardır.
A¡∂âu’§-~adrı: Onunla πarπara olunup §adr temlî√ olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâu’l-¡a§feri ishâl eder «u§û§an bezrinin ve nebâtının
¡u§âresinin ishâli ek&er olur; ishâl ¡alîli i∂¡âf eylemesin için onlar …alîlen
isti¡mâl olunur. Ve o devâ müdrirdir ve §afrâyı ve mâiyyeti bi-rıf…ın ishâl
eder. Ve şerbet-i vâ√idesi rı†l-ı vâ√idin &ülü&ünden iki &ülü&üne varınca
…adar [olur.]
Otuz Dördüncüsü ¢ır†âs: אس
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢ır†âs-ı mu√ra… nezf-i demi men¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢ır†âs ¡ale’r-rî… ma∂π olunsa sükkerin râyi√asını …a†¡
eder.
el-¢urû√u: ¢ır†âs-ı mu√ra… sa¡feyi men¡ eder.

601

602

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Otuz Beşincisi ¢aysûm: م
el-Mâhiyyetü: Birincâsefe derler.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda ma¡a-…ab∂ın mülû√at vardır ve eczâsı πayr-i müşâbihtir ve onda ma¡a-nef«i yesîr le†âfet vardır ve mürrdür ve onda ar∂iyyet ve
tel†îf olur. Câlînûs dedi ki onun zehri efsentînden eblaπdır ve onda teftî√
vardır.
ez-Zînetü: Onun mu√ra…ı dâü’&-&a¡lebe nâfi¡dir «u§û§an dühn-i «ırva¡
veyâ«ûd dühn-i fücl ile isti¡mâl oluna. Ve …aysûm nebâtı ba†î™e olan li√ye
inbâtında nef¡i olur eger edhân-ı müsa««ınenin ba¡∂ısı ile †ab« olunur ise ve
li&âtı dahi …ab∂ eder.
el-Evrâmu: Evrâm-ı balπamiyyeyi ta√lîl eder. Ve sefercel ile †ab« olunsa ¡asiretü’t-ta√lîl olan evrâma nef¡i olur.
el-¢urû√u: Cirâ√at-i †ariyyeyi le≠¡ edip ona muvâfı… değildir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun †abî«i fes«-i ¡a∂ale ve müzmin ve ¡asîr ¡ır…-ı
nesâya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢aysûm zeyt ile †ab« olunsa başı tes«în edip bürûdetini
cidden izâle eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun †abî«i nefes-i inti§âbî ¡usrüne nâfi¡dir. Ve bu bâbda
onun †abî«i ve ke≠âlik fu…â√ının †abî«i ef∂aldir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰am&ı idrâr eder ve cenîni i«râc eder ve külâda ve me&ânede olan √a§âtı teftît eder. Ve in∂ımâm-ı fem-i ra√ime onun dühnü nâfi¡
olur ve ¡usr-i bevle dahi nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: Ma¡a’d-dühn …aysûm ile a¡∂â temrî« olunsa nâfi∂e nef¡i
olur.
es-Sümûmu: Şarâb ile sa…y olunsa sümûma nâfi¡ olur. Ve …aysûm ferş
olunan mev∂i¡den hevâmmı …aysûm †ard eder.
Otuz Altıncısı ¢âtilü’≠-±i™b:

ا ئ

א

el-Mâhiyyetü: Bu devânın …uvveti «ânı…u’n-nemir tesmiye olunan devânın …uvveti gibidir velâkin o …uvvet ancak ≠übâba ta¡allu… eder, â«erlerde
onun te™&îri olmaz.
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Otuz Yedincisi ¢âtilü’l-Kelb:

اכ

א

el-Mâhiyyetü: Bu devâ nev¡-i â«erdir, o ism ona ma«§û§tur.
A¡∂âu’r-Re™si: Cidden ru¡âf i√dâ& eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Nef&-i dem i√dâ& eder.
es-Sümûmu: Kilâbı bi-sür¡atin …atl eder.
Otuz Sekizincisi ¢âmâriyûn: אر ن
el-Mâhiyyetü: ◊akîm Dîs…ûrîdûs dedi ki onun şeceresi şecere-i sefercele
müşâbihtir velâkin onun vara…ı eda……tır ve &emeresi aπla@dır, ¡i@amda iccâ§a müsâvîdir ve &emeresinin çekirdeği yoktur ve o &emere nu∂c buldukta
onun levni yâ…ût-ı a√mer levnine mâil olur. Ve ona müte¡allik ef¡âli biz ≠ikr
eylemeziz, zîrâ onun bedene ma∂arratı menfa¡atinden ek&erdir, ona binâen
≠ikrini biz terk eyledik. Bu vech üzere bu devâ ancak nüs«a-i sul†âniyyede
me≠kûrdur.
Otuz Dokuzuncusu ¢a†af:
el-Mâhiyyetü: Serma…tır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar bârid ve derece-i &âli&ede ra†bdır.
el-»avâ§§u: Onun bezinde ¢oles’in re™yi üzere a§√âb-ı §afrâya …uvve-i
müleyyine vardır.
Kırkıncısı ¢urretü’l-¡Ayn:

ةا

el-Mâhiyyetü: Bu ism circîrü’l-mâya ı†lâ… olunur ve ona kerefs-i mâ
derler; onun kokusu ¡a†ırdır ve nebâtı miyâh-ı râkidede olur.
el-»avâ§§u: Cidden mu√allil ve müsa««indir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰am&ı ve bevli idrâr eder ve √a§âtı teftît edip bevl ile
i«râc eder. Ma†bû«an ve niyyen ekl olunur ise …ur√a-i em¡âya nâfi¡ olur.
Kırk Birincisi ¢ar¡: ع
el-Mâhiyyetü: Mâhiyyeti ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve ra†bdır.
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el-»avâ§§u: ¢ar¡-ı meslû… πıdâ-i yesîr ile taπdiye eder ve in√idârı serî¡dir ve bi-sebebin mine’l-esbâb mi¡dede fâside olmasa ondan «ıl†-ı redî tevellüd eylemez ve eger mi¡dede olan «ıl†-ı redîye mü§âdif olur ise veyâ«ûd
†ûl-i ma…âmı olur ise o §ûrette …ar¡ fâsid olur sâir fevâkih mi&lli. Ve …ar¡dan
tevellüd eden «ıl† tefih ya¡nî †a¡msız olur meger ki ona şey™-i â«er karışıp ona πâlib ola, o πâlibin †a¡mı «ıl†ta @uhûr eder. Eger …ar¡a sefercel «al†
olunsa onun «ıl†ı §afrâvîler √a……ında ma√mûd olur ve ke≠âlik …ar¡a koruk
ve enâr suları «al† olunsa yine a§√âb-ı §afrâya ma√mûd olur velâkin mi¡â-i
…ûlûna ∂ararı müte∂â¡if olur. Ve …ar¡ın «avâ§§ındandır ki onun ekli her neye
mu…ârin olur ise …ar¡dan √â§ıl olan πıdâ mu…ârin olduğu nesneye mücânis
olur, me&elâ …ar¡ «ardal ile ekl olunsa onun «ıl†ı √ırrîf olur ve mâli√ ile ekl
olunsa [209b] «ıl†ı mâli√ olur ve …âbı∂ ile ekl olunsa onun «ıl†ı …âbı∂ olur.
Ve cemî¡an …ar¡ sevdâ ve balπam a§√âblarına ∂ârr ve §afrâ a§√âbına ceyyid
olur. Ve …ar¡ın mürebbâsının tebrîd ve tes«în mi&lli te™&îri olmaz ve edviyeye id«âl olunmaz belki o mürebbâ ba¡∂ı kerre le≠≠et için isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡u§âresi ü≠ünün veca¡-ı √ârrını teskîn eder «u§û§an
o ¡u§âre dühn-i verd ile isti¡mâl oluna ve evrâm-ı dimâπıyyeye ve sersâma
ve veca¡-ı √al…a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ¢ar¡ın sevî…i √arâretten √âdi& olan su¡âle ve veca¡-ı §adra
nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun †abî«i mi¡dede olan fu∂ûl-i √ârreye nâfi¡dir, o
fu∂ûlü izlâ… eder ve ke≠âlik tecvîfine §abb olunan şarâb dahi onun gibidir.
Ve veca¡-ı esnân için ¡u§âre-i …ar¡ ile isti¡â† olunur. Ve …ar¡ mi¡de bellesini
cidden tevlîd eder ve ¡a†aşı …a†¡ eder. Ve …ar¡ın niyyi mi¡deye cidden ∂ârrdır
√attâ şübbân ve feteyânın mi¡delerine dahi ∂ârrdır. Ve mi¡dede olan âfet-i
…ay™a nâfi¡ …ay™dan πayri bir devâ yoktur. Ve …ar¡ın mi¡â-i …ûlûna ma∂arratı
¡a@îmedir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ar¡ın suyu ¡asel ile †ab« olunup içine na†rûn katılsa ba†nı telyîn eder ve ke≠âlik …ar¡ √âli üzere cemr içine defn ve †ab« olunup onun
suyu sükker ile şürb olunsa o dahi fi¡l-i me≠kûru fâ¡il olur. Ve …ar¡ın em¡âya
ma∂arratı şedîdedir «â§§aten ma∂arratı …ûlûna eşeddir.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı √ârreye nâfi¡dir.
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Kırk İkincisi ¢ı&&â: א
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun bezri «ıyârdan a…vâdır ve na∂îci ef∂al ve el†aftır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyeye varınca …adar bârid ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: ◊arâreti ve §afrâyı teskîn eder velâkin keymûsu redî ve
¡ufûnete müsta¡iddir ve √ummayât-ı §a¡beyi teskîn eder. Ve fesâd-ı bı††î«
…ı&&âdan esra¡dır. Ve …ı&&ânın na∂îcinde cilâ vardır. Ve …ı&&ânın bezri
«ıyâr bezrinden «ayrlıdır ve istimrâya «ıyâr …ı&&âdan eb¡addır. Ve niyyen
¡urû…ta ≠âhib olup √ummayât-ı müzmineyi tevlîd eder. Ve onun ma∂arratını nân«âh veyâ«ûd mi¡denin şiddet-i iltihâbı def¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun vara…ı balπamî şerâya va∂¡ olunsa ondan
cidden intifâ¡ olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: ◊arâret ile πaşy olan kimse …ı&&âyı şemm eylese inti¡âş
eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Cidden ¡a†aşı teskîn eder ve ke≠âlik mi¡deye dahi ceyyiddir lâkin onun ceyyiden ha∂m ve istimrâsı …alîlen vâ…i¡ olur. Ve kaçan onun
a§lından iki ü&ûlûs edrûmâlî ile şürb olunsa «ıl†-ı redî-i ra…î…i …ay™ ettirir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onda idrâr ve telyîn vardır ve evcâ¡-ı me≠âkîre nâfi¡ olur
ve me&âneye muvâfı…tır. Ve …ı&&ânın idrârı bi††î«ten dûn olur.
es-Sümûmu: Onun vara…ı kelb-i kelib ¡a∂∂asına nâfi¡ olur.
Kırk Üçüncüsü ¢ı&&âu’l-◊ımâr: אر

אء ا

el-Mâhiyyetü: Ondan ¡u§âre itti«â≠ olunur ve itti«â≠ın †arî…i budur ki
onun &emeresi â«ir-i §ayfta ve levni saradıkta a«≠ olunur, bir «ır…a içinde
ta¡lî… olunur suyu seyelân edip terevvu… ve ta§affî eylesin için ve onun
revâ…ı πa∂âre içinde remâd üzere tecfîf olunur ve gölgede vâ…i¡ bir lev√
üzere va∂¡ olunur.
el-İ«tiyâru: ¢ı&&âu’l-√ımârın ceyyidi a§fer ve …ı&&â gibi müsta…îm olup
merâret-i §âdı…ası olanlardı. Ve ¡u§âresinin ceyyidi ebya∂ ve emles ve
¡un§ula müşâbih olup üzerine bir sene mürûr eden …ı&&âu’l-√ımârın ¡u§âresidir.
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el-»avâ§§u: La†îf ve mu√allildir ve a§lı ve vara…ı ve &emeresi câlî ve
mu√allildir ve …ışrının tecfîfi ek&erdir ve a§l ve vara…ı ¡u§ârelerinin …uvveleri vâ√idedir.
ez-Zînetü: Kendinin ve a§lının ve vara…ının ¡u§âreleri yere…âna nâfi¡dir
ve indimâlâtın â&âr-ı sûdu üzere onun yâbisinden ≠erûr kılınsa o â&ârı izâle
eder ve evsâ«-ı vechi ten…ıye eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun a§lı da…î…-ı şa¡îr ile ∂ımâd olunsa balπamı ve ¡atî… olan her veremi ta√lîl eder. Ve …ı&&â-i √ımâr cirâ√âtı tefcîr eder
«u§û§an §amπ-ı bu†m ile isti¡mâl olunsa ve «u§û§an …ı&&âu’l-√ımârın ¡u§âresi isti¡mâl olunsa.
el-¢urû√u: Onun yâbisi cereb ve …uvâbâ üzere ≠erûr kılınsa ona nâfi¡
olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡dir. Ve ¡ır…-ı nesâ için onun †abî«i
ile i√ti…ân olunur. Ve onunla ma¡a’l-«all ni…ris üzere ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Leben ile …ı&&â-i √ımâr se¡û† kılınsa şa…î…ayı ta√lîl eder.
Ve leben ile …ı&&â-i √ımâr mun«urâna le†û« kılınsa baştan fu∂ûl-i ke&îre
ifrâπ eder ve bey∂aya ve §udâ¡-ı müzmine nâfi¡ olur. Ve vara…ının ¡u§âresi
a∂¡aftır ve eger ¡u§âresi ü≠üne ta…†îr olunsa evcâ¡-ı ü≠ünü teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: Sû™-i nefesi olanlara …ı&&â-i √ımâr ¡u§âresi ile ishâl şedîden muvâfı… olur. Ve ¡u§âresi ¡asel ve ke≠âlik zeyt ile √aneke le†û« kılınıp
«unâ…a nef¡i olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: O devâ mâiyyeti i«râc etmekle istis…âya bilâ-∂arar menfa¡ati ¡a@îme ve ¡acîbe olur eger a§lından bir buçuk ü&ûlûs sa…y olunur ise.
Eger ondan üç rı†l, iki …ıs† şarâb ile †ab« olunup her üç günde ¡ale’r-rî… üç
ü&ûlûstan beşe varınca …adar sa…y olunsa o dahi nâfi¡ olur. Ve eger onun
a§lından bir buçuk ü&ûlûs veyâ«ûd …ışrından rubu¡ eksûnâ a«≠ ve şürb olunsa balπamı ve mirre-i §afrâyı kusturur. Ve mâ-ı ¡a&el ile …ı&&â-i √ımâr şürb
olunup nef¡-i @âhiri olur. Ve o iki mâddeyi bilâ-e≠â velâ-∂arar li’l-mi¡deti
sühûlet ile idrâr eder. Ve onun ¡u§âresine o ¡u§ârenin ∂ı¡fı mi…dârı mil√ «al†
olunup ondan kirsenne mi…dârı √abblar itti«â≠ olunsa o √abbı şürb müshilât-ı ceyyideden olur. Ve ammâ ondan mu…ayyi™ itti«â≠ının †arî…i budur
ki suda onun ¡u§âresi i≠âbe olunduktan sonra ondan bir şey™ a«≠ olunup
onunla a§l-ı lisân ve √avâlîsi tel†î« olunur. Ve eger ondan esra¡ ve a…vâ
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mu…ayyi™ itti«â≠ını murâd edersen o ¡u§âreyi zeytte ve dühn-i sûsende i≠âbe
edip bâ…î a√vâlî kemâ-fi’l-evvel işlersin. Ve eger …ay™ı ifrâ† üzere ise onun
şâribine zeyt ve şarâb sa…y edersin ve onları sa…y ifrâ†-ı …ay™ı fi’l-√âl teskîn
eder. Ve eger onları sa…y nâfi¡ ve nâci¡ olmaz ise sevî…-i şa¡îr mâ-ı bârid ile
ve «all ile sa…y olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Balπamı ve demi ishâl eder. Ve ¡u§âresi bevli ve †am&ı
idrâr eder ve i√timâl olunsa cenîni ifsâd eder.
Kırk Dördüncüsü ¢arn: ن
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, boynuz ma¡nâsınadır.
A¡∂âu’r-Re™si: Geyik ve keçi boynuzlarının mu√ra…ı bi-…uvvetin dişlere
cilâ verir, li&eyi şedd eder ve hâyice olan li&e veca¡ını teskîn eder. Ve vâcib
olur ki o boynuzlar beyâ∂ olunca …adar i√râ… oluna.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mil√-i maπsûl gibi beyâ∂ olunca …adar i√râ… olunan geyik boynuzu ¡ayndan mevâddı men¡ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Mu√ra… ve maπsûl olan geyik boynuzu nef&-i deme nâfi¡
olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ◊aben dedikleri verem-i ba†nı ı∂mâr eder ve mi¡deye
∂ararı olmaz ve yere…âna nef¡i olur.,
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mu√ra… ve maπsûl geyik boynuzu ≠ûsen†âriyâya nâfi¡dir.
Kırk Beşincisi ¢a†ât: אت
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: ◊arâreti ∂a¡îfe ve yübûseti …aviyyedir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Sevdâ tevlîd eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İstis…âya nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İsti†lâ…a nâfi¡dir.
Kırk Altıncısı ¢avâni§u’t-‰ayr:

ا

ا

el-Mâhiyyetü: ¢avâni§u’†-†ayr ma¡rûftur, kuşların kursağına derler, πıdâiyyeti ke&îredir. Ammâ decâcın …avâni§i dahi sâir …avâni§ gibi bi-sür¡atin
münha∂ım olmaz.
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el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢avm @ann ederler ki …âni§anın dâ«ilde olan
†aba…ası müceffifeten fem-i mi¡deye ve veca¡ına nâfi¡ olur. İbn Mâseveyh
dedi ki «u§û§an …avâni§-i düyû…un bu menfa¡ati ek&erdir.
Kırk Yedincisi ¢ûfâ:
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ba√rîdir. O √ayvânın …uvâsı cünd-i bîdester
√ayvânının …uvâsına [210a] …arîbdir.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun la√mı §ar¡a ve i«tinâ…-ı ra√ime cidden nâfi¡dir.
Kırk Sekizincisi ¢a∂îbü’l-İyyel:

ا

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, geyik me≠âkîridir.
es-Sümûmu: Dîs…ûrîdûs dedi ki ba¡de’d-da…… sa√… olunup şürb olunsa
ef¡î nehşine nâfi¡ olur. Mu§annifi ¡ibâreti iş¡âr eder ki onda semm-i ef ¡îye
mu…âvemet edecek bir keyfiyyet yoktur lâkin @âhir budur ki onun …âili erbâb-ı tecribeden olmakla bi’l-«â§§a nef ¡ini müşâhede edip ona binâen i«bâr eyledi.
Kırk Dokuzuncusu ¢unfu≠:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, kirpiye derler ve o ism berrîye ı†lâ… olunur.
Ammâ cebelîsine düldül derler, onun sehm gibi şevki olur ve cebelînin
†ab¡ı berrî †ab¡ına …arîbdir. Ammâ onun ba√rîsi ≠evi’l-a§dâf olan simâktan
bir nev¡dir.
el-»avâ§§u: Onun şa√mı ve ke≠âlik müceffef olan kebidi mevâddın
a√şâya in§ıbâbını men¡ eder. Ba√rînin ve berrînin remâdında cilâ ve ta√lîl
ve tecfîf …uvveleri olur. Ve …unfu≠-ı berrînin mümalla√ı dâü’l-fîle nâfi¡
olur. Ve berrînin la√mı şiddet-i ta√lîli ve tecfîfi √asebiyle cü≠âma nâfi¡ olur.
Ve berrînin √urâ…a-i cildi zift ile «al† olunsa dâü’&-&a¡lebe nâfi¡ olur.
el-Bü&ûru: ¢unfu≠-ı ba√rînin cildi edviye-i cerebde ve la√mı «anâzîre
ve ¡a…d-i §ulbeye nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Berrînin la√m-ı mümalla√ı fâlice ve teşennüce ve emrâ∂-ı ¡a§abın küllîsine ve dâü’l-fîle nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: La√mı sille nâfi¡ olur.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Berrînin la√mı sû™-i mizâca nâfi¡ olur. Ve memlû√u sikencebîn ile istis…âya nâfi¡dir. Ve ke≠âlik onun kebidi bir …ı†¡a «ır…a üzere
va∂¡ olunup tecfîf olunsa o dahi fi¡l-i me≠kûru işler. Ve …unfu≠-ı ba√rî mi¡deye ceyyid olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢unfu≠-ı ba√rî ba†nı telyîn eder ve idrârı olur. Ve berrînin mümalla√ı sikencebîn ile veca¡-ı külâya nâfi¡ olur. Ve berrînin la√mı
§ıbyândan firâşına bevl edenlere nâfi¡dir √attâ onun la√mını ekle idmân
¡usr-i bevle mü™eddî olur.
el-◊ummayâtu: Berrînin la√mı √ummayât-ı müzmineye nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Onun la√mı nehş-i hevâmma nâfi¡ olur.
Ellincisi ¢abc:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Onun la√mı lu√mânın ya¡nî etlerin el†afıdır. Ve …abc †ayhûca bi’l-cümle a§nâfında ve §ıfâtında müşâbihtir.
ez-Zînetü: Onun la√mı bedeni tesmîn ve ta√sîn eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun la√mı fu™âdı cilâlandırır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun la√mı istis…âya nâfi¡ olur ve mi¡deye nâfi¡dir ve
ha∂mı ba†î™dir velâkin ha∂m ve istimrâ olsa πıdâiyyeti ke&îre olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İkisinin ya¡nî …abc ile †ayhûcun la√mı «afîf olur ve bâhı
ta√rîk ederler.
Elli Birincisi ¢a∂m-ı ¢ureyş:
el-Mâhiyyetü: Onun mâhiyyeti tennûb bâbında ≠ikr olundu ki √abb-ı
§anevberin §aπîridir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Külâ ve me&âne …ur√alarına ceyyiddir.
Elli İkincisi ¢ult:
el-Mâhiyyetü: O devâ mâş-ı Hindîdir, bezr-i kettân mi…dârındadır ve
…alîlen ekberdir, πubrete mâildir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve derece-i ûlâda ra†bdır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Füvâ…ı i≠hâb ve izâle eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Külâda ve me&ânede √a§ât inbât eder ve istitlâ…-ı ba†na
nâfi¡dir.
Elli Üçüncüsü ¢att:
el-Mâhiyyetü: İsfist ya¡nî ra†bedir ve cemî¡an devâbbın ¡alefidir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Dühnü’l-…att ra¡şenin tiryâ…ıdır, onu i≠hâb ve izâle
eder.
Elli Dördüncüsü ¢ara@: ظ
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki …ara@ bir şeceredir ki onun ¡u§âresi
a…â…ıyâdır, onun şeceresi Mı§r’da ve πayri mev∂i¡de dahi olur ve ba¡∂ı kerre o şecere nâ√iye-i Kirmân’da dahi nâbit olur, bâbu’l-elifte a…â…ıyâ ef¡âlini
biz ≠ikr eyledik.
Elli Beşincisi ¢aml-ı ¢ureyş:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki ba¡∂ı nâs ona fen†avîdâs tesmiye ederler. Ve fe†avîdâs tennûbun &emeresidir, πuluf içinde olur ve o πulufa ba¡∂ı
nâs §anevber tesmiye eder.
el-»avâ§§u: ¢uvve-i …âbı∂ası ve is«ân-ı yesîri vardır.
A¡∂âu’§-~adrı: ¡Asel ile sa…y olunsa su¡âle nâfi¡¡ olur ve veca¡-ı §adra
dahi …avmin zu¡mu üzere nâfi¡dir.

Yirminci Fa§l ◊arf-i Râda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda Yirmi Beş Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Rey√ân: ر אن
Fi’l-Mâhiyyeti: Nebt-i ma¡rûftur ve onun iki §ınfı olur, biri aş…ar ve biri
a«∂ar olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Rey√ân da…… olunup bâsûra †ılâ olunsa nâfi¡ olur. Ve
dühnü a«≠ olunup bâsûra merhem kılınsa ma…¡adede ¡ârı∂ olan nef«e nâfi¡
olur.
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İkincisi Rey√ân-ı Süleymânî:

א

ر אن

el-Mâhiyyetü: Denildi ki o rey√ân I§fahân dağlarından a«≠ olunur ve
onun ra†b şibte müşâbeheti olur. Ve ke≠âlik denildi ki onun vara…ı «a†mî
vara…ı gibi olur ve fi…â√ı leblâb gibi şecer üzere mültevî olup sarılır. Ve
benzer ki rey√ân-ı Süleymânîde i«tilâf ola ve benzer ki …avl-i &ânî o rey√ânın cem-siferem denmekle ma¡rûf olan rey√âna ı†lâ… olunduğuna işâret ola,
zîrâ ¡avâmm zu¡m eder ki ism-i Cem ◊a∂ret-i Süleymân ¡aleyhi’s-selâma
ı†lâ… olunur.
el-»avâ§§u: La†îf ve müceffiftir.
el-Evrâmu: Cemre üzere «all ile †ılâ olunsa nef¡i olur ve o evrâm-ı balπamiyye üzere dahi †ılâ olunur.
el-¢urû√u: »all ile …urû√-ı sâ¡iyeye †ılâ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…ris üzere †ılâ olunsa bi’l-«â§§a nef¡i olur. Ve ra¡şeye
ve fâlice ve istir«âya rey√ân-ı Süleymânî dühnü nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: La…veye nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Veca¡-ı ra√im için dühn-i verd ile i√timâl olunur.
es-Sümûmu: Le≠¡-i ¡a…reb üzere onunla †ılâ olunur.
Üçüncüsü Ri¡yü’l-◊amâmi ve’l-İbil:

אم وا

ا

ر

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ √aşîşedir ki onun √abb-ı âs gibi √abbı olur ve
onda ednâ √arâret olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda ve derece-i &âniyede bâriddir.
el-»avâ§§u: La†îftir ve onu ra¡y eden hevâmmın semmi mu∂ırr olmaz.
ez-Zînetü: Onun †abî«i şa¡rı cidden esved eder. Ma¡lûm buyurula ki
nüs«a-i sul†âniyyede ve bi’l-cümle †ab¡ olan nüs«alarda tercümede ≠ikr
olunduğu üzere ri¡yü’l-√amâmı ve’l-ibil a√kâmı lev√a-i vâ√idede ta√rîr
olunmuştur, ammâ ¢ânûn’un ba¡∂ı nüs«alarında ve müfredât kütüblerinin
sâirlerinde her biri başka başka ta√rîr olunmakla ba¡∂ı nüsa«ın ¡ibâretini
bi-¡aynihi îrâd eylemek isti√sân olundu, o ¡ibâret budur:
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Ri¡yü’l-◊amâm: אم

ا

ر

el-Mâhiyyetü: ا ن
ةو
כ ا
وة
اد
ا سا
وا
e†-‰ab¡u: ا א
אر ا و ر
el-»urâcu ve’l-¢urû√u:
ا
اذا
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru:
ا ورام ا
Ri¡yü’l-İbil:

ا

ا سو

ا

כ

ا אت و

ا

ر

[el-Mâhiyyetü:]
אر
el-»avâ§§u:
ار
ا אت وا ام א
ا א
es-Sümûmu:
و جا
ا אئ ر ا ل وا
ا وح اذا ا
و כ ا כ ا אر
ez-Zînetü:
دا

ه
ام و

ا א
ا

אل ان ا
ره

Dördüncüsü Rete: ر
el-Mâhiyyetü: Bundu…-ı Hindîdir. [210b] Ve bundu…-ı Hindî bundu…-ı
Rûmî mi…dârında ve ¡i@amında bir &emeredir, «aş«âş gibi olur ve münfelı…
olup yarılsa nârecîl gibi ondan bir √abb @uhûr eder.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve yâbistir.
ez-Zînetü: »all ile «anâzîr üzere †ılâ olunsa ona nâfi¡ olur.
el-Bü&ûru: Cereb ve √ikkeye nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ªahrda ya¡nî arkada olan riyâ√-ı mû≠iyeyi kesr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: La…ve için onunla isti¡â† olunur ve ona nef¡-i ke&îri olur
ve ke≠âlik şa…î…aya ve §udâ¡a dahi o isti¡â† nâfi¡ olur. Ve rete §ar¡ ve seder
ve cünûn ve mâli«ûlyâya dahi se¡û†an nâfi¡ olur. Ve la…ve için onunla isti¡â†
tecribe olunup nef¡ müşâhede olundu ya¡nî üç gün isti¡â† olundu ve o se¡û†
ile ¡alîlin burnu deliklerinden balπam-ı ke&îr seyelân edip yevm-i &âli&te
¡illet zâile oldu. Ve vâcib olur ki §â√ib-i la…ve bir beyt-i mu@limde kılına.
Ve «ıl†-ı «âmın rî√ine dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Ayna nüzûl eden suya rete ku√len nâfi¡ olur «u§û§an
onun §aπîrinin ¡u§âresinin nef¡i ek&er olur. Ve rî√-i sebele ve πışâveye dahi
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nâfi¡ olur mâ-ı merzencûş ile isti¡â† olunur ise. Ve √avel için ma¡a’l-i&mid
ikti√âl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: ±âtü’l-cenbü’l-bârid ve rebv ve su¡âl-i müzmin ve §adrdan dem nef&i için a§l-ı rete iki dirhem şarâb ile sa…y olunur ve …ab∂ı √asebiyle o ¡illetlere nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Hey∂aya nef¡i olur ve mi¡de ve veca¡-ı ra√im için ondan
iki dirhem sa…y olunur. Retenin ma√kûkundan ferzice itti«â≠ ve i√timâl
olunsa †am&ı idrâr eder ve cenîni i«râc eder ve ¡u§âresi dahi √ukâkesi gibidir
ve mirre-i sevdâyı ve balπamı ve mâiyyeti ve §afrâyı bi’l-cümle bedenden
min-πayri ikrâhin i«râc eder √attâ onun nef¡i bara§ ve yere…ân ve kelef ve
o mi&lli edvâddan ¡âfiyete bâliπ olur ve …ûlıncı ta√lîl eder. Ondan şerbet
üç kezemedir ve kezeme altı …îrâ†tır, şarâb-ı √ulv veyâ«ûd sikencebîn ile
sa…y olunur ve o devâ fu†râsâliyûn ve du…û ile verilir ve sa…mûnyâ dahi
«al† olunur ise ishâlini ta√rîk eder ve devâyı ta…viye eder. Ve «al† olunan
sa…mûnyânın mi…dârı her dıra«mîye üç ü&ûlûsât olur. Ve ba¡∂ı kerre reteden iki dirhem a«≠ ve da…… olunup şarâb-ı √ulv içinde veyâ«ûd sikencebîn
içinde bir müddet terk olunur ve ba¡dehu o şarâb veyâ«ûd sikencebîn ¡ades
ve şa¡îrden biri ile ve la√m-ı decâc ile †ab« olunup mera…ası ile ta√assî olunur ve ona sa…mûnyâdan bir şey™ dahi «al† olunur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı rib¡e nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: ¡A…reb ve rüteylâ le≠¡ine tiryâ… olur. Ve sa¡y ve ictihâd
olunup onun …ışr-ı a¡lâsından ¡adese mi…dârı a«≠ olunup onunla les¡a olan
şa……tan isti¡â† olunur.334
Beşincisi Rîvend:

ر

el-Mâhiyyetü: Bir …avm @ann eyledi ki rîvend behmen-i §înînin u§ûlüdür, diyâr-ı ~în’den bilâd-ı sâireye na…l olunur. Ve ba¡∂ı kerre πaşş olunup
rîvend †ab« olunur, mâiyyeti a«≠ ve ¡u§âresi tecfîf olunur ve ba¡dehu cevheri dahi tecfîf olunup olduğu √âl üzere bey¡ olunur velâkin o √âl üzere olan
rîvend-i maπşûş mütekâ&if olur ve …ab∂ı dahi eşedd olur. Ve rîvend-i «âli§
müte«al«il olup onun …ab∂ı e…all ve ma∂πı za¡ferânî olur.
334 Allâhu a¡lem murâd budur ki o me™«û≠ şa……-ı les¡aya id«âl olunup şemm ettirilmekle enfine id«âl olunur. “Yes¡u†u”nun bu ma¡nâda isti¡mâl olunduğu ¢âmûs’ta
mu§arra√tır.
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el-»avâ§§u: Onun cevher-i şeceresi mâiyyet ile havâiyyetten mümtezic
olur ve onda nâriyyetin fi¡li √asebiyle ar∂iyyet-i mürre olur ve ona binâen
re«âveti olur ve …ab∂ı ar∂iyyeti ile olur ve lüdûneti dahi ar∂iyyetinde olan
…ab∂ ile olur belki ondan intifâ¡ ve fi¡linin tamâmı ar∂iyyetinde olan keyfiyyet ile olur. Ve rîvend-i «âli§te …ab∂ e…all olur.
ez-Zînetü: Kelefe ve cülûd üzere olan â&âr-ı bâ…ıyeye «all ile †ılâ olunsa
veyâ«ûd şürb ile istifrâπ olunsa nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreye ba¡∂ı ru†ûbât ile ∂ımâd olunur.
el-¢urû√u: »all ile †ılâ olunsa …ûbâya nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Sa…†aya ve ∂arbeye cidden nâfi¡ olur. ◊ûzî dedi ki onun
şerbet-i vâ√idesi iki dirhemdir, †ılâen memzûcda şürb olunur ve şarâb-ı
rey√ânî ile sa…y olunsa füsû«a nâfi¡ olur. Ve fes«-i ¡a∂al ve onun evcâ¡ı için
ve ke≠âlik imtidâd için rîvendin dühnü nâfi¡ olur ve fet…e dahi nâfi¡dir.
A¡∂âu’§-~adrı: Rebve ve nef&-i deme nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve mi¡denin kendilerine ve ∂a¡flarına ve evcâ¡larına ve evcâ¡-ı bâ†ıneye ve füvâ…a ve fet…e nâfi¡ olur ve †ı√âli ı∂mâr eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ±erebe ve maπ§a ve ≠ûsen†âriyâya ve külye ve me&âne
ve ra√im veca¡larına ve nezf-i deme nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: ±âtü’l-edvâr ve ke≠âlik müzmine olan √ummâlara nâfi¡
olur.
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmma nâfi¡dir ve şerbetinin mi…dârı πârî…ûn şerbeti mi…dârı kılınır.
Altıncısı Râziyânec:

راز א

el-Mâhiyyetü: Râziyânecin bezri kerefs bezrine benzer ve onun …uvveti berrî râziyânec …uvvetine …arîb olur velâkin ondan a∂¡aftır. Ve berrînin
a…vâsı kebîr olanları olur. Ve ba¡∂ı nüs«ada “kerefs” bedeline “küzbere”
vâ…i¡ olmuştur.
e†-‰ab¡u: Râziyânec-i berrînin √arâret ve yübsü eşedd olur ve onlar derece-i &âli&ede olmağa elya… ve evlâ olur, ammâ bostânînin √arâreti &âniyede olur.
el-»avâ§§u: Südedi teftî√ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetlendirir «u§û§an §amπında bu menfa¡at
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ek&er olur ve ¡aynâ mâın nüzûlü katında ve ibtidâsında nef¡i olur. Dîmo…râ†îs zu¡m eyledi ki †arî olan bezr-i râziyâneci hevâmm ra¡y edip ba§arlarını
√iddetlendirirler ve efâ¡î ve √ayyât fa§l-ı şitâdan sonra me™vâlarından «urûc
edip ba§arlarına isti¡nâ için gözlerini râziyânece √akk ederler.
A¡∂âu’§-~adrı: Râziyânec-i ra†b lebeni tek&îr eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mâ-ı bârid ile sa…y olunsa πa&eyâna ve iltihâb-ı mi¡deye
nâfi¡ olur ve ha∂mı ba†î™ ve πıdâsı redîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder ve «â§§aten râziyânec-i berrî
√a§âtı teftît eder. Ve berrîde ve nehrîde külye ve me&âne menfa¡atleri vardır. Ve râziyânec ve «u§û§an onun berrîsi ta…†îr-i bevle ve ten…ıye-i nüfesâya nâfi¡ olur. Ve a§l-ı râziyânec ma¡a-bezrihi ekl olunsa †ab¡ı ¡a…l eder.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı müzmineye nâfi¡ olur. Ve mâ-ı bârid ile
sa…y olunsa πa&eyâna ve πa&eyândan √âdi& olan iltihâb-ı mi¡deye nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Onun †abî«i şarâb ile ve ke≠âlik mâ-ı bârid ile nehş-i
hevâmma nâfi¡ olur. Ve onun a§lı da…… olunup kelb-i kelib ¡a∂∂ası üzere
onunla †ılâ olunup nef¡i olur.
Yedincisi Râmik: را כ
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¢âbı∂ ve ¡â…ıldır, mevâddı in§ıbâbdan men¡
eder ve √arâreti teskîn eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mâ-ı âs ile sa…y olunsa mi¡deyi ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı cidden ¡a…l eder.
Sekizincisi Rîtiyânec:

ر א

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârrdır ve derece-i ûlâda
yâbistir.
el-»avâ§§u: Ebdân-ı câsiye vü §ulbede la√mı münbit olur velâkin ebdân-ı
nâ¡ime vü leyyinede elemi ta√rîk ve tehyîc eder. Ve ba¡∂ı kerre ¡urû… ya¡nî
¡urû…-ı §ufr ve cüllenâr ve onların em&âli ile terkîb olunup …urû√u sağaltır.
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Dokuzuncusu Râsen:

را

el-Mâhiyyetü: Onun bir §ınfı bostânîdir ve bir §ınfı dahi vardır ki onun
vara…ının bir şibrden bir ≠irâ¡a varınca …adar †ûlü olur ve nemmâm ve ¡ades
yaprağı gibi ar∂ üzere döşenir ve onun enfa¡-ı eczâsı a§lı olur.
el-İ«tiyâru: Onun şarâbı ef¡âlinde …aviyyü’l-…uvvet olur ve onun şarâbı
ef∂aldir ve «all ile mürebbâ olan râsen meksûrü’l-√arâret olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir ve onda ru†ûbet-i fa∂liyye
vardır, ona binâen bedene mülâ…î olduğu fevrinde bedeni tes«în eylemez.
el-»avâ§§u: Bi’l-cümle âlâm ve evcâ¡-ı bârideye ve heyecân-ı riyâ√ u
nef«e nâfi¡ olur ve onda …uvve-i mu√ammire ve cilâ-i bâliπ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡Ir…-ı nesâya ve veca¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur. Ve onun
a§lı ve vara…ı ∂ımâden evcâ¡-ı bârideye ve şed«-ı ¡a∂ale nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Mu§addi¡dir velâkin şa…î…a-i balπamiyyeyi ta√lîl eder
[211a] «u§û§an râsenden ne†ûl itti«â≠ oluna.
A¡∂âu’§-~adrı: ¡Asel ile ondan le¡û… itti«â≠ olunsa nef&e mu¡în olur ve
§adrı müna……ıye le¡û… ile §adra tel†î« olunsa ten…ıyeleri ceyyid olur. Ve
râsen …albi tefrî√ ve ta…viye eden eşyâdandır. Ve ba¡∂ı kerre ondan §adrı
müna……î devâ itti«â≠ olunur bu vechle ki elli mi&…âl râsen a«≠ olunup altı
ü&ûlûsât ¡a§îr içine va∂¡ olunur ve üç ay mürûrun[[dan] sonra şürb olunur ve
o şarâb-ı râsen §adrı ve riyeyi ten…ıye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: A§l-ı râsen †abî«i bevl ve †am&ı idrâr eder ve «u§û§an
şarâbının idrârı ek&er olur. Ve râsen isti¡mâline ta¡ahhüd eden kimse küllü
sâ¡atin bevle mu√tâc olmaz.
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmma nâfi¡dir «u§û§an râsen-i Mı§rînin nef¡i
ek&erdir.
Onuncusu Remâd: ر אد
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Cemî¡an ermide müceffiftir velâkin şiddet ve ∂a¡f ile a§nâf-ı
remâdın i«tilâfları vardır. Ve remâdı πasl remâdın cilâsını ta…lîl eder ve ona
taπriye ve bilâ-le≠¡ tecfîf îrâ& eder. Ve mâu’r-remâd edviye-i mu¡affineye
dâ«il olur. Ve remâd a§nâfının a…vâsı tîn ve yetû¡ remâdları olur, bâ…île-
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ri miyâhının cilâsı o iki mâu’r-remâd cilâsından e…all olur. Ve mâ≠eryûn
remâdı cellâ ve mu¡affindir. Ve bellû† mi&lli …âbı∂ «aşeb remâdı ile dem
√abs olunur.
el-¢urû√u: ¡A∂âye remâdı ile cereb ve …uvâbâ üzere †ılâ olunsa nâfi¡
olur.
el-Bü&ûru: Mâ-ı remâdu’t-tîn …urû√-ı «abî&eye berâ™ettir ve …ur√adan
la√m-ı zâidi ekl eder ve …urû√-ı balπamiyyeye nâfi¡ olur, ke≠âlik …urû√-ı
¡amî…a vü ¡a@îmeye dahi nâfi¡dir, zîrâ la√m-ı fâsidi …urû√tan …al¡ eder ve
cirâ√ât-ı müzmine edviyelerinin cirâ√atı ilzâ…ı gibi …urû√u o mâ-ı remâd
ilzâ… eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ba¡∂ı kerre mâu’r-remâddan ve «u§û§an remâd-ı tînden bir mi…dâr su ile veyâ«ûd zeytten şey™-i yesîr ile mev∂i¡-i ¡âlîden su…û†
edenlere ve vehn-i ¡a∂ali olanlara sa…y olunurlar. Ve remâda zeyt «al† olunup bedene mes√ olunsa ¡ara…ı celb eder ve veca¡-ı ¡a§aba ve fâlice nef¡-i
beyyini olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Mâu’r-remâd li&âtı şedd eder «u§û§an bellû† remâdının
şeddi ek&er olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Mâ≠eryûnun remâdı ba§arı √iddetlendirir; şî√in remâdı
…urû√u doldurur.
A¡∂âu’§-~adrı: Mâ≠eryûnun remâdı ≠eb√aya nâfi¡ olur «u§û§an devâ-i
√a†â†îf ile isti¡mâl oluna.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Remâd-ı tîn suyu zeyt ile şürb olunsa mi¡deye ¡ârı∂ olan
cümûd-ı deme nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Tîn veyâ«ûd bellû† remâdının suyu ile ba¡∂ı kerre
…ur√a-i em¡â ve seyelân-ı müzmin ve bevâsîr ve nevâ§îr için i√ti…ân olunur.
es-Sümûmu: Rüteylâ nehş edenlere mâ-ı remâdı şürb nâfi¡ olur ve ke≠âlik bellû† ve tîn mâu’r-remâdını şürb cibsîn sa…y olunanlara nâfi¡ olur.
On Birincisi Riclü’l-Cerâd: اد

ا

ر

el-Mâhiyyetü: O nebt ba…l-ı Yemânî mecrâsına cârî olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Sill mara∂ına nâfi¡dir.
el-◊ummayâtu: ‰ab« olunsa serma… mi&lliler mecrâsına cârî olup √ummayât-ı rib¡ ü mu†bı…a ve †ar†âvüse nâfi¡ olur.
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On İkincisi Riclü’l-∏urâb: ا اب

ر

el-Mâhiyyetü: Bu dahi bir devâdır ki bu ism ona «â§§ kılındı ya¡nî bunun
müsemmâsında i«tilâf vardır, kimisi a†rîlâldir dediler ve kimisi nebt-i â«er
olduğuna ≠âhib oldular, iki ferî… dahi kendi ≠âhib oldukları müsemmâya
ma«§û§ ismdir diye zu¡m eylediler.
A¡∂âu’n-Nef∂i: O √aşîşenin u§ûlü †ab« olunsa ishâl-i müzmine nâfi¡
olur. Ve ¢oles i√tiyâ†î eyledi ki …ûlınca dahi nef¡i olur ve sûrincân ¡ameli
gibi ¡amel eder.
On Üçüncüsü Rummân: ر אن
el-Mâhiyyetü: Rummân †a¡mı √asebiyle üç …ısmdır, √ulv ve «âmi∂ ve
müzzdür ya¡nî may«oştur.
e†-‰ab¡u: ◊ulvün ba¡∂ısı i¡tidâlden derece-i ûlâya varınca …adar bâriddir
ve derece-i ûlâda ra†bdır. Ve «âmi∂ derece-i &âniyede bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ~afrâyı …am¡ eder ve a√şâya seyelân-ı fu∂ûlü men¡ eder
«u§û§an şarâb-ı rummânda bu fi¡ller …avî olur. Ve cemî¡an a§nâf-ı rummânda √attâ rummân-ı «âmi∂de dahi ma¡a’l-…ab∂ cilâ vardır.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı «abî&e vü «aşineye ma¡a’l-¡asel √abb-u rummân ile
†ılâ olunur. Ve a…mâ¡-ı rummân cirâ√âta nâfi¡dir «u§û§an a…mâ¡ın mu√ra…ı
isti¡mâl oluna. Ve cüllenâr cirâ√âtı ilzâ… eder. Ve rummân-ı √ulv müleyyindir. Ve cemî¡an rummânın πıdâsı …alîlü’l-mi…dârdır lâkin ceyyidü’l-πıdâ olur. Ve rummân-ı müzz mi¡deye tuffâ√ ve sefercelden enfa¡dır velâkin
onun √abbı erde™dir ve eczâsının a…ba∂ı a…mâ¡ı olur. Ve rummânın cemî¡an
a§nâfı …âbı∂dır gerek √abbı √ulv ve gerek πayr-i √ulv olsun.
A¡∂âu’r-Re™si: ◊abb-ı rummân ¡asel ile veca¡-ı ü≠üne nâfi¡dir ve o √abb
bâ†ın-ı enfe †ılâ olunur. Ve √abbu’r-rummân sa√… olunup ma¡a’l-¡asel «al†
olunsa …ulâ¡a †ılâ olur. Ve bir √ulv rummâne şarâb ile †ab« olunup olduğu
√âl üzere da…… olunsa ve onunla ü≠ün-i müteverrimeye ta†liye olunsa nef¡-i
ceyyidi olur. Rummânın şarâbı ve rubbu «umâra nâfi¡dir «u§û§an «âmi∂in
nef¡i ek&erdir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Eummân-ı «âmi∂in ¡u§âresi @ufreye nâfi¡dir.
A¡∂âu’§-~adrı: Rummân-ı «âmi∂ §adrı ve √al…ı …uşûnetli eder. Ve rummân-ı √ulv telyîn eder ve §adrı ta…viye eder. Ve √abbu’r-rummân mâ-ı
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ma†ar içinde sa…y olunsa nef&-i demi men¡ eder. Ve cemî¡an rummân «afa…
âna nâfi¡ olur ve fu™âdı câlî olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Rummân-ı müzz iltihâb-ı mi¡deye nâfi¡dir. Ve rummân-ı
√ulv mi¡deye muvâfı…tır …ab∂-ı la†îfi olmak √asebiyle. Ve «âmi∂ mi¡deye mu∂ırrdır ve ma¡a-≠âlik √abbu’r-rummân mi¡deye redî ve mu√rı…tır. Ve
sevî…i √abâlânın şehvetine muvâfı…tır. Ve rubbunun ve «u§û§an «âmi∂in
rubbunun muvâfa…ati ek&erdir ve ma√mûm olan kimse ba¡de’†-ta¡âm onun
ma§§ eylemek …able’†-†a¡âm ma§§ eylemekten evlâ olur, zîrâ ba¡de’¡-†a¡âm
rummân-ı «âmi∂i ma§§ bu«âr-ı †a¡âmı a¡∂â-i ¡âliyeye §u¡ûddan men¡ eder ve
…able’¡†-†a¡âm onun ma§§ı ba¡dehu mütenâvel olan †a¡âmı esfele in√idârdan
men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »âmi∂in idrâr-ı bevli √ulvün idrârından ek&er olur ve
ikisinde dahi idrâr mevcûddur. Ve ma¡a’l-¡asel √abbu’r-rummân …urû√-ı
mi¡deye nâfi¡dir ve «âmi∂i mi¡deye ve em¡âya mu∂ırrdır. Ve sevî…i ishâl-i
§afrâvîye nâfi¡ olur ve mi¡deyi ta…viye eder. Ve a§l-ı rummân …uşûru nebî≠
ile dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı i«râc eder gerek ¡alâ-√âlihi bâ…î iken ve gerek
†ab« olunup ba¡dehu tenâvül olunsun.
On Dördüncüsü Rîbâs: ر אس
el-Mâhiyyetü: Bir nebâttır ki cibâl üzere fa§l-ı rebî¡de nâbit olur, onda
√ummâ∂-ı ütrücc ve √ı§rım …uvveti vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: İltihâbı mu†fî™ ve demi …â†ı¡ ve √arâreti müsekkindir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ‰â¡ûna nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Rîbâs ¡u§âresi ku√len ba§arı √iddetlendirir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İshâl-i §afrâvîye nâfi¡ olur.
el-◊ummayâtu: ◊a§be ve cüderî ve †â¡ûn ve vebâ √ummâlarına nâfi¡
olur.
On Beşincisi Riye: ر
el-Mâhiyyetü: A¡∂â-ı √ayvândan bir ¡u∂vdur ki …albi tervî√ için
ma«lû…tur, Türkî lisânında ona akciğer derler.
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el-»avâ§§u: Onun πıdâsı …alîl ve balπamiyyeye mâildir. Mu§annif onu
“ve fîhi na@arun” demek ile redde işâret eder, vech-i na@ar Allâhu a¡lem
budur ki riye a¡∂â-i §afrâviyyeden olduğu mu√a……a…tır ve ¡u∂v-ı §afrâvî ne
keyfiyyette balπama mâile πıdâiyyet tevlîd eder!
el-¢urû√u: Kuzunun riyesi «ufftan √âdi& olan sa√cın üzerine √ârreten
va∂¡ olunsa ona şifâ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İnhi∂âmı sehldir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı ¡a…l eder.
On Altıncısı Re«ame:

ر

el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun merâresi şa…î…ası olan cânibin «ilâfı cânibinde
vâ…i¡ ü≠üne dühn-i benefsec ile ta…†îr olunur ve ke≠âlik veca¡-ı ü≠ün olan
cânibin «ilâfı cânibine ta…†îr olunur. Ve enf ve ü≠ününde rî√i olan §ıbyâna
merâre-i re«ame se¡û† ve …a†ûr …ılınır.
A¡∂âu’l-¡Aynı: O merâre mâ-ı bârid ile ¡aynında beyâ∂ olanlara ikti√âl
olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildi ki onun zibli gebe kalan hatunlara teb«îr olunsa
√amlini is…â† eder.
es-Sümûmu: İbn Bı†rî… dedi ki onun merâresi inâ-i zücâc içinde @ıllda tecfîf olunsa ve onunla ef¡î les¡ edenlerin les¡i [211b] cânibine ikti√âl
olunsa nâfi¡ olur. İbn Bı†rî…’in bu kelâmını mu§annif ta§dî… eylemedi velâkin dedi ki ba¡∂ı â«er ≠ikr eyledi ki ¡a…reb ve √ayye ve zünbûr semmleri
√a……ında re«ame mirâresi tecribe olundu ve bi-√asebi’t-tecribe nef¡i
mu√a……a… oldu. Ve mu§annifin @ann vi √isbânı üzere onların tecribesi
¡u∂v-ı melsû¡a o mirâreyi la†«a kılınmakla olmuştur.
On Yedincisi Re§â§: ر אص
el-Mâhiyyetü: Bu edviyeye …al¡iyy derler ve üsrübb bâbında a√vâli
beyân olundu. Ammâ re§â§ın isfîdâcını ve ondan itti«â≠ olunan isfîdâcın
a§nâfını biz an…rabâ≠înde ≠ikr eyleriz.
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el-İ«tiyâru: Re§â§ın mu√ra…ı sâirlerinden el†af olur ve ona isfîdâc-ı re§â§
denir vâcib olur ki i√râ… katında onun râyi√asından teva……î oluna.
e†-‰ab¡u: Bârid ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: Re§â§-ı mu√ra…ta tel†îf ve telyîn ve demi ta…†î¡ vardır ve
isfîdâcı muπarrî ve müberriddir ve mu√ra… tûtiyâ …uvveti vardır. Ve «abe&-i
re§â§ta dahi re§â§-ı mu√ra… …uvvesi gibi …uvvet vardır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Re§â§ şarâb mi&lliler ile veyâ«ûd ¡u§ârât-ı bâridenin biri ile √akk olunup √ukâkesi isti¡mâl olunsa evrâma nâfi¡ olur.
el-¢urû√u ve’l-»urâcu: Re§â§ …urû√-ı «abî&e ve …urû√-ı sâ¡iyeye nâfi¡
olur ve onun isfîdâcı …urû√u mümteli™e edip taπriye eder.
es-Sümûmu: ¡A…reb-i ba√rî ve tinnîn-i ba√rî onun râyi√asından cidden
ictinâb eder.
On Sekizincisi Ra¡¡âde: ر אده
el-Mâhiyyetü: Semek-i mu«addire ı†lâ… olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki ra¡¡âde ma§dû¡un re™sine va∂¡ olunsa §udâ¡ını
i≠hâb ve izâle eder. Câlînûs dedi ki ra¡¡âdenin vech-i me≠kûr üzere menfa¡ati olur ise √ayyen re™s üzere va∂¡ ile olur, zîrâ semek-i ra¡¡âdeyi meyyiten
ben ma§dû¡un re™sine va∂¡ eyledim, ondan §udâ¡a bir menfa¡at √â§ıl olmadı.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¢oles dedi ki o semeke dühn içinde †ab« olunup o dühn
ile evcâ¡-ı mefâ§ılın √adî&i ve tâzesi üzere †ılâ olunsa veca¡ını teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ma…¡ade «ârice büzûru sâ¡atinde o semeke i√timâl olunsa ma…¡adeyi şedd eder ve bevâsîri dahi ı∂mâr ve i«fâ eder.
On Dokuzuncusu Rîtiyâ¡: ر אع
el-Mâhiyyetü: Sere†ân gibi bir √acerdir.
e†-‰ab¡u: Bârid ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: Neşfi ve cilâ-i bâliπi vardır.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı √iddetli eder ve ¡ayna cilâsı olur.
Yirmincisi Rûbiyân: رو אن
el-Mâhiyyetü: Câlînûs der ki rûbiyânın ya¡nî bu ism ile tesmiye olunan
√ayvân-ı mâînin √âli sere†ânın √âli gibi olur.
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e†-‰ab¡u: Mâserceveyh der ki rûbiyân tuzlanmazdan mu…addem bi-i¡tidâlin √ârr ve ra†bdır.
el-»avâ§§u: Tuzlanıp ¡atî… oldukta sevdâyı tevlîd ve √ikke-i rediyye
dahi i√dâ& eder.
el-Evrâmu: Câlînûs dedi ki o √ayvân evrâm-ı §ulbeyi ta√lîl eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ∏ıdâ-i §âli√ tevlîd eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Menîyi ve bâhı ziyâde eder ve †ab¡ı telyîn eder ve √abbu’l-…ar¡ı istifrâπ eder.
Yirmi Birincisi Ra†be:

ر

el-Mâhiyyetü: ¢atta ı†lâ… olunur, bâbu’l-…âfta ≠ikri mürûr [eyledi], ona
isfist dahi derler.
Yirmi İkincisi Rebî&â: ر א
el-Mâhiyyetü: İbn Mâseveyh dedi ki rebî&â rûbiyândan es«andır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye nâfi¡ ve ru†ûbetini müceffiftir «u§û§an rebî&â
se≠âb ve şûnîz ve kerefs ve zeyt ile ekl oluna.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâha i¡âneti memdû√tur.
Yirmi Üçüncüsü Ru«bîn:

ر

el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: »ıl†ı redîdir ve mi¡de-i √ârreye ceyyiddir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onu i√timâl eyleseler ba†nı telyîn eder …avmin zu¡mu
üzere.
Yirmi Dördüncüsü Refâ…în:

رא

el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki refâ…în devâ-i Fârsîdir, &ûma benzer,
ikişer nâbit olur, her biri â«ere sarılıp mültevî olurlar, başları müşa……a…
olur, re™slerinde iltivâ olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cidden menîyi ziyâde eder.
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Yirmi Birinci Fa§l ◊arfü’ş-Şînde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda Otuz İki Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Şa…âyı…:

א

Fi’l-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur. Ve †ab¡ ile olan nüs«ada mes†ûrdur ki ◊akîm-i
fâ∂ıl Dîs…ûrîdûs dedi ki ba¡∂ı nâs ona armiyûn ve ke≠âlik ¡âmiyûn tesmiye eylediler. Ve onun iki §ınfı olur, biri berrî ve â«eri bostânî olur. Ve
bostânîden kiminin zehri a√mer ve kiminin zehri beyâ∂a ve levn-i lebenden urcuvâniyyete mâil olur ve onun vara…ı küzbere vara…ına şebîh olur
velâkin küzbere vara…ından era…… olur ve onun intişârı ar∂a …arîb ma√allde olur, ar∂ üzere münbası† olur ve aπ§ânı di…â… ve «a∂ır olur ve aπ§ânının
e†râfında «aş«âş gibi zehri olur ve vasa†-ı zehrinde sevdâ™ veyâ«ûd ke√lâ™
ru™ûs olur. Ve a§lı zeytûne ¡i@amındadır ve ondan a¡@am dahi olur, ke-enne o a§l mu¡a……addır ya¡nî düğüm gibidir. Ammâ berrîsi bostânîden a¡@am
olur ve vara…ı a¡@am ve a§leb ve ru™ûsu a†vel ve zehrinin levni a√mer-i
…ânî olur ve onun u§ûl-i di…â…-ı ke&îresi olur. Ve berrîden bir §ınf esved
olur ve esved olanlarda √arâfet ek&er olur. Ve nâstan ba¡∂ılar cehâletleri
√asebiyle √amûnya’l-berrî ismi ile müsemmâ devânın ve ke≠âlik o «aş«âşe beynlerini ki onun zehrinin levni √umrette şa…âyı…u’n-nu¡mâna müşâbihtir, pes bu nebâtlar ile şa…âyı… beynlerini far… eylemediler ve cümlesine
şa…âyı… ı†lâ… eylediler. Ve arπâmûn ya¡nî √amûnya’l-berrî bir nebâttır ki
şa…âyı…a müşâbih olur, ondan bir dem¡a «urûc eder ki za¡ferân levninde olur
ve revâs tesmiye olunan «aş«âşe-i me≠kûrenin335 dem¡i beyâ∂a …arîb olur. Pes
bunlar aralarını fâri…a olan ¡alâmetler budur ki şa…âyı…ın dem¡ası ve «aş«âşı
ve rummânı olmaz lâkin onda bir şey™ vardır ki hilyevn e†râfına benzer.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârrdır ve onda ru†ûbet vardır.
el-»avâ§§u: Câlî ve mu√allildir. Câlînûs dedi ki şa…âyı… cellâ ve πassâl
ve câ≠ib ve mün∂icdir.
ez-Zînetü: ¢uşûr-ı cevz ile isti¡mâl olunsa şa¡rı tesvîd eder. Ve onun vara…ı
ve …u∂bânı336 ¡alâ-√âlihâ veyâ«ûd ma†bû«an isti¡mâl olunsa şa¡rı √asen eder.
335 O «aş«âşeye revâs ve ke≠âlik rummanu’s-se¡âlî tesmiye olunur, ke≠â …âle İbn
Bay†âr.
336 [Müstensih bu ve bundan sonra gelen “…u∂bân”ı “πu∂bân” imla eder!]
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el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Şa…âyı… †ab« olunup §ulbe olan evrâm üzere †ılâ
olunsa √ârre olan demâmîl ve bü&ûrun sebeblerini istifrâπ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onun yâbisi …urû√-ı vesi«aya nâfi¡dir, idmâl eder ve müte…aşşire nâfi¡ ve …urû√u müna……î ve ta…aşşüre ve cereb-i
müte…arri√e nef¡i bâliπdir.
A¡∂âu’r-Re™si: Re™s ve dimâπ ¡ileline onun ¡u§âresi se¡û† kılınur. Ve a§lı
baştan ce≠b-i ru†ûbât için ma∂π olunur ve …ûbâyı dahi …al¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Asel ile onun ¡u§âresi ba§arın @ulmetine ve ¡aynda @uhûr
eden beyâ∂a ve …urû√undan ba¡de’l-bür™ bâ…ıye olan â&âra nâfi¡dir. Ve †ılâ ile
†ab« olunup nevâ√î-i ¡ayna ¡ârı∂ olan evrâm-ı §ulbe üzere ∂ımâd olunsa bür™
√â§ıl olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun vara…ı ma¡a-…u∂bânihi sa¡terin √aşîşi ile †ab« olunup ekl olunsa kemâ-yenbaπî lebeni idrâr eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şa…âyı… i√timâl olunsa †am&ı idrâr [eder.]
İkincisi Şehdânec:

ا

el-Mâhiyyetü: Şecere-i …ınnebin bezridir ve biz …ınnebde tekellüm eyledik. Ve vâcib olur iki bâba na@ar cem¡ oluna ya¡nî hem şeceri bâbına ve
hem bezri bâbına [212a] na@ar oluna. Ve şehdânecin berrîsi ve bostânîsi olur. Ve ◊uneyn dedi ki o şecerin berrîsi ar∂-ı …afrâda olur, bir ≠irâ¡
mi…dârı †ûlü olur, vara…ına levn-i beyâ∂ πâlib olur ve &emeri fülfül gibi olur
ve o &emerde √abbu’s-sümne denmekle ma¡rûf olan √abb olur ve o √abbdan
dühn mün¡a§ır olur ve √abbu’s-sümnede biz tekellüm eyledik.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
e†-‰ab¡u: Riyâ√ı ta√lîl eder ve bi-…uvvetin tecfîf eder ve πıdâsı …alîl ve
redîdir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ¢ınneb-i berrî u§ûlü †ab« olunup keymûsât-ı
lâ√ıcesi olan mevâ∂i¡-i §ulbede vâ…i¡ olan evrâm-ı √ârreye onunla ∂ımâd
olunsa √arâreti teskîn ve §alâbeti ta√lîl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ◊arâreti ile ta§dî¡ eder. Ve ¡u§âresi süddesi olan ü≠ün-i
mütevecci¡aya ta…†îr olunup veca¡ı teskîn olunur ve ru†ûbet-i ü≠ünü tecfîf
eder, dühnü dahi o fi¡lleri işler. Ve vara…ı √azâz-ı re™si …al¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı mu@limdir.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Denildiği üzere mi¡deye mu∂ırrdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Menîyi tecfîf eder. Ve şehdânec-i berrînin lebeni birıf…ın idrâr eder. Ve ¡a§îrinden nı§f rı†l i¡ti…âli √all eder ve balπam ve §afrâyı
ı†lâ… eder ve …ır†ım meslekine sâlik olur.
Üçüncüsü Şâhterec: ج

א

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun ceyyidi a«∂ar ve √adî& ve mürr olanlardır.
el-»avâ§§u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
e†-‰ab¡u: Demi ta§fiye ve südedi teftî√ eder ve mürekkebü’l-…uvâdır,
onda …ab∂ †a¡mı olmakla bürûdet vardır ve merâret-i †a¡mı olmakla √arâret
vardır velâkin berdi a…vâdır.
el-¢urû√u: ◊ikke ve cereb için şürb olunup nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Li&âtı şedd eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deyi ta…viye ve süded-i kebidi teftî√ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî¡atı telyîn ve bevli idrâr eder ve onun şerbeti on dirhemden nı§f rı†la ve bir rı†lın iki &ülü&üne varınca …adar olur, sükker ile
şürb olunur. Ve yâbisi edviye ile ma«lû†an şürb olunur ise şerbet-i vâ√idesi
on dirheme varınca …adar kılınır ve kemâ-hüve şürb olunur ise yedi dirheme varınca …adar şürb olunur.
el-Ebdâlü: Cereb ve √ummayât-ı ¡atî…ada onun bedeli nı§f vezni sinâmekî kılınır.
Dördüncüsü Şey†arec: ج
el-Mâhiyyetü: Şey†arecin Hindîsi bir nev¡ «aşebdir ki …ı†â¡-ı §ıπâr u
di…â… olur ve o …uşûr olur ki dâr-ı §înî …uşûruna benzer ve mükesseri sevâd
ve √umrete ∂ârib olur. Ve şey†arec √î†ân-ı ¡atî…ada ve &elc yağmayan emkinede olur ve √urf vara…ı gibi onun vara…ı olur ve eyyâm-ı §ayfta kebîr olur
ve sonra küçülür, §ıπarı bir …adre bâliπ olur ki bi-√asebi’§-§ıπar rü™yet olunmaz ve râyi√ası dahi √iss olunmaz. Ve şey†arec †a¡mda √urfa ve râyi√ada ve
…uvvette …ardemânâya müşâbih olur.
ez-Zînetü: Beha…-ı ebya∂a ve bara§a «all ile †ılâ olunsa nef¡i olur.
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el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Ta…aşşür ve cereb üzerlerine «all ile †ılâ olunsa
onları …al¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı mefâ§ıl için şürb olunup nef¡-i beyyini olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡A@îm olan †ı√âl için şürb olunsa onu ı∂mâr ve i«fâ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildiği üzere onun a§lı veca¡-ı me&ânesi olan kimsenin kulağına ta¡lî… olunsa veca¡ını teskîn eder.
el-Ebdâlü: Bir mi&li füvve ona bedel olur.
Beşincisi Şeylem:
el-Mâhiyyetü: Şeylem √aşîşesi √ın†a-i mezrû¡a aralarında bulunur.
e†-‰ab¡u: Câlînûs dedi ki câizdir ki şeylemin is«ânı derece-i ûlâda kılına.
el-»avâ§§u: La†îf ve cellâ ve mu√allildir.
ez-Zînetü: Kibrît ile şeylem beha… üzere †ılâ olunsa nef¡i olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm ve «anâzîri şeylem bezr-i kettân ile ta√lîl
eder ve «ur™-ı √mmâm ile isti¡mâl olunsa onları tefcîr eder.
el-¢urû√u: Ma¡a’l-√ın†a nâbir olan şeylem …urû√ üzere †ılâ olunur ve o
evrâm ve «anâzîr üzere ≠erûr dahi kılınıp nef¡i olur ve …ûbâ üzere dahi †ılâ
olunur ve ba¡∂ı kerre turp kabuğu ile ∂ımâd olunup nef¡i olur.,
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Mâ-ı …arâ†ın ile †ab« olunup ¡ara… üzere ∂ımâd olunsa
nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Sekr ve seder îrâ& eder. Ve ba¡∂ı nüs«ada “seder” bedeline “§udâ¡” vâ…i¡ olmuştur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Onunla teb«îr olunsa √abele i¡ânet eder «u§û§an sa¡ter
ile teb«îr olunsa.
Altıncısı Şî√:
el-Mâhiyyetü: İki cinstir, biri Rûmî ve â«eri Türkîdir. Ve onun biri şâk
ve serviyyü’l-vara… ve ecvefü’l-¡ûd olur, bu §ınf ancak de«anda isti¡mâl
olunur. Ve §ınf-ı â«erinin vara…ı †arfâ vara…ası gibidir. Ve onun §ınf-ı &âli&i
dahi vardır ki ona serbiyûnu’l-Ermeniyyü’l-a§fer tesmiye olunur ve efsentîn-i ba√rî dahi derler.
el-İ«tiyâru: Ecvedi şî√-i Ermenîdir.
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e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cemî¡an a§nâfı mu…a††ı¡ ve riyâ√ı mu√allildir
ve onda efsentîn …ab∂ından e…all …ab∂ vardır ve tes«îni efsentîn tes«îninden ek&erdir ve merâreti ek&erdir ve onda mülû√at dahi vardır.
ez-Zînetü: Onun remâdı zeyt ile dâü’&-&a¡lebe †ılâen nâfi¡dir. Ve dühnü
geç biten li√yeyi inbât eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm ve demâmîli teskîn eder.
el-¢urû√u: Âkileyi men¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Baş ağrısı îrâ& eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun suyu ile remede kimâd olunup remedi ta√lîl eder.
A¡∂âu’§-~adrı: ¡Usr-i nefese nef¡i olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ∂ârrdır «u§û§an …ısm-ı &âli&in ya¡nî serbiyûnun
∂ararı ek&erdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı …atl ve i«râc eder ve †am&ı ve
bevli idrâr eder; bu fi¡lde efsentînden a…vâ olur.
el-◊ummayâtu: Onun dühnü nâfi∂in berdine nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Les¡-i ¡a…rebe ve rüteylâya ve sümûma nâfi¡dir.
Yedincisi Şincâr: אر
el-Mâhiyyetü: »ass-ı √ımârdır, onun «ass vara…ı gibi vara…ı vardır,
mu√added-i şâktır, sevâda ∂âribdir, fa§l-ı §ayfta a√mer olur; onun ¡ûdu dem
gibidir, yedi §âbiπ olur.
el-İ«tiyâru: Onun vara…ı a∂¡af-ı eczâsıdır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Onun envâ¡ından ebû…alyâ ismi ile müsemmâ olan nev¡i
…âbı∂dır ve onda merâret dahi vardır. Ve bir nev¡i vardır ki onun ismi
…alûsî olur, onun …ab∂ı nev¡-i evvel …ab∂ından eşeddir. Ve onun envâ¡ından
ebûlûs ismiyle müsemmâ olan nev¡ iki nev¡ müte…addimlerden e√add ve
a√reftir. Ve bir â«er nev¡inin şincâr isminden mâ-¡adâ ma«§û§ ismi yoktur,
onun dahi √iddet ve √arâfeti ebûlusî √iddet ve √arâfetine …arîb olur. Ve
cümlesinde …ab∂ ve tecfîf vardır. Ve kaçan dühn ile «al† olunup temrî«
olunsa bedeni terletir, mu¡arrı…tır.
ez-Zînetü: Beha… ve yere…âna †ılâen nâfi¡ olur.
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el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Şa√m ile «anâzîre ∂ımâd olunur ve ta…aşşür
üzere †ılâ olunur ve arpa unu ile cemre üzere va∂¡ olunur «u§û§an onun
…âlûs nev¡inin ona nef¡i ek&er olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢ayrû†î içinde isti¡mâl olunsa …urû√u idmâl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Kulak ağrısınma enfa¡-ı eşyâ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Yere…âna şürben nâfi¡ olur «u§û§an ebû…alyâ ismiyle
müsemmâ olan nev¡in nef¡i ziyâde olur ve «u§û§an evcâ¡-ı †ı√âle ziyâde
enfa¡ olur. Ve …ışrı mi¡deyi dibâπat eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ondan bir buçuk mi&…âl ve «u§û§an lâ-isme leh envâ¡ından o mi…dâr …ardemânâ ve zûfâ ve √urftan biri ile sa…y olunsa dîdânı ve
√abbu’l-…ar¡ı i«râc eder. Ve ebû…alyâ nev¡i külâya nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Onun envâ¡ından ma…sûs ismiyle müsemmâ olan ∂ımâden
ve meşrûben isti¡mâl olunsa nehş-i ef¡âya nâfi¡ olur ve lâ-iseme lehu dahi
ona o fi¡lde …arîb olur.
Sekizincisi Şill:
el-Mâhiyyetü: Devâ-i Hindîdir, zencebîle benzer.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mürr ve …âbı∂ ve √ırrîftir, riyâ√ı kesr eder ve
onda ¡asel …uvvesi vardır ve ta√lîl ve tel†îfi ¡acîbdir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§aba ve füsû«a nâfi¡dir.
Dokuzuncusu Şevkerân: כ ان
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki şevkerân bir nebâttır ki onun sâ…ı râziyânec sâ…ına benzer ve vara…ı …ı&&â vara…ı gibidir ve onun zehri ebya∂
ve bezri enîsûn gibidir. Ve Rûfus dedi ki onun vara…ı [212b] yebrû√ vara…ı
gibidir ve a§πardır ve §ufret-i şedîde ile a§ferdir ve a§lı ra…î…tir ve &emeresi
yoktur ve bezr-i nân«âh levnindedir ve ekber olur, onun †a¡m ve râyi√ası
olmaz ve lu¡âbı olur. Ve Mesî√ dedi ki şevkerân bîşten bir bev¡dir. Bu …adar
beyân ile iktifâ edip ta√sîn-i beyân ve merâmını ¡ayân eylemedi. ~â√ib-i
¢ânûn der ki kütüb-i Yûnân’da …ûniyûn ismiyle bir nebt ≠ikr olundu, onun
tercümesinde mütercimûn i«tilâf eylediler, kimisi şevkevân ile tercüme ey-
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ledi ve kimisi bîş ile tercüme eyledi. Ve …ûniyûna bîşin a¡râ∂ı nisbet olunmakla ≠ikr olunduğu vech üzere i«tilâfa bâ¡i& oldu.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede râbi¡aya varınca …adar bârid ve yâbistir.
el-İ«tiyâru: Şevkerânın ecvedi A…rî†î ve A†î¡î ve ¢âlî…lâ arâ∂îsinde
olanlardır.
el-»avâ§§u: Demi nezften men¡ eder ve demi mücmid ve mu«addirdir.
ez-Zînetü: Şa¡r netf olunup mev∂i¡ine şevkerân ile †ılâ olunsa o mev∂i¡de
&âniyen şa¡rı nebâttan tebrîdi √asebiyle men¡ eder. Ve onunla &edye ∂ımâd
olunsa &edyi ¡i@amdan men¡ eder.
el-Bü&ûru: Onun ¡u§âresi cemreyi ve nemleyi teskîn eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onunla ni…ris-i √ârr üzere †ılâ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildiği üzere ü≠üne ¡ârı∂ olan ru†ûbete şevkerân ¡u§âresi ceyyide olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun ¡u§âresi evcâ¡-ı ¡aynda isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onunla §adra ∂ımâd olunup &edyi ¡i@amdan ve lebeni
dürûrdan men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Demi √abs eder ve veca¡-ı er√âma nâfi¡ olur. Ve «u§yelere ∂ımâd olunsa ¡i@amdan men¡ eder. Ve a¡∂â-ı menî onunla temrî« olunsa
i√tilâmı men¡ eder.
es-Sümûmu: Şevkerân semm-i …âtildir, onun ¡ilâcı şarâb-ı §ırf şürbü olur.
Onuncusu Şe…â…ul:

א

el-Mâhiyyetü: U§ûl-i ebya∂dır, ¡a…di olur, vecc şekline müşâbihtir velâkin ondan ekberdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârrdır ve onda ru†ûbetün-mâya meyl vardır.
el-»avâ§§u: Onda telyîn vardır ve mürebbâsında cizr …uvvesi vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şehvet-i bâhı tehyîc ve ta√rîk eder.
el-Ebdâlü: Onun bedeli bûzîdândır.
On Birincisi Şecere-i Meryem:

ه

el-Mâhiyyetü: Bu«ûr-ı meryemdir. Onun üç nev¡i vardır, birinin &emeresi olur, ikisinde &emere yoktur; fa§l-ı mîmde ma…lâmînûs ≠ikr olunduğu
mev∂i¡de tekellüm eyledik, ef¡âli o ma√allden †aleb oluna.
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A¡∂âu’r-Re™si: Zükâm-ı bâride nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Ayna nüzûl eden suya nâfi¡dir.
On İkincisi Şehmânec:

א

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Cidden mu√allil-i la†îftir ve seyelân-ı lu¡âbı olanların visâdesi ta√tına va∂¡ olunsa ona nef¡i olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onunla fâlice †ılâ olunsa veyâ«ûd se¡û† kılınsa veyâ«ûd
şarâb ile şürb olunsa nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun suyu ile isti¡â† olunsa dimâπı ten…ıye eder ve şarâb
ile şürb olunsa la…veye ve §ar¡a nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ru†ûbât-ı mi¡deye nâfi¡dir. Ve efvâh-o §ıbyânın lu¡âbı seyelânına dahi nâfi¡dir ta√t-ı visâdelerine va∂¡ olunmakla …avmin zu¡mu üzere.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Riyâ√-ı ra√ime nâfi¡dir.
On Üçüncüsü Şebb:
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki şebbin a§nâfı ke&îredir velâkin †ıbbda
menfa¡ati olup ¡amelinde dâ«il olan üç §ınftır: müşa……a… ve ra†b ve müda√recdir. Ammâ müşa……a… şebb-i Yemânîdir, §ufrete ∂ârib ebya∂dır ve
…âbı∂dır, onda √umû∂at vardır, ke-ennehu fi…â√-ı şibttir. Ve bir §ınf-ı √acerî
dahi bulunur ki ≠ev… olunsa onda …ab∂ olmaz, fi’l-√a…î…a o §ınf a§nâf-ı
şebbden değildir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda men¡ ve tecfîf vardır, her demin nezfine nâfi¡dir, fu∂ûlün seyelânına ve in§ıbâbına nef¡i olur ve onun …ab∂ı bâ≠âverd …ab∂ından
ek&erdir «u§û§an onun …ışr ve a§lında …ab∂ ek&erdir ve ke≠âlik onun ikisi
bâ…î eczâlarından a…vâdır.
ez-Zînetü: Şebb ma¡a’z-zift √azâz ve …aml üzere va∂¡ olunur ve be«ara
dahi nâfi¡dir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Şebb dürdiyy-i «amr ile şebb mi&li ¡af§ ile ¡asiretü’l-indimâl ve müte™ekkile …urû√ta isti¡mâl olunur ve bir mi&li mil√ ile
âkilede ve √ar…-ı nârda isti¡mâl olunur.
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On Dördüncüsü Şükâ¡â:

כא

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâttır ki onun a§lı su¡da müşâbih olur, şedîdü’l-merâredir ve ona ke&îrü’l-¡u…ad tesmiye olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ‰abî«i ile ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı esnâna nâfi¡ olur. Ve
şükâ¡ânın kendi ve a§lı ve &emeresi verem-i lehâta nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ve kebide nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun a§lının †abî«i nezf-i nisâya nâfi¡dir ve evrâm-ı
ma…¡adeye i√timâl olunur ve †abî«ine ¡alîl iclâs olunur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı ¡atî…aya «u§û§an §ıbyânın √ummayâtına
nâfi¡ olur.
On Beşincisi Şûnîz:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: ◊ırrîftir ve balπamı mu…a††ı¡ ve cellâ ve riyâ√ ve nef«i
mu√allil ve ten…ıye-i bâliπası olur.
ez-Zînetü: Menkûs olan siğilleri ve benleri ve beha…ı ve «u§û§an bara§ı
…a†¡ eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ma¡a’l-«all şûnîz bü&ûr-ı lebeniyye üzere va∂¡
olunur ve evrâm-ı balπamiyyeyi ve §ulbiyyeyi ta√lîl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Ma¡a’l-«all …urû√-ı balπamiyye ve cereb-i
müte…arri√ üzere va∂¡ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Zükâma nâfi¡ olur «u§û§an kavrulup bir §urre içine va∂¡
ve isti¡mâl oluna. Ve §udâ¡-ı bâridi olanların cebhesine onunla †ılâ olunur.
Ve bir gece «allda na…¡ olunup onun §abâ√ında sa√… olunup mes√û…u ile
isti¡â† olunsa ve ¡alîle i√∂âr olunup koklatılsa başta olan evcâ¡-ı müzmineye
ve la…veye nâfi¡ olur. Ve şûnîz mi§fât dedikleri ¡a@m-ı müşâşînin südedini
cidden teftî√ eder. Ve «all ile †abî«i ma∂ma∂aten ve «u§û§an ma¡a-«aşebi’§-§anevber veca¡-ı esnâna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Ayna nüzûl eden mânın evâilinde dühn-i îresâ ile isti¡mâl
olunsa nüzûlden men¡ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: İnti§âb-ı nefesten için ma¡a’n-na†rûn şürb olunsa nâfi¡
olur.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Dîdânı ve √abbu’l-…ar¡ı …atl eder √attâ göbek üzere †ılâ
olunsa dahi ba†nda olan dûdları …atl eder. Biraz eyyâm isti¡mâl olunsa †am&ı
dahi idrâr eder. Ve me&ânesinde ve külyelerinde √a§ât olan kimselere mâ-ı
√ârr ve ¡asel ile sa…y olunur.
el-◊ummayâtu: »â§§aten √ummayât-ı balπamiyyeyi ve sevdâviyyeyi
ta√lîl ve izâle eder.
es-Sümûmu: Onun du«ânı hevâmmı kaçırır. Ve bir …avm zu¡m eyledi ki
onu isti¡mâlde ik&âr olunsa …âtil olur. Ve bir dıra«mîsi şürb olunsa rüteylâ
les¡ine nâfi¡ olur.
On Altıncısı Şib&:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Onun is«ânı derece-i &âniye ve derece-i &âli&e arasındadır ve
tecfîfi derece-i ûlâ ile derece-i &âniye arasındadır. Ve eger şib& i√râ… olunsa
onun is«ânı ve tecfîfi derece-i &âniyede olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A«lâ†-ı bârideyi cidden mün∂ic ve evcâ¡ı müsekkin ve riyâ√ı müfeşşî olur; dühnü dahi o ef¡âli işler ve onda telyîn-i bâliπ
olur. Ve şib&in mizâcı in∂âc ve teftî√e …arîbdir lâkin es«andır ve yâbisinin
ta√lîli eşeddir.
el-Evrâmu: Veremi mün∂icdir.
el-¢urû√u: Müterehhile olan …urû√a onun suyu nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun dühnü ¡a§ab veca¡larına ve ona müşâbih olanlara
nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Münevvimdir «u§û§an dühnü ve ¡u§âresi ü≠ünün sevdâvî
olan veca¡ına ve ru†ûbet-i ü≠ünün yübsüne nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onu ekle idmân ba§arı i∂¡âf eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Şib&in nebti ve bezri lebeni idrâr eder «u§û§an leben
tek&îr eden √asvda tenâvül olunsa lebeni idrârı ziyâde olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: İmtilâ √asebiyle †a¡âm fem-i mi¡deye †âfî olup füvâ…
√âdi& olsa ona şib& nâfi¡ olur. Câlînûs dedi ki şib& mi¡deye mu∂ırr olur ve
bezri mu…ayyi™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Maπ§a nâfi¡ ve menîyi …â†ı¡ olur şib& ile i√ti…ân olunur
ise veyâ«ûd ¡alîl †abî«ine iclâs olunur ise. Ve onun bezri bevâsîr-i nâbiteyi
…a†¡ eder ve remâdı ma…¡ade ve ≠eker …ur√alarına ceyyid olur.
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On Yedimcisi Şem¡:
el-Mâhiyyetü: Mûmdur ve biz onda tekellüm eyledik.
A¡∂âu’n-Nef∂i: [213a] Bâhı ziyâde eder ve idrârı dahi vardır.
On Sekizincisi Şübrüm: م
el-Mâhiyyetü: Bostânlarda nâbit olur, onun …a∂îb-i da…î…i ve müstevîsi
vardır, zeπablıdır ve onun vara…ı †ar√ûn vara…ı gibidir mu§annifin ta…rîri
üzere ve leben-i yetû¡îsi dahi vardır.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi «afîf ve √umrete mâil olup cümle melfûf gibi
ve ra…î…u’l-li√â olanlardır. Ammâ o şübrüm ki iki …a§abalı ve πalî@ ve
…alîlü’l-√umret ve §ulb «uyû†u ola, cemî¡an onlar redîlerdir ve Fârsî dahi
redîdir; bu me≠kûrlardan birini isti¡mâl câiz değildir.
e†-‰ab¡u: ◊uneyn dedi ki &âli&enin â«irinde √ârr ve yâbistir, ammâ lebenînin o keyfiyyetleri derece-i me≠kûrede belki derece-i râbi¡aya bâliπdir.
el-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve √iddet ve damarların ağzını tefcîr …uvvesi
vardır. Ve şübrüm o eşyâdandır ki onları terk ve ¡adem-i isti¡mâl lâyı… olur
ve ı§lâ√ olunsa onun menfa¡ati kalmaz mev∂i¡inde ≠ikr olunan sebeb için.
Ve cemî¡an şübrüm ∂ârrdır ve «u§û§an mizâc-ı √ârr a§√âbına ∂ararı ziyâde
olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun lebeni …al¡-ı esnâna mu¡în olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve mi¡deye mu∂ırr olur ve istis…â ¡ilâcındda sa…y
olunur. Ve vâcib olur ki evvelâ şübrüm hindebâ ve râziyânec ve ¡inebü’&-&a¡leb ¡a§îrlerinde üç gün mi…dârı na…¡ oluna ve ba¡dehu kurutulup
mil√-i Hindîden bir şey™ ve türbüd ve helîlec ve §abır ile …ur§ itti«â≠ olunup
va…t-i √âcette sa…y oluna, bu vechle şübrüm şürbünün nef¡i …avî olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sevdâyı ve balπamı ve mâı ishâl eder. Ve …adîmü’z-zamânda şübrüm isti¡mâl olunur idi, sonra terk olundu bâha ve menîye ∂ararı olduğu için ve ¡urû…-ı ma…¡adeyi tefcîr eylediği için. Ve ı§lâ√
olunup o ma∂arratları def¡ ve şübrümü mu§lı√ ile isti¡mâl dahi mümkin
olmaz ve mu§lı√ ile şübrümden intifâ¡ olunmaz, zîrâ mu§lı√ ile onun nef¡
ve ∂ararı cemî¡an zâil olur, zîrâ şübrümü ı§lâ√ eylemek †arî…i budur ki şübrüm-i πayr-i med…û… leben-i √alîbde bir gün ve bir gece na…¡ olunur ve
birkaç kerre o na…¡ tecdîd olunur ve lâ-ma√âle tekerrür-i na…¡ ile …uvveti
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∂a¡îfe ve a«lâ†-ı rediyyeyi …al¡ı bâ†ıl olur. Ammâ onu isti¡mâlin lüzûmu olsa
ona enîsûn ve râziyânec ve kemmûn «al† olunup ma«lû†an şürb olunur ve
onun şerbet-i vâ√idesi bir dânı…tan dört dânı…a varınca …adar kılınır. Ve
bu me≠kûrlar şübrümün √aşîşesi a√vâli idi. Ve ammâ şübrümün lebeninde
«ayr yoktur ve onu şürb için ru«§at verilmez. Ammâ şübrüm şürb olunup
ishâli ifrâ† üzere olsa mâ-ı bâridde …u¡ûd onu …a†¡ eder. Ve şübrüm …ûlınc
için isti¡mâl olunsa uşşa… ve mu…l ve sekbînec ve ≠ibl-i ≠i™b ile bâbu’l…ûlıncda va§f olunduğu üzere sa…y olunur.
el-◊ummayâtu: Şübrüm √ummayâtı tevlîd etmekle onun isti¡mâli hecr
ve terk olunur.
es-Sümûmu: Onun iki dirhemi …âtildir.
On Dokuzuncusu Şelcem:
el-Mâhiyyetü: Liftte bâbu’l-lâmda liftin a√vâli beyân olundu.
Yirmincisi Şâ≠enec:

אذ

el-Mâhiyyetü: İki §ınftır, biri ma¡denden a«≠ olunur ve §ınf-ı â«eri
mıπnâ†îs i√râ… ve tel†îf olunup onda ef¡âl-i şâ≠enecî √â§ıl olduktan sonra
i«râc olunan eczâları olur.
el-İ«tiyâru: Ecved o §ınftır ki serî¡ü’t-tefettüt ve müstevî ve §ulb olup
vesa«ı olmayanlar ve onda ¡urû… olanlar olur.
e†-‰ab¡u: ∏ayr-i maπsûlü derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âli&ede yâbistir. Ve şâ≠enec-i maπsûl derece-i &âniyeye varınca …adar bi-√asebi’l-πasl
bâriddir ve &âli&eye varınca …adar yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …ab∂-ı şedîd vardır; kaçan suda ta√allül edince …adar √akk olunsa √attâ √ukâkesi ile su &e«în olsa …ab∂ı @uhûr
eder. Ve onda …uvvet-i mâni¡a ya¡nî râdi¡a vardır ve is«ânun-mâ ve tel†îf ve
tecfîf-i bâliπ vardır. Ve ba¡∂ılar dediler ki şâ≠enec mâr…aşî&â …uvvetindedir
lâkin ondan eybes ve √arâreti e…all olur ve tel†îf ve cilâsı olmaz.
el-¢urû√u: La√m-ı zâid üzere ≠erûr gibi isti¡mâl olunup …ur√ada olan
la√m-ı zâidi ı∂mâr eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¢urû√-ı ¡ayna cilâ olup idmâl eder beyâ∂-ı bey∂ ile isti¡mâl olunur ise ve yalnız isti¡mâl olunsa «uşûnet-i ecfâna nâfi¡ olur eger o
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ma…âmda evrâm-ı √ârre olur ise. Şâ≠enec velev bi’l-mâ isti¡mâl olunur, bu
vech üzere evâil-i isti¡mâlinde ra…î… kılınıp ba¡dehu tedrîc ile &e«în kılınır.
Ve şâ≠enec πubâr gibi …ılınıp ≠erûr kılınsa la√m-ı zâidi ı∂mâr eder. Ve ba¡∂ı
kerre yalnız şâ≠enec …urû√-ı ¡ayna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¡Usr-i bevl için ve dem-i †am&ın seyelân-ı dâimi için
şâ≠enec şarâb ile sa…y olunur. Ve …a≠f-ı menîyi şâ≠enec ı§lâ√ eder.
Yirmi Birincisi Şa¡ru’l-∏ûl: ل

ا

el-Mâhiyyetü: Bu ism ile ma¡rûf bir nev¡ nebâttır, ¡urû…u ile …al¡ olunur
ve levni beyne’l-√umret ve’s-sevâd bir levn olur, ¡urû…u ve e¡âlîsi münbası†a ve müte¡a……ıfe olur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve yâbistir.
A¡∂âu’§-~adrı: ~adr ve riyeyi ten…ıye eder.
Yirmi İkincisi Şâbâşek: א א כ
el-Mâhiyyetü: ¢uvvette …aysûma şebîh olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
A¡∂âu’r-Re™si: ~ar¡a nâfi¡dir. Ve lu¡âb-ı sâili …a†¡ eder «u§û§an §ıbyânın
seyelân-ı lu¡âbını …a†¡ı a…vâ olur.
el-Ebdâlü: ~ar¡a nef¡de ve sâir menfa¡atte onun bedeli merzencûştur.
Yirmi Üçüncüsü Şerbîn:
el-Mâhiyyetü: Şecere-i …a†râna ı†lâ… olunur ve …a†rânda biz tekellüm eyledik, bu ma…âmda şeceresine ma«§û§ ef¡âli îrâd eyleyelim. Ve onun şeceresi şecere-i §anevber cinsindendir ve onun &emeresi serv &emeresi gibidir
velâkin ondan a§πar olur ve onun şevki olur. Ve iki nev¡i olur, biri †avîl ve
biri …a§îrdir.
el-»avâ§§u: Onun …ışrında …ab∂ vardır.
A¡∂âu’r-Re™si: Bu şecerin &emeresi tenâvülünü ik&âr eden kimsede tes«îni √asebiyle §udâ¡ i√dâ& eder ve ke≠âlik mi¡deyi le≠¡ eder ve ona müşâreketen re™ste §udâ¡ √âdi& olur. Ve «all içinde onun vara…ı †ab« olunup ma∂ma∂a
olunsa veca¡-ı esnân sâkin olur.
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A¡∂âu’§-~adrı: Onun &emeresi su¡âle nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun &emeresi mi¡deyi le≠¡ eder ve ona redî olur velâkin
kebide nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun &emeresi ta…†î¡-i bevlde nâfi¡dir. Ve fülfül ile şürb
olunsa bevli idrâr eder. Ve …ışrı ile teb«îr olunsa cenîni ve meşîmeyi i«râc
eder. Ve eger şürb olunsa ba†nı √abs ve ba¡∂ı kerre bevli dahi √abs eder.
es-Sümûmu: Onun &emeresi erneb-i ba√rî şürb edenlere sa…y olunur.
Eger şa√m ile «al† olunup onun ile mes√ olunur ise ona hevâmm ta…arrüb
eylemez.
Yirmi Dördüncüsü eş-Şa¡îr ve eş-Şült:

وا

ا

el-Mâhiyyetü: Şa¡îr ma¡rûftur. Ve şült şa¡îrden bir nev¡dir ki onun …ışrı
olmaz ve onun fi¡li şa¡îrin fi¡line …arîb olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onda cilâ …uvveti vardır, πıdâsı √ın†a πıdâsından e…alldir.
Ve mâ-ı şa¡îr sevî…-i şa¡îrden a…vâdır ve ikisi dahi ya¡nî mâ ile şa¡îr √iddet-i
a«lâ†ı kesr eder. Şültten mütte«a≠ olan mâ-ı şa¡îr er†ab olur. Ve cemî¡an
mâu’ş-şa¡îr nâfi«tir.
ez-Zînetü: Kelefe onunla †ılâ olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Ondan su ile †ab« olunup ma†bû« kılınır ve o
ma†bû« zift ve rîtiyânec ile √asv gibi kılınıp evrâm-ı §ulbe üzere ∂ımâd
olunur. Ve yalnız ve bi-keşkihi evrâm-ı √ârreye ∂ımâd olunur.
el-¢urû√u: Şa¡îr «all-i &i……îf ile †ab« olunup cereb-i müte…arri√ üzere
∂ımâden va∂¡ olunsa bür™ √â§ıl olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Şa¡îr sefercel ve «all ile ni…ris üzere va∂¡ olunur ve
mefâ§ıla fu∂ûl seyelânını men¡ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Şa¡îr emrâ∂-ı §adrı men¡ eder. Ve mâ-ı şa¡îr bezr-i râziyânec ile şürb olunsa lebeni tek&îr eder. Ve da…î…-i şa¡îr ve iklîlü’l-melik ve
…ışr-ı «aş«âş ile veca¡-ı cenbe ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Şa¡îrin suyu mi¡deye redîdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sevî…i ve sevî…inin †abî«i ba†nı imsâk eder ve keşki bevli idrâr eder. Ve √ın†a keşki suyunun idrârı eşedd olur.
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el-◊ummayâtu: Onun suyu √ummayâtı müberriddir ve hem müla††ıftır,
ammâ √ârren isti¡mâli sâ≠ecen [213b] olur ve bâriden isti¡mâli kerefs ve
râziyânec ile olur. Ve ke≠âlik şa¡îr tîn ile †ab« olunur ve mâ-ı …arâ†în ile «al†
olunup √ummayât için sa…y olunur.
Yirmi Beşincisi Şa√m:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Şa√m-ı ba†† eybes ve es«andır ve ba¡dehu «a§înin şa√mı eybestir ve müsinnin şa√mı ecefftir.
el-»avâ§§u: Şa√m-ı ba†† cidden la†îftir ve şa√m-ı decâcdan es«andır. Ve
şa√m-ı dîk vasa†u’l-√âldir. Ve şa√m-ı iyyel ya¡nî geyik yağı şedîdü’s-sü«ûnettir. Ve şa√m-ı ba…ar arslan ve keçi şa√mları arasında mütevassı†tır. Ve
ayı şa√mı la†îftir. Cemî¡an √ayvânâtın erkeğinin keyfiyyât-ı me≠kûreleri
a…vâdır ve müsinn olanları fetâlarından ecefftir. Ve şa√m-ı ¡anz cümleden
a…ba∂dır. Ve şa√m-ı teysin ta√lîli cümleden eşeddir.
ez-Zînetü: Şa√m-ı dübb ve şa√m-ı ivezz dâü’&-&a¡lebe nâfi¡dir. Ve şa√m-ı
√ımâr â&âr-ı cilde ve şa√m-ı ivezz vech ve şefeh şi…â…ına nâfi¡dir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Şa√m-ı «ınzîr evrâma nâfi¡dir. Ve şa√m-ı esed
evrâm-ı §ulbeyi ta√lîl eder.
el-¢urû√u: Şa√mu’l-√amîr √ar…-ı nâra nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Şa√m-ı ivezz veca¡-ı ü≠ünü teskîn eder ve ona şa√m-ı
&a¡leb cidden nâfi¡dir. Ve şa√m-ı decâc «uşûnet-i lisâna nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Şa√m-ı semek mâu’l-¡ayna nâfi¡dir, ma¡a’l-¡asel ba§arı
√iddetlendirir. Ve ef¡înin şa√m-ı †arîsi πışâveye ve mâ-ı ¡ayna ve cefnden
mentûf olan şa¡rın tekrâr nebâtını men¡e nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Geyik şa√mı teşennüce nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Mâ¡izin şa√mı le≠¡-i em¡âya ve …urû√una nâfi¡dir. Ve
…urû√-ı em¡âya şa√m-ı ¡anz şa√m-ı «ınzîrden enfa¡dır sür¡at-i cümûdu √asebiyle velâkin le≠¡i teskînde şa√m-ı «ınzîr eşeddir. Senâm-ı cemel şa√mı
ba«ûran bâsûra nâfi¡dir. Ve cemî¡an şa√m-ı decâc ve o mi&lli şu√ûm-ı leyyine evcâ¡-ı ra√ime nâfi¡dir ve ¡atî…i redîdir. Ve ke≠âlik şa√hm-ı ivezz dahi
ra√ime nâfi¡dir.
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es-Sümûmu: »ınzîr şa√mı les¡-i hevâmma nâfi¡dir. Ve geyik ve fîl şa√mı
ile bir nesne tel†î« olunsa hevâmmı †ard eder. Ve şa√m-ı ¡anz ≠erârî√ semmine nâfi¡dir.
Yirmi Altıncısı Şa¡r:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Şa¡r-ı mu√ra… bi-…uvvetin cidden müsa««in ve müceffiftir.
A¡∂âu’r-Re™si: Şa¡r-ı mu√ra… esnânı câlîdir ve onun suyu şa¡rı inbât eder.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı vesi«a vü rehileyi şa¡r-ı mu√ra… bi-…uvvetin tecfîf
eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Şa¡r-ı mu√ra… esnânı mücellîdir.
es-Sümûmu: İnsânın şa¡rı «all ile kelb-i kelib ¡a∂∂asına ∂ımâd-ı ceyyiddir.
Yirmi Yedincisi Şe…ûdus: رس
el-Mâhiyyetü: Mu§annif der ki bu bir devâdır ki onu ben bilmedim.
e†-‰ab¡u: ¢uvve-i √ârresi vardır.
el-»avâ§§u: Onun …uvve-i câ≠ibesi vardır, ¡u§âresi evcâ¡ için şürb olunur.
ez-Zînetü: Onun †arîsi şarâb ile beha…a cidden nâfi¡ †ılâ olur.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı müzmineyi ilzâ… eder ve la√m-ı zâid üzere ≠erûr
kılınır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »all ile ni…ris üzere †ılâ olunur ve ondan veca¡-ı §ulb
için …aytrû†î itti«â≠ olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: ◊alâvât ile ondan su¡âl için le¡û… itti«â≠ olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ±ûsen†âriyâ ve ¡usr-i bevl için ondan iki dirhem edrûmâlî
ile sa…y olunur; hatunlar onu i√timâl eyleseler †am&larını idrâr eder.
Yirmi Sekizincisi Şeceretü’l-Ba……:

ةا

el-Mâhiyyetü: Derdâr denmekle ma¡rûf şecerdir, biz onu beyân eyledik.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve yâbistir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: »all ile ta…aşşür üzere †ılâ olunur.
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el-¢urû√u: ‰arî ve tâze …ur√aları idmâl eder. Ve «all ile ta…aşşür üzere
†ılâ olunsa onu sağaltır. Ve li√âsı cirâ√at üzere leff olunsa idmâl eder.
Yirmi Dokuzuncusu Şeceretü’l-Bey∂â: א

ةا

el-Mâhiyyetü: Bâ≠âverddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve yâbistir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ‰abî«i ni…ris için nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de istir«âsına nâfi¡dir.
Otuzuncusu Şevketü’l-Yehûdiyye: د

כ ا

el-Mâhiyyetü: Bu ism ile müsemmâ bir devâdır.
e†-‰ab¡u: ◊ârredir.
el-»avâ§§u: La†îfe-i mu√alliledir.
el-¢urû√u: Küzâza nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Veca¡-ı ∂ares için onun †abî«i ile ma∂ma∂a olunur.
A¡∂âu’n-Nefesi: Nef&-i deme nâfi¡ olur.
Otuz Birincisi Şevketü’l-Mı§riyye:

כ ا

el-Mâhiyyetü: Bu ism ile müsemmâ devâ-i â«erdir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bâride ve derece-i &âniyede yâbisedir.
el-»avâ§§u: Müceffife ve nevâzili …â†ı¡a ve a§lı ve «â§§aten bezri şedîdetü’l-idmâldir.
A¡∂âu’n-Nefesi: Verem-i √al…a nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Verem-i mi¡deye nâfi¡dir.
Otuz İkincisi Şarâb: اب
el-Mâhiyyetü: Ondan murâd …ahve-i ¡inebiyyedir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mirâr cinsinden olan fu∂ûlü ta¡dîl eder. Ammâ
nebî≠-i †arî vü πalî@ ikisi dahi ¡urû…ta imtilâ i√dâ& eder ve a«lâ†-ı ¡urû…u
niyye kılar.
el-İ«tiyâru: Şarâbın ecvedi ¡atî… ve ra…î… ve §âf ve ¡inebî olanlardır. Ve
onu tenâvül bi-√asebi’l-emzice mu«telif olur. Onu şübbân rummân suyu ile
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mi…dâr-ı …alîl tenâvül ederler, ammâ meşâyı« min-πayri mizâcin bulunduğu
gibi şürb ederler ve mi…dâr-ı şürblerini i¡tidâl üzere kılarlar, zîrâ mi…dâr-ı
şürbleri ek&er olsa onda ma∂arrat-ı ¡a@îme olup mevt-i müfâce™eye müsta¡idd kılar. Ve şübbâna evlâ olan şarâb-ı ¡atî… şürb eylediklerinde üzerine
mâ-ı bâridi şürb veyâ«ûd mâ-ı bâridi mezc edip memzûcen şürb olur, mâ-ı
bârid şarâbın ¡âdiyesini ve şiddet ve sevretini kesr eylesin için; «u§û§an eyyâm-ı §ayfta mâ-ı bâridi şarâb-ı ¡atî…a mezc onlara ziyâde ehemm olur. Ve
«amr-ı ¡inebî şarâb-ı â«erden †ıbben «ayrlı olur ya¡nî «amr-ı ¡inebî «amr-ı
temrîden ve zebîbîden ve ¡aselîden ve onlar mi&llilerden ef∂al olur.
ez-Zînetü: Beşereyi √asen eder ve bi-√asebi’l-emzice tesmîn eder ve
ma¡a’l-edviye beha…ı ve bara§ı izâle eder ve beşereyi cidden mücellâ eder.
el-¢urû√u: ¢urû√-ı «abî&eye ve âkile olup üzerine fu∂ûl seyelân eden
…ur√aya şarâb §abb olur. Ve nâ§ûr şarâb ile πasl olunsa nef¡i olur ve ke≠âlik
…urû√-ı lebeniyyeyi dahi şarâb ile πasl nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Şâribine sekr verir ve sübât i√dâ& eder ve √ıf@ı izâle ve
…uvâ-yı nefsâniyyeyi ta«dîr eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onu şürbe idmân a¡§âbı ı∂râr ve ra¡şeyi îrâ& eder. Ve
sekeri beher yevm isti¡mâl ve idmân ¡a§abın istir«âsını ve ∂a¡fını îcâb eder.
Ammâ şarâb-ı ¡asel veca¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: İbn Mâseveyh dedi ki şarâb-ı ¡atî… ba§ara cidden mu∂ırr
olur. Ve şarâb-ı ¡atî… ile @ufre için edviye-i ¡ayn ma¡cûn kılınır şarâbın @ufreye ke&ret-i menâfi¡i √asebiyle. Ve dahi şiyâf-ı …ay§ar dahi şarâb ile √akk
olunup @ufre-i müzmine için ikti√âl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: ◊arâret-i πarîziyyeyi inmâ eder ve …albi tefrî√ eder. Ve
şarâb-ı √ulv mecârî-i riyeyi ten…ıye eder ve nefesi bas† eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Serî¡ü’l-in√idâr ve serî¡ü’l-inhi∂âm olur ve πıdâsı ke&îr
ve tevlîd eylediği keymûs §âli√ olur ve va…t va…t πa&eyân ve …ay™ı i√dâ&
edip mi¡deyi fu∂ûlden ten…ıye eder ve i¡tidâl üzere şürb eyledi ise müşehhî olur. Ve şarâbın ik&ârı külâda ve kebidde süded îrâ& eder. Ve şarâb-ı
ta…lîl πıdâyı tenfî≠ ve ha∂mı tecvîd ve deme isti√âlesini isrâ¡ eder ve şehvet-i kelbiyyeden berâ™etine sebeb olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ebya∂-ı ra…î… olan şarâb bevli idrâr eder, me&ânede
√âdi& √ur…ata ceyyid olur. Ve şarâb-ı ¡atî… me&âneye cidden mu∂ırr olur.
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Ve şarâb-ı mu¡assel ba†nı telyîn eder. Ammâ mâ-ı ba√r ile ma¡mûl olan nâfi«tir, ba†nı ishâl eder ve ma…¡ade istir«âsını izâle eder. Ve mu¡assel evcâ¡-ı
ra√ime nâfi¡ olur. Ve mâî şarâbın idrârı πayrilerin idrârından ek&er olur,
ammâ şarâb-ı √ulvün idrârı olmaz. Ve şarâb-ı memzûc em¡âya mu∂ırr olur
ir«âsı ve nef«i √asebiyle. Ve şarâb-ı §ırf …ab∂ı ve tes«îni √asebiyle em¡âyı
ta…viye edip nef«i ta√lîl eder.
es-Sümûmu: Şarâb-ı ¡atî… cemî¡an hevâmm les¡alarına şürben ve πaslen
nâfi¡dir. Ve mâ-ı ba√r ile ma¡mûl olan, semm-i mu«addir şürb edenlere
nâfi¡dir, ke≠âlik mertek şürb edenlere ve fu†r ekl edenlere ve semm-i bâridi
olan hevâmm les¡alarına ve afyûn ve şevkerân şürb edenlere nâfi¡dir. Allâhu a¡lemü bi-√a…î…ati’l-√âli. [214a]

Yirmi İkinci Fa§l ◊arf-i Tâda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda On Sekiz Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] Temr-i Hindî: ي
el-Mâhiyyetü: Temr-i Hindî Hind’den gelir ma¡rûf devâdır.
e†-‰ab¡u: Bârid ve yâbistir.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi ve ef∂ali √adî& ve †arî olup ≠übûl ve te«aşşüf
etmeyenler ve √umû∂atı §âdı…a olanlardır.
e†-‰ab¡u: ¿âniyede bârid ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Müshildir ve iccâ§tan el†af ve ru†ûbeti e…alldir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ◊ummayâtta …ay™ ve ¡a†aşa nâfi¡dir ve ke&ret-i …ay™dan
√âdi& mi¡de-i müster«iyeyi …ab∂ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ~afrâyı ishâl eder. Ve †abî«inin şerbet-i vâ√idesi nı§f rı†la …arîb olur.
el-◊ummayâtu: ±âtü’l-πaşyi ve’l-kerb olan √ummayâta ve «u§û§an lîn-i
†abî¡ata √âceti olanlara nâfi¡ olur.
İkincisi Tûderî: دري
el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur. Dîs…ûrîdûs dedi ki onun ¡uşbunun vara…ı ferâsiyûn vara…ına benzer ve ce≠ri337 murabba¡dır ve nı§f ≠irâ¡ …adrinde
337 “Ce≠r” a§l ma¡nâsınadır.
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olur, onun a…mâ¡ı olur ve o a…mâ¡ada bezr-i müsta†îl-i esved olur ve tûderîden müsta¡mel olan ancak bu olur. Ammâ berrî tûderînin bezri müda√rec
olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve derece-i ûlâda yâbis olur.
el-»avâ§§u: Onda √urf √arâfeti gibi √arâfet olur ve ta…rî√i dahi vardır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ∏ayr-i müte…arri√a olan sere†ânâta mâ ve ¡asel
ile †ulâ olunup nâfi¡ olur ve evrâm-ı §ulbenin cümlesine nâfi¡ olur ve tehebbüce ∂ımâd olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ~alâbet-i ni…rise ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: U§ûl-i ü≠ünde olan evrâma nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ma¡a’l-¡asel onunla ikti√âl olunsa …urû√-ı ¡aynı ten…ıye
eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Lu¡âb ve le¡û…âta id«âl olunsa ve id«âli na…¡ olunup suda
kaynatıldıktan sonra ve bir cerre ya¡nî bir destî içinde kılınıp şeyy olunduktan sonra ovulsa nef&-i a«lâ†a mu¡în olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâha nâfi¡dir «u§û§an şarâb-ı ma†bû«ta isti¡mâl oluna.
Üçüncüsü Tennûb: ب
el-Mâhiyyetü: Şecere-i ma¡rûfedir, …ûfî onun bir nev¡dir ve …a∂m-ı
¢ureyş o şecerenin bezridir ve zift-i Rûmî ondan itti«â≠ olunur.
el-»avâ§§u: Ammâ onun bezrinde …uvve-i …âbı∂a vü la†îfe olur.
el-Evrâmu: Bu şecerenin vara…ı evrâm-ı √ârreye ∂ımâd olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onun vara…ı ve bezri şa√m-ı ivezz ve mürdâsenc ve di…â…-ı kündür ile «al† olunsa …urû√-ı @âhireye nâfi¡ olur. Ve şem¡
ve dühn-i âs ile ebdân-ı nâ¡ime …urû√una ve …urû√-ı √ârreye ve †ariyyeye
nâfi¡ olur. Ve …ışrı ≠erûren cür√e muvâfı… ve nâfi¡dir. Ve vara…ı cirâ√ât-ı
†ariyyede isti¡mâl olunsa cirâ√âtı fesâddan men¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onunla ve †abî«i ile ma∂ma∂a olunsa ve «u§û§an veca¡-ı
esnân için «all ile ma∂ma∂a olunsa nâfi¡dir. Ve ba¡∂ı kerre onun «aşebi
şa…… olunup «all ile †ab« olunup veca¡-ı esnânda isti¡mâl olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun du«ânı ek√âl-i ¡ayna id«âl olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun bezri §adrdan nef&e mu¡în olur. Ve §amπının su¡âl-i
müzmine nef¡i cidden ¡a@îm olur ve onun §amπı ziftten bir nev¡dir.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun bir mi&…âli mâ-ı ¡asel ile kebid-i me™ûfeye nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun şürbü †ab¡ı ¡a…l ve bevli imsâk eder.
Dördüncüsü Terencebîn:
el-Mâhiyyetü: Bu bir nev¡ †alldır ya¡nî semâdan çişinti gibi nüzûl eder
ve ek&er-i nüzûlü ve su…û†u diyâr-ı »orasân’a ve Mâverâünnehr’e olur ve
bizim diyârımızda ek&er-i vu…û¡u √âcc şeceresi üzere olur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi †arî ve ebya∂ olur.
e†-‰ab¡u: Mu¡tedilü’l-√arârettir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müleyyin-i §âli√ ve cellâdır.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âle nâfi¡ ve ba†nı müleyyindir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡A†aşı teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Rıf… ile §afrâyı ishâl eder ve ishâli «â§§ıyyetle olur. Ve
şerbet-i vâ√idesi on mi&…âlden yirmi mi&…âle varınca …adar olur, bi-√asebi’l-emzice o mi…dârlar isti¡mâl olunur.
Beşincisi Tûtiyâ: א
el-Mâhiyyetü: Tûtiyânın a§lı bir nev¡ du«ândır ki onu nu√âs mu√âli†i
olan √ıcâreden ve ânükten ta«lî§ ve temyîz olunduğu mev∂i¡den a«≠ ederler. Ve ba¡∂ı kerre i…lîmiyâ ta§¡îd olunup mu§a¡¡ıdı ceyyid tûtiyâ olur. Ve
rüsûbî olan …ılîmiyâya se…ûdûs tesmiye olunur. Ve tûtiyânın kimi ebya∂
ve kimi a§fer ve kimi a«∂ar ve bir §ınfı dahi √umrete mâil olur. Ve Hindî
tûtiyânın πusâlesi ki onu πasl eden mâ ta√tında dürdî gibi cem¡ olur, ona
sefûdiyûn derler. Ve tûtiyâ ile sefûdiyûnun far…ı budur ki tûtiyâ ta§¡îd olunur, ammâ sefûdiyûn o enâbî…in ta√tında ve esfelinde müctemi¡a olur ki
onda nu√âs sebk olunur ve bu râsib i…lîmiyâ-i nu√âs gibi olur ki kaçan
ta§¡îd olunsa ondan tûtiyâ §u¡ûd eder.
el-İ«tiyâru: Tûtiyânın ecvedi ebya∂-ı †ayyâr olanlardır ve ba¡dehu a§fer
ve ba¡dehu fustu…î-i Kirmânî ecveddir. Ve her §ınfın a†râsı ve ziyâde tâzesi
ef∂al olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Bilâ-le≠¡ müceffiftir ve maπsûlü müceffifâtın ef∂alidir.
ez-Zînetü: ~unâna ya¡nî koltukta olan râyi√a-i kerîheye nâfi¡dir.
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el-¢urû√u: Maπsûlü …urû√a √attâ sere†âniyye …ur√alarına dahi nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Veca¡u’l-¡ayna nâfi¡dir ve ¡urû…-ı ¡aynda mu√tebise olan
fu∂ûl-i «abî&eyi i√tibâstan ve †aba…ât-ı ¡ayna nüfû≠dan men¡ eder «u§û§an
maπsûlde bu menfa¡at ziyâde olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢urû√-ı ma…¡adeye ve …urû√-ı me≠âkîr ve evrâmlarına
nâfi¡ olur.
Altıncısı Tenkâr: כאر
el-Mâhiyyetü: İki §ınftır, ma¡denî ve ma§nû¡dur, kuyumcular onu isti¡mâl eder, ona li√âmu’≠-≠eheb dahi tesmiye olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Bi-√asebi’l-«â§§a veca¡-ı ∂arese ve âkile-i esnâna nâfi¡ olur.
Yedincisi Teşmîzec: ج
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur ya¡nî çeşme-zen ma¡nâsınadır ki ¡Arabca ona
beşme derler.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Bi-…uvvetin …âbı∂dır.
Sekizincisi Türmüs:
el-Mâhiyyetü: Müfer†a√u’ş-şekl bir √abbdır ki onun †a¡mı mürr olur, vasa†ı men…ûr olur ve bâ…ılâ-i Mı§rîdir.
el-İ«tiyâru: Onun berrîsi va§f olunan ef¡âlin küllîsinde a…vâ olur velâkin
√acmi a§πardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Merâreti olan türmüs câlîdir ve bilâ-le≠¡ mu√allildir. Câlînûs dedi ki merâreti nez¡ ve izâle olunan türmüs πalî@dir ve ba¡îd
olmaz ki onun taπriyesi olup cilâsı bâ…î kalmaya. Ve bi’l-cümle türmüs redî
ve ha∂mı ¡asîr olur ve kaçan cidden ha∂m olmasa ¡urû…ta «âmı tevlîd eder.
Ve türmüs-i mu†ayyeb ke&îrü’l-πıdâ olur. Ve †ab«ı mu√kem olup tenâvül
olundukta münha∂ım olsa «ıl†ı πayr-i redî ve merâreti sel« olunmak için
na…¡ ve ba¡dehu †a√n olunsa onda teybîs ve lüzûcet olur. Ve bi’l-cümle türmüs devâiyyete πıdâiyyetten a…reb olur.
ez-Zînetü: Şa¡rı ter…î… eder, kelefi ve beha…ı ve â&ârı ve kühbeyi ve
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bü&ûru câlî olur ve vechi «u§û§an türmüs mâ-ı ma†ar ile teherrî olunca
…adar †ab« olundukta cilâsı ek&er olur. Ve †abî«inden bir rı†l mi…dârı isti¡mâl olunsa bara§a nef¡i olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Vechte olan bü&ûra ve …urû√ ve evrâm-ı √ârreye ve «anâzîre ve §alâbâta nef¡i olur. »all ve ¡asel ile veyâ«ûd fî-bedenin bedenin lâyı… olan nesneler ile isti¡mâl olunur. Ve türmüsün †abî«i
πan…arâyâ üzere §abb olunsa onu fesâddan men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cerebden nef¡i olur √attâ türmüs mâzeryûn-ı
esvedin a§lı ile isti¡mâl olunsa cereb-i mevâşîye nef¡i olur ve âkileye ve
√a§afa ve …urû√-ı rediyye vü «abî&eye nâfi¡ olur. Ve onun unu arpa unu ile
cirâ√ât evcâ¡ına nâfi¡ olur ve nâr-ı Fârsîye dahi nef¡i olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ondan ¡ır…-ı nesâya ∂ımâd itti«â≠ olunup nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun da…î…i başta @uhûr eden …ur√a-i ra†beye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âlin süddelerini fet√ eder «u§û§an «all ve
¡asel ile †ab« oluna ve «u§û§an ¡asel ve se≠âb ve fülfül ile †ab« oluna. Ve
merâreti olmayan türmüs πa&eyânı teskîn eder ve şehveti fet… eder lâkin
merâreti i«râc olundukta nüfû≠u [214b] &a…îl olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun †abî«i ile sürreye †ılâ olunsa veyâ«ûd türmüsün
kendi ¡asel ile la¡… olunsa veyâ«ûd «all-i memzûc ile şürb olunsa dîdânı
ve √abbu’l-…ar¡ı i«râc eder ve †am&ı idrâr eder. Ve se≠âb ve sülfül ile şürb
veyâ«ûd i√timâl olunsa ecinneyi i«râc eder. Ve ba¡∂ı kerre dahi cenîni i«râc
için mürr ve ¡asel ile dahi türmüs i√timâl olunur. Ve ¡asel ve «all ile dîdânı i«râc için dahi türmüs şürb olunur ve ke≠âlik bevli idrâr ve ba†nı ¡a…l
eder lâkin ba¡∂ıların ≠ikr eyledikleri üzere ta√liye olunan türmüste ı†lâ… ve
¡a…ldan birisi yoktur.
Dokuzuncusu Tinnîn-i Ba√rî: ي
el-Mâhiyyetü: Meşhûrdur.
es-Sümûmu: Câlînûs dedi ki tinnîn-i ba√rî ¡a∂∂ eyleyen kimseye vâcib
olur ki o tinnîn-i fi’l-√âl şa…… edip ¡a∂∂ası üzere va∂¡ eyleye, nâfi¡ olur.

645

646

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

Onuncusu Timsâ√: אح
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun zibli beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildi ki timsâ√ın külyesinin e†râfından bir mi&…âl
mi…dârı a«≠ olunup şarâb ile şürb olunsa şehvet-i cimâ¡ı ta√rîk eder. Ve
onun tehyîc ve ta√rîk eylediği şehveti marul to«umu teskîn eder.
es-Sümûmu: Timsâ√ın şa√mesi timsâ√ın ¡a∂∂ası üzere ∂ımâd kılınsa
sâ¡atince veca¡ını teskîn eder.
On Birincisi Tenbûl: ل
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ evrâ…tır ki onun şeceri diyâr-ı Hind’de ve πayri mevâ∂ı¡da dahi nâbit olur ve onun vara…ı leymû vara…ına ve aπ§ânına
müşâbihtir. Ve ehl-i Hind o vara…ı nûre ile ve fûfel ile ekl ederler ve ma∂π
eyledikte o vara… dişlerini §ıbπ-ı a√mere boyar. Ve onun râyi√a-i †ayyibesi
vardır ve ehl-i Hind onu tenâvüle mu√abbet ederler ve ek&er-i ev…âtta onu
tenâvül ederler ve onunla tefâ«ur ederler.
e†-‰ab¡u: Ba¡∂ılar dediler ki derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede
yâbistir ve ba¡∂ı â«erler ¡aks ederler ya¡nî derece-i &âniyede bârid ve derece-i ûlâda yâbistir derler.
el-»avâ§§u: ¢âbı∂ ve müceffiftir.
ez-Zînetü: Nükheyi ta†yîb ve be«arı izâle eder, lisânı ve esnânı a√mer
kılar. Ve denildi ki o vara…ın ¡u§âresi şarâb ile beha…ı câlî olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¡Umûru ya¡nî esnân arasında olan etleri ve li&âtı ta…viye
ve şedd eder, ona binâen Hind dâimâ onu ma∂π eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Fem-i mi¡deyi ve ha∂mı ta…viye eder ve riyâ√ı kesr eder
ve cüşâyı ta†yîb eder.
On İkincisi Tefsiyâ: א
el-Mâhiyyetü: Denildi ki tefsiyâ se≠âb-ı berrînin §amπıdır. İki no…†a ile
ve üç no…†a ile ya¡nî tâ ve &â ile tekellüm olunur.338
338 Ve &âdan sonra elif ile dahi &âfsiyâ diye tekellüm olunur.
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el-İ«tiyâru: Ancak onun †arîsi ve tâzesi ile intifâ¡ olunur; kaçan üzerine
bir nesne mürûr eylese onun ru†ûbât-ı fa∂liyyesi ta√allül edip …uvveti ∂a¡îf
olmakla ondan intifâ¡ olunmaz.
e†-‰ab¡u: Cidden √ârr ve mu√rı… ve …aviyyü’l-is«ân ve …aviyyü’t-tecfîf
olur ve onda ru†ûbet-i fa∂liyye-i πarîbe olur, o sebebden fi’l-√âl le≠¡ eylemez.
el-»avâ§§u: Müna……î ve mün∂ic ve müfeccirdir.
ez-Zînetü: Şa¡rı inbât eder ve dâü’&-&a¡lebe cidden nâfi¡ olur ve onun
na@îri …alîlü’l-vücûd olur. Ve biz onun isti¡mâlini bâbında ≠ikr eyledik. Ve
kühbe-i deme dahi nâfi¡ olur ve bir sâ¡atten ziyâde üzerinde terk olunmaz
ve ke≠âlik â&âra ve kelefe ve bara§a dahi nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onunla istir«â üzere ve ni…ris ve mefâ§ıl-ı bâride üzere
mes√ olunur ve ¡ır…-ı nesâ için onunla i√ti…ân olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Nef√&-i …ay√a ve ¡usr-i nefese nâfi¡ olur ve yanlarda olan
ağrılara «u§û§an …adîm ve müzmin olan veca¡-ı zenblere †ılâen ve ∂ımâden
ve isfifrâπan nâfi¡ olur ve †ılâen nef&-i fu∂ûle mu¡în olur ve ke≠âlik le¡û…ât
ile isti¡mâlinde tel†îf olunsa yine nef&-i fu∂ûle i¡âneti olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun a§lında ve …uşûrunda ve dem¡asında ishâl …uvvesi
olur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât için …ışrından üç dıra«mî ve ¡u§âresinden
üç ü&ûlûsât ve dem¡asından bir dıra«mî a«≠ olunup o me…âdîrden ek&er a«≠
olunsa muzırr olur.
el-Ebdâlü: ¿efsiyânın bir vezninin iki &ülü&ü mi…dârı ke&îrâ ve bir mi&li
√urf olur.
On Üçüncüsü Tuffâ√: אح
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Tuffâ√ın a¡deli Şâmî olan tuffâ√tır. Ve tuffâ√tan tefih olan
ya¡nî †a¡msız olan redî ve …alîlü’l-menâfi¡dir, onun kendiye «â§§ fi¡linden
πayri fi¡li olmaz. Tuffâ√-ı ficc dahi tefih gibidir.
e†-‰ab¡u: Mesî« olan ya¡nî tefih olan tuffâ√ ebred ve er†ab olur onda
olan mâiyyet √asebiyle. Ve tuffâ√tan ¡afı§ ve …âbı∂ ve «âmi∂ olanlar bârid-i
πalî@ olur. Ve tuffâ√-ı √ulv mâî ve sâirlere …ıyâs ile √arârete emyel olur her
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ne …adar o √ulv-i mâîye fi’l-√a…î…a bürûdet πâlib ise. Ve tuffâ√ &emeresi ve
evrâ…ı ve eşcârı mu«telifedir ve bi’l-cümle onun cevherine ru†ûbet-i bâride-i fa∂liyye πâlibdir. Ve me™mûldür ki tuffâ√tan şedîdü’l-√alâvet olanlar
√arârette mu¡tedildir veyâ«ûd √arârete emyeldir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda fu∂ûlü men¡ vardır «u§û§an men¡-i
me≠kûr vara…ında ziyâdedir. Ve tuffâ√ta nef« vardır «u§û§an √ulv olmayan tuffâ√ın nef«i ek&erdir. Ve tuffâ√-ı ¡afı§ u …âbı∂ ar∂î-i mâîdir ve √ulv
mâîdir, tefih cidden mâîdir, ru†ûbet-i fa∂liyye cihetine mâildir, ona binâen
tuffâ√ın ¡u§âresi sür¡at üzere πaleyân eder ve az va…tte müştedd olur ve
¡asel o ¡u§âreyi mu√âfa@a eder. Tuffâ√-ı ¡afı§ ve tuffâ√-ı …âbı∂dan «ıl†-ı ar∂î
tevellüd eder. Tuffâ√ı √âmı∂ ve tuffâ√-ı ficcden ¡ufûnât ve √ummayât tevellüd eder, «ıl†ının «âmiyyeti ve fecâceti olup ¡ufûneti …abûlü √asebiyle. Ve
tuffâ√-ı √âmi∂in «ıl†ı tuffâ√-ı …âbı∂ın «ıl†ından el†aftır. Ve şarâb-ı tuffâ√ın
ve πayrilerin ¡atî…i †arîsinden «ayrlıdır bu«ârât-ı rediyye şarâb-ı tuffâ√ın
¡atî…inden ta√allül eylediği için.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Onun vara…ı ve ¡u§âresi evrâm-ı √ârre ibtidâsında nâfi¡ olur.
el-¢urû√u: Onun vara…ı ve li√âsı idmâl eder. Ve tuffâ√-ı …âbı∂ın ¡u§âresi dahi müdmildir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Tuffâ√ ekline idmân eylemek veca¡-ı ¡a§ab i√dâ& eder
«u§û§an fa§l-ı rebî¡de idrâk eden tuffâ√ın a¡§âba ma∂arrat-ı me≠kûresi ziyâde olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ¢albi ta…viye eder «u§û§an tuffâ√ı ¡a†ır-ı Şâmî ve ¡a†ır-ı
√ulv ve √âmi∂ ola. Ve eger onu ekl eden kimsede √arâretten πamm var ise
ona menfa¡ati ¡a@îm olur. Ve tuffâ√ın sevî…inde dahi o menfa¡at vardır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ∞a¡îf olan mi¡deyi ta…viye eder. Ve tuffâ√-ı …âbı∂ ∂a¡f-ı
mi¡deye nâfi¡ olur eger ∂a¡fının sebebi √arâret ve ru†ûbet olur ise. Ve ke≠âlik tuffâ√-ı ¡afı§ ve tuffâ√-ı √âmi∂ ∂a¡f-ı mi¡deye nâfi¡ olur eger mi¡dede
«ıl†-ı πalî@ olup o «ıl† cidden bârid olmaz ise ve nef¡i «ıl†ın πıl@ati için olur.
Ve tuffâ√ ¡acîn içinde şeyy olunsa …ıllet-i şehvete nâfi¡ olur. Ve tuffâ√ın
sevî…i mi¡deyi ta…viye ve …ay™ı men¡ eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Tuffâ√-ı √ulv ve tuffâ√-ı √âmi∂ mi¡dede «ıl†-ı πalî@e
mü§âdif olsa o «ıl†-ı πalî@i berâz ile i√dâr eder ve eger mi¡de «ıl†-ı πalî@den
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«âlî olur ise mi¡deyi √abs eder. Ve ¡acîn içinde meşvî olan tuffâ√ dûda ve
≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur ve ≠ûsen†âriyâya evfa… olan tuffâ√-ı ¡afı§ ve ¡afı§ın
sevî…i olur velâkin sevî…-i tuffâ√ şeker ile itti«â≠ olunup şekerin telyîni
tuffâ√ın ¡ufû§atına πâlib olur ise muvâfı… olmaz.
el-◊ummayâtu: Tuffâ√-ı «âmdan √ummayât-ı ke&îre tevellüd eder o tuffâ√ «ıl†-ı «âmı tevlîd etmekle.
es-Sümûmu: Tuffâ√ ve ke≠âlik tuffâ√ın ¡u§âresi ve vara…ı sümûma nâfi¡
olur.
On Dördüncüsü Türbüd:
el-Mâhiyyetü: Biraz …ı†¡alardır ki «aşebi olur, πılâ@ ve di…â…ı ve mücevvefi ve πayr-i mücevvefi olur ve Hind’den getirilir.
el-İ«tiyâru: Ecvedi budur ki onda kurt yeniği olmayıp ebya∂ ola ve ünbûbu da…î… olan …a§abın ünbûbu gibi ola ve emles ve serî¡ü’t-tefettüt ola
ve πalî@ olmaya, müte™ekkile dahi olmaya, zîrâ te™ekkülü olan ∂a¡îf olur ve
ke≠âlik me&…ûb olanlar dahi ∂a¡îf olur. Ve türbüd ¡alâ-√âlihi bâ…ıye iken
redîdir ve onun ı§lâ√ı aπberü’l-levn olan …ışr-ı «ârici lübb-i ebya∂ı bâ…î
kalınca …adar √akk ve izâle [215a] oluna ve ba¡dehu o ebya∂-ı bâ…î sa√…
olunup mes√û…u dühn-i levz ile cem¡ olunmakla olur.
el-»avâ§§u: Onu isti¡mâl bedende yübs ve cefâf îrâ& eder ru†ûbât-ı ra…î…
ayı bedenden i«râcı √asebiyle ve ona binâen türbüd dühn-i levz ile isti¡mâl
olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Emrâ∂-ı ¡a§aba nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Balπam-ı ke&îr ishâl eder ve a«lâ†-ı mu√rı…adan dahi şey™-i
…alîl ishâl eder eger türbüd mes√û…an isti¡mâl olunur ise. Ve eger onun isti¡mâli ma†bû«an olur ise ¡aks üzere olup a«lâ†-ı mu√teri…ayı ke&îren ve balπamı
…alîlen ishâl eder. Mâserceveyh †abîb dedi ki türbüd πalî@a ve lezice olan a«lâ†ı
ishâl eder. Ve ba¡∂ılar dediler ki «âmı verikeynden ishâl eder. Ve a§a√√ budur
ki türbüd balπam-ı ra…î…i ishâl eder eger zencebîl ile ve √iddet-i …aviyyesi olan
sâir edviye ile ta…viye olunur ise πalî@ ve «âm balπamı ishâl eder, ammâ türbüd va√dehu πalî@i ishâl eylemez lâkin türbüd şürb olunup mi¡dede ve em¡âda
«ıl†-ı πalî@e mü§âdif olur ise onu ishâl eder. Ve türbüdün şerbet-i vâ√idesi iki
dirheme varınca …adardır ve ma†bû«âtta dört dirheme varınca …adardır.
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On Beşincisi Tîn:
el-Mâhiyyetü: İncirin kendi için başka †ab¡ vardır ve evrâ…ı ve lebeni
için yetû¡iyyet vardır. Ve tînin evrâ…ı bulunmasa berrî olan tînin aπ§ânı a«≠
olunup kesr ve ra∂∂ olunur ve suyu a«≠ olunup ondan ¡u§âre itti«â≠ olunur
«aşebât-ı sâireden itti«â≠ olunduğu gibi. Ve tînin ¡a…îdi ef¡âlinde ¡asele şebîh olur.
el-İ«tiyâru: Tînin ecvedi tîn-i ebya∂dır ve ba¡dehu tîn-i a√merdir ve ba¡dehu esved ecved olur. Ve şedîdü’n-nu∂c olan, tînin «ayrlısı ve ¡adem-i
ı∂râra …arîbi olur. Ve kuru incirin bi’l-cümle ef¡âli ma√mûdededir velâkin
ondan tevellüd eden dem ceyyid değildir ve ona binâen …amlı tevlîd eder
lâkin ma¡a’l-cevz ekl olunur ise onun keymûsu ceyyid olur ve cevzden sonra tîni tecvîd eden bâdem olur. Ve bi’l-cümle a§nâf-ı tînin e«affı tîn-i ebya∂
olur.
e†-‰ab¡u: Tînin ra†bı ve tâzesinin √arâreti …alîle ve mâiyyeti ke&îre ve
devâiyyeti dahi …alîle olur. Ve fîn-i ficc bürûdetün-mâya mâil ve cellâ olur
lâkin lebeni o √ükmden müste&nâdır. Ve tîn-i yâbisin √ükmü derece-i ûlâda
√ârr ve derece-i ûlânın â«irinde la†îftir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Tîn-i yâbis «u§û§an yâbis-i √ırrîf cellâ ve mün∂ic
ve mu√allil olur. Ve tîn-i la√îmin in∂âcı ek&er ve onda taπriye ve ta…†î¡ ve
tel†îf olur. Ve tîn-i berrînin √arâfeti ezyeddir ve ta…†î¡ ve tel†îfte eşeddir.
Ve tînin πıdâiyyeti fevâkih-i sâire πıdâiyyetinden ek&erdir. Şedîdü’n-nu∂c
olan tîn ¡adem-i ı∂râra …arîb olur ve onda nef« vardır. Ve √ırrîf ve √âdd
olup yâbis olan tîn ba¡∂ı kerre mertebe-i cilâyı tecâvüz edip ta…rî√ mertebesine bâliπ olur √attâ vara…-ı yâbisi mâ≠eryûn-ı esved a§lı ile †ab« olunsa
cereb-i behâyime ¡ilâc olur. Ve vara…-ı tînin ¡u§âresi …aviyyü’t-tes«în ve
…aviyyü’l-cilâ olur ve onda telyîn vardır, ¡ufûnâtı cilde def¡ eder ve ta¡rî…
eder ve onu tenâvülde olan √arâreti benim @annım üzere ¡ufûneti def¡i √asebiyle olur. Ve tîn-i yâbis dahi ¡ufûneti «ârice def¡ ve ta¡rî… eder. Tînin lebeni dem-i ≠âibi tecmîd eder ve ke≠âlik elbânı dahi tecmîd eder ve câmid
olanları i≠âbe eder. Ammâ tîn-i ra†b mi¡deye ve bedene serî¡an nüfû≠ eder.
Ve tînden √â§ıl πıdâiyyetin iktinâzı ve metâneti la√mın ve √ubûbun πıdâları iktinâzına her ne …adar mümâ&il olmaz ise velâkin sâir fevâkihin tevlîd
eylediği aπdiye iktinâzından eşedd olur. Ve …a∂îb-i tînin ¡u§âresi evrâ…ı
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@uhûrundan mu…addem lebeni …uvvesinde olur. Ve ağacının remâdının
mâ-ı mükerreri bâ†ında olan cümûd-ı lebene nâfi¡dir ve «aşeb-i bellû† remâdının suyu menâfi¡de ona …arîb olur. Ve şarâb-ı tîn la†îf ve rediyyü’l-«ıl†
olur. Ve …a∂îbü’t-tîn le†âfette bir meblaπa bâliπ olur ki la√m onunla †ab«
olunsa la√mı tehriye eder. Cümmeyz339 tînde bir nev¡ …uvvet-i câ≠ibe vardır
ki ¡um…-ı bedenden mevâddı ce≠b ve mec≠ûbunu bi-sür¡atin ta√lîl eder.
ez-Zînetü: Tîn-i ficc benlere ve siğillere ve onların a§nâflarına ve beha…a
∂ımâd ve †ılâ olunur ve vara…ı dahi bu menâfi¡i işler. Emrâ∂ ve evrâm-ı
√ârre ve rı«ve √asebiyle fâsid olan levn-i beşereyi incir tenâvülü ı§lâ√ eder
ve demâmîli in∂âc eder «u§û§an îresâ ve na†rûn veyâ«ûd nûre ile isti¡mâl
oluna. Ve …ışr-ı rummân ile tîn dâ«ıs üzere va∂¡ olunur. Ve cümmeyzin
lebeni ta√lîli ¡asire olan evrâma ve «anâzîre ve ¡a∂aleye nâfi¡ olur. Ba¡∂ı
nüs«ada bilâ-vâvin
 وا אز اvâ…i¡ olmuştur ya¡nî «anâzîrin müşkiline
ve mu¡∂ılına nâfi¡ olur ma¡nâsınadır, ammâ vâv ile vâ…i¡ olan nüs«aların
§a√î√i olmaz. Bu fa…îrin anladığına göre
 وا واlaf@ından taπyîr
olunmuştur, zîrâ A§ma¡î der ki “¡afele” bir şey™dir ki nisvânın …ubülünden
«urûc edip ricâlde olan üdre âfetine müşâbih olur; eger o «urûc eden nesne
§aπîr olur ise ona “…arn” derler ve o şey™-i «âric ba¡∂ı kerre πudde-i πalî@a
olur ve ba¡∂ı kerre la√m-ı mürte…ıye olur ve ba¡∂ı kerre ¡a@m olur. Pes …arn
¡uyûb-ı «amsedendir ki onunla beyne’z-zevceyn tefrî… olunmağın §ı√√atinde ◊anefiyye ile Şâfi¡î beyninde i«tilâf vardır, felne¡ud ile’t-tercemeti. Ve
cümmeyzin †abî«i dahi o âfetlere nâfi¡ olur ve tîn ve «u§û§an cümmeyzi
tû&a dahi nâfi¡ olur ve vara…ının ¡u§âresi â&âr-ı veşmi …a†¡ eder ve …ayrû†î
ile berdden √âdi& şi…â…a nâfi¡ olur ve lebeni dahi o ef¡âli işler. Ve müsemmindir velâkin ondan √â§ıl olan semn serî¡ü’t-ta√allüldür. Ve tîn tenâvülü
…aml tevlîd eder. Ve vechinde denildi ki tînin «ıl†ı fâsid olmakla ondan
…aml √âdi& olur ve yine denildi ki onun «ıl†ı «ârice serî¡ü’l-indifâ¡ olur ve o
«ârice mündefi¡ olan «ıl† √ayvân olmağa §âli√ bir nev¡ «ıl† olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Tîn evrâm-ı §ulbeye ∂ımâd kılınır ve da…î…-ı
şa¡îr ile †ab« olunan cümmeyz ile dahi ∂ımâd olunur. Ve ficc olan tîn beha…
üzere va∂¡ olunur. Ve tîn demâmîli in∂âc eder. Ve ra†bı isti¡mâl olunsa √a§af
339 Bu bâbda ke&îren ≠ikr olunan cümmeyz tîn-i berrî ma¡nâsınadır, ev§âfı Te≠kire-i
Dâvûd’da mufa§§alen me≠kûrdur.
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i√dâ& eder. Ve †abî«i evrâm-ı √al…a ve u§ûl-i ü≠ünde olan evrâma πarπareten nâfi¡ olur velâkin o evrâm için …uşûr-ı rummân ile ve dâ«ıs için fânî≠
ile isti¡mâl olunur. Ve tîn-i yâbis evrâm-ı kebide ve evrâm-ı †ı√âle mu∂ırr
olur √alâveti √asebiyle velâkin o veremde §alâbet olur ise mu∂ırr olmaz ve
menfa¡ati dahi olmaz lâkin müla††ıfât-ı mu√allile ile «al† olunur ise evrâm-ı
§ulbeye cidden nâfi¡ olur. Ve cümmeyz evrâm-ı ¡asireyi ta√lîl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Vara…-ı tîn ¡u§âresi mu…arri√tir ve †abî«i rıπve-i
«ardal ile √ikkeye †ılâ olur ve vara…ı …ûbâya nâfi¡ olur ve …urû√-ı πalî@a
üzere ve ru†ûbât üzere va∂¡ olunur. »aşeb-i tînin remâdı suyunun mükerreri
…urû√-ı ¡afineyi ve …urû√-ı ¡atî…ayı ekkâl ve müna……î olur ve …uşûr-ı rummân ile isti¡mâl olunsa dâ«ısa bür™ olur ve …al…and ile sâ…larda olan …urû√-ı
«abî&eye bür™ olur. Ve cümmeyz cirâ√âtı mülzi… olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Tînin ficci ve ke≠âlik vara…ı «aş«âş vara…ı ile ma¡an
…uşûr-ı ¡i@âm üzere va∂¡ olunur. Ve «aşeb-i tîn remâdının mâ-ı mükerreri veca¡ olan ¡a§ab üzere §abb olunur. Ve ba¡∂ı kerre o mâdan bir buçuk
û…ıyye sa…y olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: Tînin ra†bı ve yâbisi ma§rû¡a nâfi¡ olur. Ve onun †abî«i
rıπve-i «ardal ile †anîni olan ü≠üne ta…†îr olunur. Tînin lebeni veyâ«ûd vara…ı @uhûrundan evvel a«≠ olunan …u∂bânının ¡u§âresi sinn-i müte™ekkile
üzere kılınsa nâfi¡ olur ve ta√t-ı ü≠ünde olan evrâma tîn ∂ımâd kılınsa nâfi¡
olur. Ve tîn-i ficc re™se ≠erûr kılınsa ona bür™ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Tînin lebeni ¡asel ile πışâve-i ra†beye ve ibtidâ-i mâya
ve †aba…ât-ı ¡aynın πıl@atine nâfi¡ olur. Ve vara…ı ile ecfânın «uşûnetini ve
cerebi delk olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: Tînin ra†bı ve yâbisi «uşûnet-i √al…a nâfi¡ ve §adra ve
…a§abe-i riyeye dahi [215b] nâfi¡ olur. Ve şarâb-ı tîn bevli idrâr eder ve
ke≠âlik onun şarâbı su¡âl-i müzmine ve evcâ¡-ı §adra ve …a§abe-i riye ve
nefs-i riye veremlerine nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebid ve †ı√âl südedini teftî√ eder. Câlînûs dedi ki tînin
ra†bı redîdir ve yâbisi redî değildir ve mürrî ile ekl olunsa fu∂ûl-i mi¡deyi
ten…ıye eder. Ve tîn balπam-ı mâli√ √asebiyle ¡ârı∂ olan ¡a†aşı …a†¡ eder ve
yâbisi ¡a†aşı ta√rîk eder ve ve istis…âya nâfi¡ olur «u§û§an efsentîn ile isti¡mâl
oluna. Ve ke≠âlik şarâbını şürb mi¡deye nâfi¡ olur ve şehvet-i †a¡âmı …â†ı¡dır.
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Ve tîn serî¡ü’l-in√idâr ve cilâsı √asebiyle serî¡ü’n-nüfû≠dur. Ve tîn-i yâbis
fa…a† cilâsı sebebinden müteverrim olan kebid ve †ı√âle mu∂ırr olur ve eger
kebid ve †ı√âlin veremleri §ulb olur ise ona mu∂ırr olmaz ve nef¡i dahi olmaz. Ve ¡ake’r-rî… tîn tenâvülünün mecârî-i πıdâyı teftî√inde menfa¡at-i
¡acîbesi vardır «u§û§an cevz ve bâdem ile tenâvül oluna.Ve cevz ile tenâvül
olunan tînin πıdâsı levz ile me™kûl olan tînin πıdâsından ek&erdir. Eger tîn
muπallı@ât ile tenâvül olunsa o √âlde onun ∂ararı ¡a@îm olur. Ve cümmeyz
mi¡deye cidden redî olur ve πıdâsı …alîldir, §alâbet-i †ı√âl üzere ma¡a’l-uşşa… ∂ımâd olunsa veyâ«ûd lebeni ile ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur. Ve mi¡desine
mevâdd seyelân eden kimselere cemî¡an a§nâf-ı tîn muvâfı… olmaz.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun ra†bı ve yâbisi külâya ve me&âneye nâfi¡ olur ve
√abs-i bevle §abr ettirir ve em¡âsına mevâdd seyelân edenlere muvâfı… olmaz. Ve vara…ının ¡u§âresi ¡urû…-ı mi¡de efvâhını teftî√ eder. Ve tîn-i ra†b
müleyyindir ve …alîlen ishâli vardır ve «u§û§an levz-i med…û… ile tenâvül
oluna. Ve ke≠âlik tîn §alâbet-i ra√ime dahi nâfi¡ olur ve ke≠âlik na†rûn ve
…ır†ım ile «al† olunsa ve …able’†-†a¡âm a«≠ olunsa o menfa¡ati olur Ve tînin lebeni §ufretü’l-bey∂ ile i√timâl olunsa ra√imi ten…ıye ve †am&ı idrâr
eder. Ve tîn ve √ulbeden ∂ımâd evrâm itti«â≠ olunur ve maπ§a ma¡a’s-se≠âb
√u…ne itti«â≠ olunur. Ve tîn ve «u§û§an tînin lebeni isti¡mâl olunsa külyeden reml i«râc eder. Ve tînin lebeni ile mâu’l-cübn itti«â≠ olunsa ba†nı
ı†lâ…ta ve külyeyi ten…ıyede a…vâ olur ve o mâ-ı cübn itti«â≠ının †arî…i budur ki leben ya¡nî leben-i √ayvân …a∂îb-i tîn ile ta√rîk olunur ve o e&nâda onun üzerine leben-i tînin mu…a††arı …alîlen ta…†îr olunur. Ve «aşeb-i
tîn remâdının mâ-ı mükerrerinden bir buçuk û…ıyye ishâl ve ≠ûsen†âriyâsı
olanlara sa…y olunur ve onun ile i√ti…ân dahi olunur ve iki √âlde dahi ya¡nî
sa…y ve i√ti…ân √âllerinde zeyt ile «al† olunur. Ve şarâb-ı tîn idrâr ve telyîn
eder. Ve tîn cilâsı √asebiyle serî¡ü’l-in√idâr ve serî¡ü’n-nüfû≠ olur.
es-Sümûmu: Lebeni ile les¡a-i ¡a…reb ve rüteylâ temrî« olunsa nâfi¡ olur
ve kelb-i kelib ¡a∂∂ası üzere tîn-i ficc veyâ«ûd vara…-ı tîn-i †arî va∂¡ olunsa
nâfi¡ olur. Ve tîn-i ficc ve vara…-ı †arî ile mau’l-kirsenne ibn ¡urs ¡a∂∂ası
üzere ∂ımâd olunsa nâfi¡ olur. Ve «aşebinin mâ-ı remâd-ı mükerreri rüteylâ
les¡ine sa…yen ve mes√en nâfi¡dir. Ve cümmeyz ya¡nî tîn-i berrî cemî¡an
nühûşa şürben ve †ılâen nâfi¡dir.

653

654

MÜFREDÂT - el-Kânûn Fi’t-Tıb Tercümesi

On Altıncısı Tû&: ث
el-Mâhiyyetü: Tû& iki §ınftır, birisi fır§âd-ı √ulv olur, bu §ınf in∂âcda tîn
mecrâsına cârî olur velâkin πıdâsı erde™ ve e…all olur ve demi dahi efseddir
ve e…all olur ve mi¡deye redî olur. Ve tînin ef¡âl-i sâiresi tû&-ı √ulvde mevcûde olur velâkin ondan ∂a¡îfe olur. Ammâ may«oş olan tû& ki tû&-ı Şâmî
denmekle ma¡rûftur, bizim kelâmımızın ek&eri onun beyânındadır ve tû&-ı
Şâmînin ficci tecfîf olunsa summâ… ma…âmına …âim olur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve ra†bdır ve √âmi∂-i Şâmî berd ve ru†ûbete mâildir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …ab∂ ve tebrîd vardır. Ve ¡u§âre-i tû& ziyâde …âbı∂dır «u§û§an o ¡u§âre bakır kapta †ab« oluna. Ve mevâddın a¡∂âya
seyelânını men¡ eder ve «u§û§an ficcin men¡i eşedd olur. Ve Şâmînin ficci
summâ… gibidir.
ez-Zînetü: Onun vara…ı ve vara…-ı kürûm ve vara…-ı tîn-i esved işbu üç
nev¡ evrâ… mâ-ı ma†ar ile †ab« olunsa o ma†bû« şa¡rı tesvîd eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Tû&-ı √âmi∂ fem ve √al… evrâmını √abs eder ve
vara…ı ≠eb√aya ve «avânî…e nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Tû&-ı √âmi∂ müceffifeten …urû√-ı «abî&eye
nâfi¡ olur ve Şâmînin ¡u§âresi dahi ona nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: ◊ummâ∂ının rubbu bü&ûr-ı feme nâfi¡dir. Ve a§lının
†abî«i esnânı ir«â eder Ve √âmi∂inin ¡u§âre-i vara…ı ile ma∂ma∂a veca¡ı
olan sinne nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Tû& mi¡deye redîdir, mi¡dede fesâd olur «u§û§an fır§âd-ı
√ulvün fesâdı ziyâde olur ve mi¡dede serî¡an fâsid olmaz ise onun ma∂arratı olmaz. Ve vâcib olur ki tû&un cemî¡-i a§nâfı …able’†-†a¡âm ve mi¡denin ¡adem-i fesâdı va…tinde tenâvül oluna. Ve Şâmî mi¡de-i §afrâviyyeye
mu∂ırr olmaz. Ve Şâmînin fır§âd-ı √ulv redâ™etine muvâfı… redâ™et olmaz
ve redâ™eti olsa dahi πa&eyân îrâ& eylemez velâkin πıdâsı …alîl olur, †a¡âmı
müşehhî olur ve sür¡at ile izlâ… ve i«râc eder. Ve’l-√â§ıl mi¡deden in√idârı
serî¡ olur velâkin em¡âdan ba†î™en mün√adir olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Tû&-ı ¡afı§ tuzlanıp kurutulsa şedîden ba†nı √abs eder ve
≠ûsen†âriyâya nâfi¡ olur. Ve tû&un dem¡asında ishâl ve li√âsında ten…ıye ve
ishâl olur ve ishâli ek&er olur. Ve tû&-ı √ulvün sür¡at-i in√idârı ru†ûbeti √asebiyle veyâ«ûd √alâvetine harâfetün-mâ mu«âla†ası ile olur. Ercî√ânis †abîb
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dedi ki tû& ba†î™ü’l-«urûc olur ve müdrirdir. Mu§annif der ki ben @ann ederim ki onun murâdı tû&-ı √âmi∂in fi¡lini beyân olur. Ve tû&ta her ne …adar
†abî¡atı ı†lâ… var ise ishâl-i müzmini ve em¡â …ur√alarını men¡ eder «u§û§an
müceffef ola. Ve a§nâf-ı tû&un cümlesinde bevli idrâr vardır. Tû&-ı Şâmînin
mi¡deden in√idârı her ne …adar serî¡ ise lâkin em¡âdan «ârice «urûcu ba†îdir.
es-Sümûmu: Şecere-i tû&un …ışrı şevkerâna tiryâ… olur. Ve vara…-ı tû&
¡u§âresinden bir buçuk û…ıyye şürb olunsa rüteylâ les¡ine nâfi¡ olur ve lüzûceti ve nef«i ile †abî¡atı telyîn dahi eder.
On Yedincisi Türsî:
el-Mâhiyyetü: Âlûsen dedikleridir ve biz onun beyânından √arfü’l-elifte
fâriπ olduk.
On Sekizincisi Tûpâlü’l-◊adîd:

אل ا

el-Mâhiyyetü: ◊adîd üzere ma†ra…a ile ∂arbdan tesâ…u† eder es…â†a tûpâl
derler ve cemî¡an tûbâl müceffiftir.
el-İ«tiyâru: Ecnâs-ı tûpâlden a…vâ olan tûpâl-i √adîd ve tûpâl-i nu√âstır. Ve bundan a…dem bunlarda tekellüm olundu. el-◊amdü lillâhi ta¡âlâ ve
selâmün ¡alâ ¡ibâdihille≠îne’§†afâ.

Yirmi Üçüncü Fa§l ◊arf-i ¿âda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Bu Fa§lda Biz Altı Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ¿ûm: م
Fi’l-Mâhiyyeti: ¿ûm bostânî ve kürrâ&î ve berrî olur. Berrîde merâret ve
…ab∂ vardır ve berrî &ûmû’l-√ayye ismi ile müsemmâdır. Ve &ûm-ı kürrâ&î
mürekkebü’l-…uvâdır, onda hem &ûm ve hem kürrâ& …uvvesi olur.
e†-‰ab¡u: Müsa««in ve müceffiftir &âli&eden râbi¡aya varınca …adar ve
berrî ondan eşeddir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Müleyyindir, nef«i cidden ta√lîl eder ve cildi
ta…rî√ eder ve taπyîr-i miyâ√a nef¡i olur.
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ez-Zînetü: Cebelî &ûmun †abî«i şürb olunup …amlı …atl eder ve §ı™yânı
dahi …atl eder ve §ı™yân üzere &ûm ile temrî« olunur. Ve remâd-ı &ûm ¡asel
ile beha… ve kühbe-i ¡ayn üzere †ılâ olunsa nef¡i olur [216a] ve mevâdd-ı
¡afine sebebinden √âdi& olan dâü’&-&a¡lebe dahi nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Dübeylât-ı bâ†ıneyi &ûm teftî√ eder. Ve &ûmun
remâdı bü&ûr üzere va∂¡ olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cildi ta…rî√ eder. Ve remâdı …uvâbâ ve cereb-i
müte…arri√ üzere va∂¡ olunur. Ve &ûm-ı berrî cirâ√ât-ı «abî&eyi ilzâ… eder
eger †arî iken üzerine va∂¡ olunur ise.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¿ûm ile i√ti…ân olunsa ¡ır…u’n-nesâya nâfi¡ olur, zîrâ
onunla i√ti…ân demi ve a«lâ†-ı rediyyeyi ishâl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ¿ûm mu§addi¡dir. Ve †abî«i ve meşvîsi veca¡-ı esnânı
teskîn eder. Ve †abî«-i &ûm ile ma∂ma∂a dahi veca¡-ı esnânı teskîn eder
«u§û§an †abî«inde kündür dahi ola.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ba§arı ∂a¡îf ve ¡ayna bü&ûr celb eder.
A¡∂âu’n-Nefesi: Ma†bû«an √al…ı ta§fiye eder ve su¡âl-i müzmine nâfi¡
olur ve berdden √âdi& evcâ¡-ı §adra nâfi¡ olur ve √al…tan ¡ala…ı i«râc eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ◊aben dedikleri dâ-i ba†na nâfi¡ olur «u§û§an na§ârânın
isti¡mâl eyledikleri †abî«-i &ûmdur ki onun itti«â≠ı &ûm ve zeytûn ve cizr
cemî¡an †ab« olunmakla olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¿ûmum vara…ı †ab« olunup †abî«inde ¡alîl iclâs olunsa
bevli ve †am&ı idrâr eder ve meşîmeyi i«râc eder ve i√timâl olunsa dahi
ke≠âlik o fi¡lleri işler ve ke≠âlik …arîben ≠ikri mürûr eden na§ârânın †a¡âm-ı
me≠kûru dahi o fi¡li işler ve cidden nâfi¡ olur. Ve &ûmdan iki dıra«mî
mi…dârı da…… olunup mâ-ı ¡asel ile isti¡mâl olunsa balπamı ve dûdu i«râc
eder ve †ab¡ı ı†lâ… eder. Ve &ûm şiddet-i tecfîfi ve ta√lîli √asebiyle ba¡∂ı
kerre bâha mu∂ırr olur. Ammâ &ûm √iddeti zâile olunca …adar su ile †ab«
olunsa ba¡îd olmaz ki onun meslû…u ve bâ…î kalan suyu …alîlü’l-√arâret
olup tecfîfi zâil ola ve ondan mâdde-i menî tecellüd eyleye ve mevâdd-ı
balπamiyyeyi emzice-i balπamiyyede riyâ√a i√âle eyleye ve tefşiyesine
…âdir olmaya. Ve kaçan o mevâdd ¡urû…ta riyâ√a isti√âle eyledikte ba¡îd
olmaz ki şehvete mu¡în ve bâha nâfi¡ ola.
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es-Sümûmu: Les¡-i hevâmma ve nehş-i √ayyâta nâfi¡dir. Ve şarâb ile
menhûş ve melsû¡-ı me≠kûrlara biz &ûmu sa…y edip menfa¡ati tecribe eyledik ve kelb-i kelibe menfa¡ati dahi onlar gibidir. Ve mûπâlînin ya¡nî ibn
¡ursa şebîh olan √ayvânın ¡a∂∂ası üzere &ûm, bûra… ve tîn ve kemmûn ile
∂ımâd olunsa nâfi¡dir.
İkincisi ¿ûmûn: ن
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ devâdır ki o ism ile müsemmâ olur.
e†-‰ab¡u: ◊arâret-i bezri a…vâdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İdrârı olur ve cenîn-i meyyiyi i«râc eder, demi ve a«lâ†-ı
mirâriyyeyi ishâl eder; şerbet-i vâ√idesi nı§f dirhem olur. Ve dîdânı dahi
i«râc eder.
Üçüncüsü ¿îl:
el-Mâhiyyetü: Denildi ki &îl bîdgiyâ dedikleri nebttir ve ‰aberistân
ahâlîsi ona bendvâş tesmiye ederler. Ve o nebt ma¡rûftur, onun aπ§ânı ≠ât-ı
¡a…ddır, vech-i ar∂ üzere sa¡y eder ve aπ§ânından ¡urû…-ı ar∂da du«ûl eder;
†a¡mı √ulvdür, vara…ı ¡irâ∂ olur ve vara…ının e†râfı √âddır ve vara…ı §ulbdür …a§ab-ı §aπîrin vara…ı gibi, onu ba…ar ve devâbb-ı sâire i¡tilâf eder. Ve
Dîs…ûrîdûs dedi ki biz &îlden nev¡-i â«er dahi rü™yet eyledik ki o iki §ınftır, e√adühümânın vara…ı ve aπ§ânı ve ¡urû…u ≠ikri sâbı… nev¡den ek&erdir
ve bu §ınf §ınâ¡at-i †ıbbda πayr-i nâfi¡dir, bu §ınfı mevâşî ekl eylese …atl
eder «u§û§an bilâd-ı Bâbil’de ¡ale’†-†uru… nâbit olanın …atli a…vâ olur. Ve
o nev¡den §ınf-ı &ânî Ûrsûs bilâdında nâbit olur, onun vara…ı leblâb vara…ı
gibidir, bunun aπ§ânı sâirlerden eker ve zehri ebya∂ †ayyibü’r-râyi√a ve
bunun &emeri §ıπârdır ve ondan intifâ¡ olunur ve ¡urû…u beş ve altıdır, i§ba¡
πıla@ında olur, √ulve-i müntinedir. ¡U§âresi i«râc olunsa ve mütesâviyeten
şarâb ve ¡asel ve fülfül ve mürr ve kündür ile †ab« olup nu√âstan bir √o……a
içinde √ıf@ olunsa emrâ∂-ı me&âneye nâfi¡ olur. Ve u§ûl-i &îlin †abî«inin
fi¡li nebâtının fi¡li gibi olur. Ve bu nebâtın bezri edviyede dâ«il olur. Ve bu
nebâtın §ınf-ı &âli&i dahi olur, onun nâbit olduğu diyârın ahâlîleri ona nebt
tesmiye ederler, onu dâbbe ekl eylese serî¡an şiba¡ √â§ıl olur ve onu ekl
eden ba…arın ek&eri müteverrim olur.
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e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve yâbistir «u§û§an o keyfiyyetler &îlin
a§l-ı †arîsinde ziyâde @âhirdir.
el-»avâ§§u: ¢uvve-i …âbı∂ası vardır ve le≠¡i olur ve ¡u§âresi a√şâya
mevâddın ta√allübünü men¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cirâ√ât-ı †ariyyeye &îlin nebti ve «u§û§an a§lı
∂ımâden nâfi¡ olur, onda idmâl vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Cemî¡an nevâzili men¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun ¡u§âresi bir mi&li şarâb ve bir mi&li ¡asel ve nı§f cüz™
mürr ve kündür ve bir cüz™ §abır ile †ab« olunsa devâ-i ceyyid olur. Ve e†ıbbâ o vech üzere dahi te™lîf ve terkîb ederler ki onun nüs«ası budur: ¡U§âre-i
&îl …adr-i mâ-yürâd a«≠ olunur ve onun nı§fı …adar mürr ve &ülü&ü mi…dârı
kündür dahi a«≠ ve cemî¡an «al† olunup ¡ayna devâ-i ceyyid olur ve vâcib
olur ki o devâ nu√âstan mütte«a≠e bir √o……a içinde √ıf@ oluna.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bezr-i &îl le¡û…an müdrîr ve √a§âtı müfettit olur onda
ma¡a’l-√arâre yübs olmak √asebiyle. Ve ke≠âlik onun a§l-ı †abî«i …urû√-ı
me&âneye nâfi¡ olur.
Dördüncüsü ¿üfl:
el-Mâhiyyetü: ¿üfl mu†la… ≠ikr olunsa dühn-i za¡ferânın ve ¡a§îr-i zeytin
küsbesi ve as…â†ı murâd olunur.
el-İ«tiyâru: E&fâlin ecvedi dühn-i za¡ferân &üflünün rezîni ve ağırı olur.
e†-‰ab¡u: ¡A§îr-i zeyt &üflü derece-i ûlâda √ârrdır.
A¡∂âu’r-Re™si: Biz ≠ikr eyledik ki za¡ferânın &üflü lisânı ve esnânı §âbiπ
olup onun §ıbπı o ¡u∂vlarda sâ¡ât-i ke&îre vü medîde bâ…î kalır.
el-¢urû√u: Ebdân-ı yâbisede ¡ârı∂a olan …urû√u ¡a§îr-i zeytin &üflü müdmil olur.
Beşincisi ¿elc:
el-Mâhiyyetü: Mâ-ı câmiddir ki onun cümûdu cevvde olan havânın
bürûdetinden olur.
el-»avâ§§u: Meşâyı« ve sâir bedeni a«lâ†-ı bâride tevlîd edenlere
redîdir.
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A¡∂âu’r-Re™si: Esnânın veca¡-ı √ârrını mâu’&-&elc teskîn eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¿elc ¡a§aba mu∂ırrdır ¡a§abda cereyân eden bu«ârât-ı
√ârreyi cereyândan ve ta√allülden √a…n ve √abs eylediği için.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ∂ârrdır «u§û§an mi¡desi a«lâ†-ı bâride tevlîd
edenlere ma∂arratı @âhirdir. Ve &elc mu¡a††ıştır √arâreti cem¡i √asebiyle ya¡nî onun bürûdet-i şedîdesi mi¡deye ziyâde münâfî olmakla mi¡deye
vu§ûlünde onu ı§lâ√ için cemî¡an √arâret-i πarîziyye mi¡dede cem¡ olur ve
onların ictimâ¡ı lâ-ma√âle ¡a†aş i√dâ& eder.
Altıncısı ¿a¡leb:
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur tilki ma¡nâsınadır.
el-»avâ§§u: Onda ta√lîl vardır ve onun fervesi ya¡nî kürkü firâve-i sâireden es«an olur ve ondan ta√lîli √asebiyle mer†ûbu’l-mizâc olanlar intifâ¡
ederler.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¿a¡leb suda †ab« ve †abî«i ile veca¡ı olan mefâ§ıl ten†îl
olunsa nef¡i şedîd olur. Ve ke≠âlik o zeyt ki onda &a¡leb √ayyen †ab« olmuş ola, o zeyt cidden …avî olur ve vâcib olur ki o zeyt içinde ¡alîl †avîlen
iclâs oluna. Ve ecved olan o zeyti isti¡mâl ba¡de’l-istifrâπ ve’t-ten…ıye ola,
zîrâ o zeyt ce≠≠âb ve mu√allildir, mevâddı a¡∂â-ı sâireden mefâ§ıla ce≠b
eder. Ve kaçan evvelâ beden istifrâπ olunup ba¡dehu zeyt isti¡mâl olunsa
mefâ§ıla «ıl†-ı mû≠î ta√allüb eylemez ve ta√allüb eder olur ise mi…dâr-ı
…alîl ta√allüb edip «afîf olur. Ve ke≠âlik &a¡lebin şa√mı ce≠≠âb ve mu√allildir ve ce≠b eylediği mevâdd ta√lîl eylediğinden ek&erdir. Ve &a¡leb ba¡∂ı
kerre zeyt içinde √ayyen ve ba¡∂ı kerre dahi me≠bû√an †ab« olunur, her
hangisi olur ise mefâ§ılda olan veca¡ı ta√lîl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun şa√mı ü≠ün-i mütevecci¡aya ta…†îr olunsa veca¡ını
teskîn eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Müceffife olan riyesi §â√ib-i rebve nâfi¡dir ve şerbet-i
vâ√idesi vezn-i dirhemdir. Ve ba¡∂ı nüs«ada
ا
א اه ا
dahi
vâ…i¡ olmuştur. [216b]
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Yirmi Dördüncü Fa§l ◊arf-i »âda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Bu Fa§lda Otuz Yedi Edviye ±ikr
Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] »aş«âş: אش
Fi’l-Mâhiyyeti: »aş«âş birkaç §ınf olur, bostânî ve berrî olur ve ke≠âlik esved olur. Ve bir §ınfı dahi mu…arrendir ve ona ba√rî derler ve onun
&emeresi mu¡a……afedir ya¡ne †ûlânî ve başta ¡ivec vardır. Ve bir §ınfı dahi
zebedî-i Hera…lî olur. Bu lev√a-i mâhiyyette ≠ikr olunan tercüme …alem kârı
olan nüs«aların tercümesi idi, †ab¡ ile olan nüs«ada ı†nâb olunmuştur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi ve eslemi «aş«âş-ı ebya∂dır. Ve vâcib olur
ki «aş«âşın her §ınfından ru™ûsu †ariyyen da…… olunup …ur§ itti«â≠ olunup
«azînede √ıf@ oluna.
e†-‰ab¡u: Bostânî derece-i &âniyede bârid ve yâbistir ve §ınf-ı esved derece-i &âli&ededir ve ba¡∂ı kerre &âli&eyi ta¡addî eder.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cemî¡an «aş«âş müberride olur ve onda …adr-i
mu¡teber πıdâiyyet olmaz. Ve «aş«âş-ı esved muπallı@-ı müceffiftir. Ve
«aş«âş-ı ba√rî-i mu…arren ki onun &emeresi mu¡a……afe olur, öküz boynuzu
gibi olur, o §ınf «aş«âş mu…a††ı¡ ve şedîdü’l-cilâ™ ve ba√rînin zehri mevâşîde
olan …urû√-ı ¡ayndan bâ…î â&ârı ten…ıye eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A§nâf-ı «aş«âştan ba√rîden mâ-¡adâ ile √umret
üzere †ılâ olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »aş«âş-ı mu…arrenin vara…ı …urû√-ı vesi«aya
nâfi¡ olur ve cilâsı √asebiyle …ur√ada olan la√m-ı zâidi ekl eder, «uşkrîşâtı
…al¡ eder; zehri dahi vara…ı gibidir. Ve mu…arren …urû√-ı @âhireye far†-ı
cilâsı √asebiyle §âli√ olmaz. Ve «aş«âş-ı berrîden zeyt ile ∂ımâd itti«â≠
olunup …urû√ üzere va∂¡ olunur ve o ∂ımâd …urû√u …al¡ eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »aş«âş-ı berrî ma¡a’l-leben ni…ris üzere va∂¡ olunup
nef¡i olur. Ve «aş«âş-ı berrînin a§lı suda suyun nı§fı zâil olunca …adar †ab«
olunsa onu sa…yın ¡ır…-ı nesâya nef¡i olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Münevvimdir ve «â§§aten esvedi mu«addirdir, fetîle ile
i√timâl olunsa ir…âd eder ve uyutur ve nezleyi ve seheri men¡ eder. Ve
eger onunla cebhe üzere ∂ımâd olunsa seher a§√âbı onunla intifâ¡ ederler

Tahbîzü’l-Mathûn

ve ke≠âlik †abî«i ile ten†îl olunsa onun dahi o nef¡i olur. Ve «aş«âş-ı zebedîden ma§rû¡ bir eksûnâ mi…dârı mâ-ı …arâ†ın ile şürb etmekle ta…ayyü™
eylese onların mi¡delerini ten…ıye edip intifâ¡ ederler. Ve «â§§aten dühn-i
«aş«âş ve dühn-i verd ile ma«lû†an baş temrî« olunsa §udâ¡a §âli√ olur ve
ma¡a-hâ≠â mümkin oldukça ondan ictinâb mümkin olur ise ictinâb olunur.
Ve ba¡∂ı kerre onun †abî«i şedîdetü’l-elem olan ü≠üne ta…†îr olunup veca¡ı
teskîn olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »aş«âş bârid veca¡-ı şedîdi olan ¡aynda ¡inde’∂-∂arûret
isti¡mâl olunur velâkin ¡ayna afyûn isti¡mâlinde olan «a†ar bunda dahi olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âl-i √ârra ve §adra nüzûl eden nevâzile ve nef&-i deme
nâfi¡ olur ve ondan le¡û… itti«â≠ olunup ¡ilel-i me≠kûreye o le¡û… cidden
nâfi¡ olur «u§û§an o le¡û…a a…â…ıyâ ve li√yetü’t-teys ¡u§âresi «al† oluna. İbn
Mâseveyh dedi ki «aş«âş-ı esvedin bezri §adrı ten…ıye eder, ammâ …ışrın
√âlinde @âhir olur ki nef&i ¡usretli …ılar ve bi’l-cümle bezri tenfî& eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ru†ûbât-ı mi¡deye nâfi¡dir. Ve ba√rî mu…arren §ınfının
a§lı su ile nı§fı bâ…î kalınca …adar †ab« olunsa ¡ilel-i kebide nâfi¡ olur ve
ke≠âlik ba†nında «ıl†-ı πalî@ olanlara dahi nâfi¡ olur. Ve zebedî «aş«âşın
bezri mu…ayyi™ olur ve berrîde dahi bu mi&lli menfa¡at olduğu ≠ikr olundu.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »aş«âş-ı ebya∂ ve «aş«âş-ı esved nâ¡imen sa√… olunup
şarâb-ı esved-i ¡afı§ ile sa…y olunsa ishâl-i müzmini …a†¡ eder ve onun †abî¡atı …uvve-i mu†allı…adan «âlî olmaz velâkin suda o …uvvet mün√all olur. Ve
«aş«âş …aviyyen †ab« olunup i√ti…ân olunsa ≠ûsen†âriyâya nef¡i olur. Ve bezri
şarâb-ı …arâ†ın ile şürb olunsa †ab¡ı telyîn eder. Ve «aş«âş-ı zebedînin bir eksûnâfî mi…dârı mâ-ı …arâ†ın ile şürb olunsa ta…yi™e eder. Ve zebedînin bezri
balπamı ve «âmı ishâl eder. Ve ke≠âlik Mı§rî «aş«âşın bir nev¡ bezri nâ†ıf ve
ı†riye içinde sa…y olunur. Ve bostânînin bezri ¡asel ile menîyi ziyâde eder.
İkincisi »a†mî:
el-Mâhiyyetü: Lüπat-ı Yûnânda onun ismi bir laf@dan müşta……tır ki
onun ma¡nâ-yı mütercemi ke&îrü’l-menâfi¡ demektir.
e†-‰ab¡u: Bi-i¡tidâlin √ârrdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda telyîn ve ir«â ve ta√lîl ve in∂âc vardır. Ve
a§lının …uvveti nebti …uvvesinde ve dahi a…vâ ve el†af olur ve tecfîfi a…vâdır.
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ez-Zînetü: Beha… üzere «all ile †ılâ olunup şemste o ¡alîl iclâs olunur ve
beha…ı izâlede bezri a…vâ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâmı telyîn eder ve men¡ eder ya¡nî râdi¡dir ve
demeviyyeyi ta√lîl eder ve cirâ√âtı in∂âc eder ve evrâm-ı nef«iyyeye nâfi¡
olur ve ke≠âlik «anâzîre dahi nef¡i vardır. Ve §alâbet-i ra√im için «a†mî
§amπ-ı bu†m ile i√timâl olunur ve kerneb ile «anâzîr üzere va∂¡ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı mefâ§ılı teskîn eder «u§û§an şa√m-ı ivezz ile
isti¡mâl oluna. Ve ¡ır…-ı nesâya ve irti¡âşa ve evsâ†-ı ¡a∂alin şed«ına ve temeddüd-i a¡§âba nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: ∏uded-i ü≠ünde olan verem üzere onun ile †ılâ olunsa ona
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ecfânda olan tehebbüc ve nef«ayı ta√lîl eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Bezr-i «a†mî su¡âl-i √ârra nâfi¡dir, nef&i teshîl eder ve
onda …uvvet-i …âbı∂a olmakla nef&-i demi men¡ eder. Ve onun vara…ı evrâm-ı &edye nâfi¡ olur ve cenb ve riye ∂ımâdâtına «al† olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ~amπı ¡a†aşı teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »a†mî kökünün †abî«i sa…y olunsa √ur…at-i bevle ve
√ur…at-i mi¡âya ve evrâm-ı ma…¡adeye nâfi¡ olur ve vara…ı dahi a§lı gibidir ve ke≠âlik ishâl-i redîye dahi nâfi¡dir. Ve §alâbet-i ra√im için ve ra√imin in∂ımâmı için «a†mînin bezri §amπ-ı bu†m ile i√timâl olunur ve yalnız †abî«i dahi onun gibidir ve nüfesânın ra√imini ten…ıye eder. Ve a§lının
†abî«i şarâb ile sa…y olunsa ¡usr-i bevle ve √a§âta nâfi¡ olur ve «u§û§an bezri
ve §amπı ba†nı √abs eder.
es-Sümûmu: »all ile ve zeyt ile †ılâ kılınsa ernebin les¡ine nâfi¡ olur.
Üçüncüsü »ardal: دل
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i râbi¡aya varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Balπamı …a†¡ eder. Ve dühm-i «ardal dühn-i
füclden es«andır. Ve «ardalın du«ânından hevâmm hereb eder. Ve «ardal-ı
berrî «ıl†-ı redî tevlîd eder ve onda cilâ ve ta√lîl vardır. Ve nâs «ardalın
u§ûlünü ve vara…ını ma†bû«an ekl ederler.
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ez-Zînetü: Vechi ten…ıye eder, kühbeyi ve dem-i meyyitin e&erini izâle
eder. Ve rib¡ için «ardal-ı berrî ∂ımâd-ı ceyyiddir ve lisânı tecfîf eder ve
dâü’&-&a¡lebe nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreyi ve her verem-i müzmini ta√lîl
eder ve kerneb ile «anâzîr üzere va∂¡ olunur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cereb ve …uvâbâya nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Veca¡-ı mefâ§ıla ve ¡ır…-ı nesâya nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Ru†ûbât-ı re™si ten…ıye eder ve lî&erπus a§√âbının başına
«ardal ∂ımâd kılınır. Ve mâ-ı «ardal veca¡-ı ü≠ün ve ∂ares için …a†ûr kılınır
ve dühn-i «ardal dahi «ardal gibi o ¡ilelde isti¡mâl olunur «u§û§an o dühnün
içinde √ıltît †ab« olunmuş ola. Ve «ardal süded-i mi§fâtı müfetti√a olan
edviyeden olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki ¡ale’r-rî… «ardal şürb olunsa ≠ekiyyü’l-fehm olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ∏ışâve ve «uşûnet için isti¡mâl olunan edviyeye id«âl
olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: »ardal da…… olunup mâu’l-¡asel ile şürb olunsa …a§abe-i
riyede olan «uşûnet-i müzmineyi izâle eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ı√âli izâle eder ve ta¡†îş dahi eyler.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İ«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡ olur ve bâhı müşehhî olur.
el-◊ummayâtu: Dâire ve ¡atî…a olan √ummâlara nâfi¡ olur.
ا

Dördüncüsü »u§a’&-¿a¡leb:

el-Mâhiyyetü: Bir şey™ ya¡nî bir nebttir ki «aşin-i √ulvdür.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve ra†bdır ve ru†ûbeti fa∂liyyedir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »alf cânibine olan teşennüc ve temeddüde nâfi¡dir ve
ke≠âlik fâlice dahi nâfi¡dir. [217a]
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bâhı müşehhî ve mu¡în olur «u§û§an şarâb ile isti¡mâl
oluna ve «â§§ede is…an…ûr ma…âmına …âim olur.
Beşincisi »u§a’l-Kelb:

اכ

el-Mâhiyyetü: Bu dahi √u§a’&-&a¡leb gibidir ve iki nev¡ üzere olur. Nev¡in
birisi a§ferdir ve o nev¡ iki zevcdir, zevcin biri fev…te ve â«er zevc ta√tta
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olur ve biri rı«v ve â«eri mümtelî olur. Ve «u§a’l-kelbin nev¡-i &ânîsi nev¡-i
evvelden a¡@am olur.
el-»avâ§§u: Nev¡-i &ânî-i ¡a@îmde ru†ûbet-i fa∂liyye olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı balπamiyyeyi ta√lîl eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢urû√u ten…ıye eder ve nemleyi inti&ârdan men¡
eder ve nevâ§îri teftî√ eder ve …urû√-ı «abî&eyi ve müte™ekkileyi idmâl eder.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢ulâ¡a nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »u§a’l-kelbin ekberini recül tenâvül eylese o recül
mi≠kâr olur ya¡nî o recülün nu†fesinden tevellüd eden veled ek&eriyyâ erkek olur. Ve eger mer™e o iki nev¡in a§πarını tenâvül eylese mînâ& olur,
onun doğurduğu veled ek&eriyyâ dişi olur. Ve denilir ki o nebtin ra†bını
tenâvül cimâ¡ı ziyâde eder, ammâ yâbisi cimâ¡ı …a†¡ eder ve onların her biri
â«erin fi¡lini ib†âl eder ve a§πar ve a¡@amının ef¡âli …arîben ≠ikr olundu.
Altıncısı »u§ye:
el-Mâhiyyetü: »u§ye dedikleri ¡u∂v-ı ma¡rûf la√m-ı rı«v cinsindendir.
el-İ«tiyâru: Ecvedi «a§î, fetâ ve genç olup ceyyid olan √ayvânın «u§yesidir, ammâ kibârın ve tüyûs ve kibâş ve &îrân mi&llilerin «u§yeleri münha∂ım olmaz. »orûs «u§yesi gibi ceyyid «u§ye olmaz «u§û§an müsemmen
dîkin «u§yesi cidden ceyyid olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: ¿edyin cevdeti meblaπına «u§yenin cevdeti bâliπ olmaz illâ «u§a’d-düyûk cevdeti o …adara bâliπ olur, zîrâ «u§a’d-düyûk
ceyyidü’l-πıdâ ve ke&îrü’l-πıdâ olur. Ve bi’l-cümle a§nâf-ı «u§â ve ha∂mı
¡asîr olan «u§ye münha∂ım oldukta ondan πıdâ-i ke&îr tevellüd eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Ek&erinin ha∂mı ¡usretli olur ve πıdâsı ke&îr olur «u§û§an
√ayvânı kebîr ve la√mı πalî@ ola.
Yedincisi »arba…-ı Esved: ا د
el-Mâhiyyetü: Biraz …ı†¡alardır ki müteşa@@iye olur ve onun esved ve
ebya∂ı olur; esvedin √arâfeti ebya∂ın √arâfetinden eşedd olur ve onu ilti…â†
edenler ekl-i &ûm ve şürb-i şarâb ile onun ma∂arratından ta√arrüz ederler.
Onun nebâtının vara…ı dülbe müşâbih olur ve sevâdı ondan eşedd olur ve
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onun sâ…ı …a§îre ve levni firfîriyyete mâil olur ve ¡un…ûd şekli gibi şekli
olup &emeresi onda olur ve onun ¡urû…u di…â…-ı sûd olup a§l-ı vâ√idden ve
soğan başı gibi bir a§ldan teşa¡¡ub eder ve o nebtten müsta¡mel olan o ¡urû…
olur ve onun nebâtı yübûsâtta olur.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi beyne’l-¡atî… ve’l-√adî& ve beyne’l-mehzûl ve’ssemîn olanlar ve levni remâdî ve inkisârı serî¡ ve πayr-i se«în ki içinde nesc-i
¡ankebût mi&lli nesc ola ve †a¡mı √âdd ve lisânı √âzî olanlardır. Ve onun ceyyid isti¡mâli budur ki onun a§lı katında olan ¡îdân-ı §ıπârı a«≠ olunup mâ-ı
…alîl ile ıslatılıp ta…şîr olunur ve o …uşûr a«≠ olunup @ıllda tecfîf olunur ve
ba¡dehu sa√… olunup elekten geçirildikten sonra isti¡mâl olunur. Ve şerbet-i
vâ√idesi üç kezeme olur ve ve fu†râsâliyûn ve du…û ile sa…y olunmak ecved
olur. Ve ba¡∂ı kerre bir dıra«mîye varınca …adar sa…y olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&eye varınca …adar √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allil ve müla††ıf ve …aviyyü’l-cilâdır √attâ
la√m-ı meyyiti ekl eder. Ve kerme dibinde nâbit olsa onun şerbetinde
…uvve-i müshile olur. Ve «arba…ın «avâssından olur bedeni mizâcından i√âle ve mizâc-ı cedîd ü ceyyidi ve şebâbı ifâde eylemek. Ve çok vâ…i¡ olur ki
…ay™ için «arba…-ı ebya∂ tenâvül olunur velâkin …ay™ ve ishâlden biri vâ…i¡
olmaz velâkin ta…yi™e ve ishâl menfa¡ati onunla √â§ıl olur. Ve onun ek&er-i
muvâfa…ati ricâle ve nisâdan ricâl gibi olan mü≠ekkerâna ve a…viyâya ve
şübbâna ve bedeninde «ı§b ve ke&ret-i dem olanlara olur ve πayrilere §âli√
olmaz. Ve «arba… şürbüne muvâfı… olan ev…ât fa§l-ı rebî¡in vasa†ı ya¡nî
nîsân ve ba¡dehu teşrîn olur. Ve «arba… şürbü murâd olundukta lâyı… olur ki
πalî@ olan me†â¡im ve meşâribden üç gün mu…addem √imye oluna ve lehv
ve sürûr isti¡mâl oluna ve ba¡de’l-¡aşâ ya¡nî akşam †a¡âmı tenâvül olunduktan sonra iki kerre …ay™ olunup ba¡dehu «arba… tenâvül oluna.
ez-Zînetü: Beha… üzere ve ke≠âlik ve∂a√a onunla †ılâ olunur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Cereb ve …uvâbâ üzere esved ve ebya∂ iki
«arba… lebenleri ma¡a’l-«all †ılâ olunur ve onlar †ılâen ve istifrâπan ta…aşşüre dahi nâfi¡ olur ve nâ§ûr-ı §alîbin §alâbetine dahi nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »arba…tan bir …âlıb itti«â≠ olunup nâ§ûra id«âl
olunur ve birkaç eyyâm terk olunup ba¡dehu o …âlıb i«râc olundukta onunla
nâ§ûrun ta«azzüfü ma¡an «urûc eder.
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Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Fâlice ve evcâ¡-ı mefâ§ıla nâfi¡ olur. Ve «arba…-ı esved
ile istifrâπ o evcâ¡ın küllîsine devâ-i …avîdir.
A¡∂âu’r-Re™si: »arba… «all ile †ab« olunup devîsi olan ü≠üne ta…†îr olunsa ü≠ünden o ¡illeti izâle eder ve o «all ile ma∂ma∂a olunsa veca¡-ı esnânı
teskîn eder. Ve †abî«i ∂a¡îfü’s-sem¡ olan ü≠üne ta…†îr olunsa sem¡i ta…viye
eder, vesvâsa ve mâli«ulyâya ve §ar¡a ve şa…î…aya ve cemî¡an emrâ∂-ı re™se
nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ek√âlde vâ…i¡ olsa ba§arı ta…viye eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sevdâya ve πalebe-i sevdâya nâfi¡ olup bilâ-ikrâhin bedende sevdâyı ishâl eder ve ke≠âlik balπamı ve §afrâyı dahi i«râc eder ve deme
mu«âli† olan her fa∂lı √attâ a…§â-yı bedenden ve cildden dahi i«râc eder. Ve
vâcib olur ki sa…mûnyâ «al† olunmakla serî¡ü’l-ishâl kılına ve fu†râsâliyûn ve
dû…û dahi «al† oluna. Ve ba¡∂ı kerre sikencebîn veyâ«ûd şarâb-ı √ulv içinde
bir müddet na…¡ ve terk olunur ve ba¡dehu o şarâb ¡ades ile veyâ«ûd şa¡îr
veyâ«ûd decâc ile †ab« olunup mera…ası ta√assî olunur. Ve ba¡∂ı kerre iki
dıra«mî «arba…a üç ü&ûlûsât sa…mûnyâ «al† ve ba¡∂ı kerre ¡asel ile †ab« olunur. Ve lev√-i «avâ§§ta «arba… tedbîri √a……ında ta√rîr olunan ma…âlâtımızda
bu mev∂i¡de dahi te™emmül olunmak gerektir. Ve «arba… em¡â ve me&âne
evrâmlarında cidden nâfi¡dir ve †am&ı dahi idrâr eder.
el-Ebdâlü: Esvedin bedeli nı§f vezni mâ≠eryûn ve bir vezninin iki &ülü&ü
πârî…ûn olur. Ve İbn Mâse[rveyh] ≠ikr eyledi ki onun bedeli kündüstür.
Sekizincisi »usrev-dârû: ودارو
el-Mâhiyyetü: İbn Mâserceveuh dedi ki «usrev-dârû «avlencândır ve
â«erler onun «ilâfına ≠âhib oldular.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allil ve mü≠îbdir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınca ve veca¡-ı külâya nâfi¡dir ve bâhı ziyâde eder ve
ek&er-i «â§§ası evcâ¡-ı külâya olur.
Dokuzuncusu »arba…-ı Ebya∂:

ا

el-Mâhiyyetü: Onun ebya∂ı li√â ve …uşûr-ı …ı§ârdır ve şekli mütefettit
olup şey™-i ne«ıra benzer ya¡nî çürük nesneler gibidir ve ebya∂dır, onda
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rezânet yoktur, ağır değildir ve ke≠âlik «a†mî köküne benzer. Ve ebya∂ın
merâreti esvedin merâretinden eşeddir ve nebâtı lisân-ı √amel veyâ«ûd
sıl…-ı berrî nebâtı gibidir velâkin a…§ar ve a√merü’l-levn olur ve sâ…ının
†ûlü dört i§ba¡-ı ma∂mûmeler …adardır ve ecvfetir, onun dahi u§ûl-i ke&îresi
olup ba§ale gibi bir a§ldan o u§ûl teşa¡¡ub eder ve emâkin-i cebeliyyede
nâbit olur; √a§âd-ı √ın†a va…tinde cem¡ olunup tecfîf olunur.
el-İ«tiyâru: Bu nev¡ «arba…tan mu«târ olan bi-i¡tidâlin sa†√ı münbası†
olanlardır ve ebya∂ ve serî¡ü’t-tefettüt ve kebîrü’l-√acm olanlardır; onun
mu«târı le≠¡-i şedîd ile fi’l-√âl lisânı le≠¡ eylemez ve lu¡âbı celb eder.
Ve ammâ fi’l-√âl şedîden le≠¡ eden «ânı…tır ve onun müdebbirâtı a√vâli
bâbu’l-«avâ§§ta me≠kûrdr.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&enin vasa†ında √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Ebya∂ın merâreti ve esvedin √arâreti eşeddir,
onu fâr ekl eylese helâk olur ve fâr ihlâk …a§d olundukta sevî… ve ¡asel
içine dess olunup i†¡âm olunur. Ve la√m ile †ab« [217b] olunsa la√mı tehriye eder. Ve «arba…ın a∂¡afı o «arba…tır ki onun ma…†a¡ından beş dıra«mî,
dokuz û…ıyye mâ-ı ma†arda üç gün na…¡ olunur ve ba¡dehu ta§fiye ve teftîr
ve şürb olunur. Ve ondan sonra a∂¡af olan o «arba… olur ki ondan bir rı†l
mi…dârı ta…†î¡ olunup iki …us† mâ-ı ma†arda üç gün mi…dârı na…¡ olunduktan
sonra o suda &ülü&ü kalınca …adar †ab« olunur ve ba¡dehu ondan «arba…
i«râc ve †ar√ olunur ve suyu üzere ¡asel-i fâyi… ü mu§affâdan iki rı†l mi…dârı il…â olunup ta…vîm olunur ve ondan bir mil¡a…a-i kebîre olduğu √âl
üzere veyâ«ûd mâ-ı √ârr ile a«≠ ya¡nî tenâvül olunur. Ve bundan sonra a∂¡af
olan mu…aşşer-i mu…a††a¡ı ve ba¡dehu cerîşen mes√û…u olur ve onlar mâ-ı
şa¡îr ile sa…y olunur √al…ta ve mi¡dede bâ…î kalmasın için. Ve ba¡dehu a∂¡af
sa√… olunup mâ-ı ¡asel ile ¡a…d olunan «arba… olur ve ek&er-i √âlde «arba…ı
bu vech üzere isti¡mâl mu∂ırr olur mesâlikte bâ…î kalmak √asebiyle. Ve
†ab¡ ile olan nüs«alar ve nüsa«-ı sâirenin ba¡∂ısında ا כ
ا ي
و ا
vâ…i¡ olup
laf@ası sâ…ı†a olmuştur. Pes «arba… şürb edenlere vâcib olur
ki teşennüce menfa¡ate …arîb olan eşyâ-ı müdirreyi ¡udde eyleye, me&elâ
mera…a-i decâc ve şarâb-ı zûfâ, fûtenec ve se≠âb ve ¡ades isti¡mâl eyleye
ve ke≠âlik edhân-ı ¡a†ıre ya¡nî su¡d ve sûsen ve türmüsten mütte«a≠ dühnler
isti¡mâl eyleye ve onun katında râyi√ası √iddetli «all ve tuffâ√ ve sefercel
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ve «ubz-ı √ârr ve şarâb-ı rey√ânî ve devâ-i mu¡a††ıs ve rîşe ve kürsî ve sürür
ve firâş-ı va†î™ ya¡nî πayr-i «aşin döşek ve me√âcim-i mu«telife mevcûde
ola. Eger sühûlet ile istishâl eder ise mâ-ı bârid ile √asv itti«â≠ oluna ve
revâyi√-i †ayyibe istişmâm oluna ve keymûsu ceyyid olan nesneler i†¡âm
oluna. Ve eger ona teşennüc ve ∂a¡f ¡ârı∂ oldu ise şarâbda veyâ«ûd mâ-ı
¡aselde √ubzdan &erîd itti«â≠ oluna. Ve ba¡∂ı kerre πıdâsı mu¡âvede olunmak i…ti∂â eder, o va…tte mâ-ı bâride maπmûs «ubz i†¡âm olunur. Ve eger
¡amelin vasa†ında ve e&nâsında ona füvâ… ¡ârı∂ olur ise içinde ma†bû« olan
mâ-ı ¡asel sa…y olunur. Ve bir müddet mürûr edip onlarda devâ √areket eylemez ise √ârr olan o mâ-ı ¡asel tecrî¡ olunur ki içinde se≠âb †ab« olunmuştur veyâ«ûd mâ ve dühn sa…y olunur ve bir rîşe dühn-i su¡d veyâ«ûd dühn-i
sûsen ile tedhîn olunup onunla ta…yi™e olunur ve bir ürcû√ada tercî√ olunur
ya¡nî salıncakta sallanır. Ve eger onlarda i«tinâ… gibi √âlet ¡ârı∂ olur ise
üç û…ıyye mi…dârı onlara «arba… †abî«i sa…y olunur, zîrâ o mi…dâr †abî«-i
me≠kûr devâya i¡ânet ve ¡ârı∂ı def¡ eder. Ve bu tedbîrlerin biri dahi nâfi¡ ve
nâci¡ olmaz ise √u…un-ı √âdde isti¡mâl olunur ve ondan ya¡nî †abî«-i «arba…tan üç û&ûlüsât i«tinâ…ı def¡ için sa…y ve isti¡mâl olunur, o sa…ydan ta…yi™e
…a§d olunmaz ve onlara mu¡a††ısât ta¡†îs olunur. ¢ay™ ile ile füvâ… zâil olmaz ise beyne’l-ektâf vâ…i¡ olan fı…ra-i kübrâ üzere ve sâir «arezât-ı @ahr
üzere me√âcim va∂¡ olunur onun için ki mi√ceme ba¡de’l-füvâ… ¡ârı∂ olan
iltivâyı def¡ eder ve şedîdü’l-is«ân olan edhân ile a¡∂â-i müteşennice tedhîn
olunur ve mâ-ı √ammâm ve âbzen isti¡mâl olunur.
ez-Zînetü: »arba…-ı esvedin zînetinde olan fi¡li gibi ebya∂ın fi¡li olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun mes√û…u şemm olunsa ¡u†âsı ta√rîk eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Denildiği üzere ba§arı √iddetli eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »arba…-ı ebya∂ bi-…uvvetin ta…yi™e eder ve onda «a†ar
vardır «ani…i √asebiyle. Ve ba¡∂ı kerre ta…yi™e …a§d olundukta «abî§a içinde
sa…y olunur. Ve i«tinâ…tan «avf olunan kimseye vâcib olur ki mi¡desi «âliye
iken ona «arba… sa…y olunmaya ve o «avf olunan kimseler ∂u¡afâlardır.
es-Sümûmu: İfrâ† üzere «arba… şarâbı insânı …atl eder. Ve «arba… kilâb
ve «anâzîrin semmi olur. Ve «arba… şürb edenlerin recî¡i ya¡nî necâseti decâcı …atl eder.

Tahbîzü’l-Mathûn

Onuncusu »ıyârcenber:

אر

el-Mâhiyyetü: Üç §ınftır, biri Kâbülî ve biri Ba§rî ve biri Hindîdir. Ve
câizdir ki Ba§ra’da nâbit olmayıp Hind’den Ba§ra’ya meclûb ola ve Ba§ra’dan e†râfa na…l olunmakla Ba§rî diye meşhûr ola.
el-İ«tiyâru: Onun ecvedi …a§abından me™«û≠ olanlardır ve ebra… ve ecved olanlardır ve …a§abının ecvedi dahi berrâ… ve emles olanlardır.
e†-‰ab¡u: ◊arr ve berdde mu¡tedil ve ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Mu√allil ve müleyyindir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: A√şâda olan evrâma nâfi¡ olur ve «u§û§an ¡inebü’&-&a¡leb suyu ile «ıyârşenber ma¡an πarπara olunsa evrâm-ı √al…a nâfi¡
olur. Ve o evrâm-ı §ulbeye «ıyârşenber †ılâ olunsa ondan intifâ¡ olunur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onunla ni…ris ve mefâ§ıl veca¡ına †ılâ olunur.
A¡∂âu’§-~adrı: »ıyârşenber küzbere-i ra†be suyunda bezr-i …a†ûnâ lu¡âbı
ile mers olunup memrûsu ile πarπara olunsa «avânî…e nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebidi müna……îdir ve veca¡-ı kebide ve yere…âna nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ba†nı müleyyindir, mirre-i mu√teri…ayı i«râc ve ke≠âlik
balπamı dahi i«râc eder ve bilâ-e≠â ishâl eder √attâ √ubâlâya dahi onu sa…y
nâfi¡ olur ve onları dahi bilâ-∂arar ishâl eder.
el-Ebdâlü: Onun bedeli nı§f vezni terencebîn veyâ«ûd üç vezni la√m-ı
zebîb ve &ümün vezni türbüd olur. Ve bir …avmin zu¡müne göre zebîb bedeline rubbu’s-sûs ya¡nî beyan kılınır.
On Birincisi »ass:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, marul ma¡nâsına.
e†-‰ab¡u: Berrînin …uvveti «aş«âş-ı esved …uvveti gibidir. Ve Câlînûs
dedi ki «ass-ı bostânîde bürûdet-i bâliπa olmaz belki onun bürûdeti mâ-ı
πudrân ya¡nî göl suları bürûdetinde olur ve ru†ûbeti sıl… ru†ûbetinden aπla@
ve «ubbâzâ ru†ûbetinden el†af olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki «ass ter†îbde kerneb ve …a†af ve yemâniyye ter†îbleri arasında olur. Mu§annif der ki ben
derim ki ba¡∂ılar ona derece-i &âli&ede bâriddir dediler ve √ükm eylediler
ki «assın πıdâsı redî ve …alîldir velâkin onların dedikleri gibi değildir belki
«ass derece-i &âniyede bâriddir.
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el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda cilâ ve …ab∂ ve ı†lâ…tan bir nesne yoktur
mülû√atı ve ¡ufû§atı ve o mi&lli keyfiyyet-i sâiresi olmamakla. Ve ondan
tevellüd eden dem bu…ûl-i sâireden mütevellid demden a√meddir ve onun
aπdâsı ma†bû« olanlardır. Ve «ass i«tilâf-ı miyâ√a nâfi¡dir. Ve «assın πayr-i
maπsûlü ecveddir ve ¡asel340 ki ona nef«-i ziyâde eder, ke≠âlik bu…ûl-i bâride cümlesine ¡asel nef«-i ziyâde eder. Ve «assın ha∂mı serî¡dir. Ve vasa†-ı
şürbde isti¡mâl olunsa emrâ∂-ı sekri men¡ eder. Ve «ass-ı berrî «aş«âş-ı
esved …uvvesinde olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı √ârreye ve √umrete nâfi¡ olur eger onlar ¡a@îme ve şedîde olmazlar ise.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Vü&â üzere ∂ımâden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Meslû…an veyâ«ûd niyyen «ass tenâvülü münevvim olur
ve seheri izâle eder, hezeyânı ve şemsten i√tirâ…ı izâle eder ve burun deliklerinde vâ…i¡ süddelere devâ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »ass-ı berrînin lebeni …arniyye …urû√unu câlî olur ve
bostânînin lebeni dahi ona …arîb olur. Ve «ass remed-i √ârra ∂ımâd olur. Ve
berrînin lebeni πarba nâfi¡ olur ve ekline idâme ¡aynı mu@lim olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Lebeni ziyâde eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¡A†aşa ve mi¡de √arâretine ve iltihâbına nâfi¡dir. Ve
bostânî mi¡deye ceyyidü’l-ha∂m ve «all ile tenâvülü müşehhî ve eklen
yere…âna nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bezr-i «ass menîyi tecfîf eder ve şehvet-i cimâ¡ı teskîn
eder ve ke&ret-i i√tilâmı men¡ ve ta…lîl eder ve bu fi¡llerde «assın bezrinden
ba…lı e…all olur. Ve leben-i «asstan nı§f dirhem su ile sa…y olunsa keymûs-ı
mâîyi ishâl eder. Ve bostânî büyüyüp ¡a@îm oldukta onun lebeni berrî lebenine …arîb olur. Ve «assın kendi †abî¡atı ne ¡a…l eder ve ne ı†lâ… eder, zîrâ
«assta mülû√at ve ¡ufû§at ve cilâdan bir nesne yoktur velâkin müdirrdir. Ve
berrînin lebeni †am&ı idrâr eder.
es-Sümûmu: Rüteylâ ve ¡a…reb les¡alarına [218a] leben-i berrî sa…y olunsa nâfi¡ olur.
340 [Bu ve bundan sonra gelen “¡asel” imlaları yanlış olmalı, zira metin yıkanmamış
maruldan bahsediyor, buna göre bu ve ardından gelen “¡asel” imlaları “πasl” olmalıdır.]
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On İkincisi »un&â:
el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ devâdır ki onun kürrâ&-ı Şâmî gibi lebeni olur,
onun sâ…-ı emlesi vardır ve re™s-i sâ…ta zehri vardır ve onun u§ûlü †ıvâl olur
ve bellû† istidâresindedir ve √ırrîftir.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve yâbistir ve ba¡∂ılar bârid-i ra†bdır dediler. Mu§annif
der ki bu …avl-i &ânîyi ben teb¡îd ederim.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cellâ ve mu√allildir «u§a§an a§lında bu keyfiyyet a@herdir. Ve kaçan «un&â i√râ… ve is«ân olunsa müsa««in ve müceffif
ve mu√allil olur ve onun a§lı ek&erdir ya¡nî ke&îrü’l-menâfi¡dir, ≠ikr olunan keufiyyât a§lındadır. Ve …uvvet-i lûf-ı ca¡d …uvveti gibidir ya¡nî lûfun
a§nâf-ı &elâ&esinden ca¡d tesmiye olunan §ınf …uvvetindedir.
ez-Zînetü: Dâü’&-&a¡leb ve’l-√ayyeye nâfi¡dir «u§û§an a§lının remâdında
o nef¡ ek&erdir ve remâdı ile beha…-ı ebya∂a †ılâ olunsa ba¡dehu şemste iclâs
olunsa nâfi¡ olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Dürdî-i şarâb ile a§l-ı «un&â evrâm-ı πudedin
küllîsi üzere ve demâmîl üzere va∂¡ olunur. Ve kaçan da…î…-ı şa¡îr ile ∂ımâd
olunsa evrâm-ı √ârre ibtidâsından o evrâma nâfi¡ olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Onun a§lı dürdî-i şarâb ile «abî&e ve vesi«a
…urû√ üzere konulsa nef¡i olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Vehn-i ¡a∂ale ve ve&ye nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun ¡u§âresi yalnız veyâ«ûd kündür ve ¡asel ve şarâb ve
mürr ile ü≠ün-i müte…ayyi√ üzere va∂¡ olunsa nâfi¡ olur. Ve veca¡-ı ∂aresi olanların cânib-i veca¡ın «ilâfında olan ü≠üne o ¡u§âre ta…†îr olunsa ona nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: A§lının ¡u§âresinde ¡ayna menfa¡at vardır.
A¡∂âu’§-~adrı: Ondan bir dıra«mî ma¡a’ş-şarâb iki cenb veca¡ına ve
su¡âle nâfi¡ olur. Ve a§lı dürdî-i şarâb ile evrâm-ı &edye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Yere…âna nef¡i vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Bevli ve †am&ı idrâr eder. Ve «un&ânın şarâb ile &emeresi ve zehri sa…y olunsalar ishâl ederler. Ve aslı dürdî-i şarâb ile veca¡-ı
«u§yeye nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Nehş-i hevâmm için «un&âdan üç dıra«mî sa…y olunur. Ve
onun &emeresi ve zehri şarâb ile sa…y olunsa ¡a…teb ve ≠ü’l-erba¡ati ve’l-erba¡în le≠¡lerine nef¡-i ¡a@îm ile nâfi¡ olur ve ma¡a-≠âlik ishâli dahi vardır.
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On Üçüncüsü »avlencân: אن
el-Mâhiyyetü: ¢ı†â¡-ı «aşebiyyedir, mülteviye olur, ve √umur ve sûddur,
me≠âkı √âdd ve râyi√ası †ayyibe ve vezni «afîfedir, ~în’den getirilir. Mâserceveyh dedi ki «âvlencân bi-¡aynihi «usrevdârûdur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: La†îf ve riyâ√ı mu√allildir.
ez-Zînetü: Nükhe-i femi ta†yîb eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡deye ceyyid ve †a¡âmı hâ∂ımdır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ¢ûlınca ve evca¡-ı külâya nâfi¡dir ve bâha mu¡în olur.
el-Ebdâlü: Bedeli bir mi&li …aranfül olur.
On Dördüncüsü »assu’l-◊ımâr: אر

ا

el-Mâhiyyetü: Onun vara…ı «ass-ı da…î… vara…ı gibi ve ke&îrü’l-¡aded ve
sevâda mâil ve ezπab olur ve onun evrâ…ı mâiyye ve &e«ıne olur. Ve a§lının
levni √umrete mâildir ve ar∂ı ve yedi √umrete §âbiπdir. Ve ar∂-ı †ayyibede
nâbit olur ve cevher-i mâî vü ar∂îden mürekkebdir ve o devâ sincâr denmekle ma¡rûf olan devâdır ve biz onda tekellüm eyledik, el-ân bâ…î a√vâlini
≠ikr eyleriz.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir.
el-İ«tiyâru: A§feri a…vâdır ve ebya∂ı mâî ve ∂a¡îfü’l-…uvvettir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Câlî ve müfetti√ ve yâbistir ve bu ef¡âlde zehri
a…vâdır. Ve a§lının †ab¡ı bezrinin †ab¡ına …arîb olur. A§lı ve «u§û§an a§lın
yâbisi a…vâdır. ¢oles dedi ki onda ¡um…tan ce≠b …uvvesi vardır √attâ süllâyı
dahi ce≠b eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı §ulbeye nâfi¡dir hangi ¡u∂vda olur ise
olsun.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢ayrû†î ile ondan devâ itti«â≠ olunsa müdmil
olur ve ke≠âlik «assu’l-√ımâr suyu …ayrû†î ile idmâl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: O nebt ¡urû…u ile ma¡an ni…rise va∂¡ olunur ve ke≠âlik
«all ile ¡ır…u’n-nesâya va∂¡ olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¡U§âresi ile isti¡â† re™si ten…ıye eder ve …ulâ¡ için ¡asel ile
isti¡mâl olunur ve le†û«an menfa¡ati olur.
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A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡Aynda bâ…î olan e&eri ve †aba…âtın πıla@ını ten…ıye eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebidi müna……îdir ve «all ile mekbûs olanı eklen ve
∂ımâden nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰am&ı bi-…uvvetin idrâr eder ve cenîni …atl eder ve
cenîn-i meyyiti i«râc eder ve i√timâlen suyunda cülûsen ra√imde olan evrâm-ı §ulbeye nâfi¡ olur ve müdirrâtın cümlesinden ederr ve a§la√ olur.
Ve şürben ve i√timâlen mi…dâr-ı isti¡mâli bir mi&…âl kılınır. Ve …ayrû†î ile
şi…â…-ı ma…¡ade üzere isti¡mâl olunur.
On Beşincisi »arnûb: ب
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, keçi boynuzuna ı†lâ… olunur. Ve onun iki
…ısmı vardır, Biri Neba†î ve â«eri Şâmîdir.
el-İ«tiyâru: Onun a§la√ı Şâmî-i müceffiftir.
e†-‰ab¡u: Neba†înin bürûdet ve yübsü eşeddir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Şâmî müceffif ve …abbâ∂dır ve &emeresi dahi
eczâ-i sâire gibidir velâkin &emeresinde √alâvet vardır ve ma¡a-≠âlik †abî¡atı
¡a…l eder. Ve Neba†înin yübsü ve tecfîfi eşedd olur ve le≠¡i olmaz. Ve Neba†î ra†ben ekl olunur velâkin «ıl†ı redî ve &a…îl olur.
ez-Zînetü: Kaçan «arnûb-ı Neba†î-i ficc ile siğiller delk-i şedîd ile delk
olunsa onları elbette i≠hâb ve izâle eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun †abî«i ile ma∂ma∂a veca¡-ı esnâna nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Şâmînin ra†bı ve tâzesi mi¡deye redîdir, münha∂ım olmaz, ammâ yâbisinin inhi∂âmı ba†î™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ‰abî«inde cülûs em¡âyı ta…viye eder ve onda idrâr dahi
olur «â§§aten ¡a…îd-i ¡ineb ile terbiye olunmuş ola. Ve Şâmînin ra†bı †abî¡atı
ı†lâ… eder ve yâbisi ¡a…l eder ve «ilfeye nâfi¡ olur. Ve Neba†î eklen ve i√timâlen †am&ın ifrâ†-ı seyelânına nâfi¡dir. Ve yenbût ya¡nî a§nâf-ı «arnûbdan o ism ile müsemmâ olan §ınf maπ§ ve ishâle nâfi¡dir.
On Altıncısı »azef: ف
el-Mâhiyyetü: »azef mu†la… ≠ikr olundukta ondan yalnız πa∂âyir ve kevâir
murâd olunmaz belki ona ve sâir saksılara şâmil ma¡nâ-yı ¡âmm murâd olunur. ∏a∂âyir †în- lâzib-i √arrdan mütte«a≠dır ve kevâir …âl-«âne ocağıdır.
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el-»avâ§§u: Müceffif-i cellâdır ve «â§§aten «azefü’t-tennûrda onlar
@âhirdir. Ve a«zâfın el†afı sere†ân-ı ba√rî «azefidir. Ve …arâmîd ya¡nî âcürr-i
ma†bû« sünbâ≠ec ya¡nî bileği taşı gibidir. Sünbâ≠ec sınpara ma¡nâsına dahi
gelir.
ez-Zînetü: Sere†ân-ı ba√rî «azefi müceffiftir ve kelef-i vechi ve nemeşi
câlî olur denildi.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: »azeften «anâzîre …ayrû†î itti«â≠ olunup nâfi¡
olur.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »azeften mütte«a≠ olan müdemmilât …aviyyü’l-idmâl olur ve …urû√a nâfi¡ ve cerebi câlî olur ve «u§û§an bu ef¡âli sere†ân-ı ba√rî «azefinde @âhir olur; o sere†ân ba√r-i ~în’den «urûc eyledikte
tecemmüd edip «azef gibi olmakla a«zâftan ma¡dûd olundu.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ∏a∂âyir-i ~înînin «azefi med…û…an √abb-ı …ır†ım dühnü
ile veyâ«ûd √abbu’l-…u†n dühnü ile @ufre-i müzmineyi …al¡ eder. Ve sere†ân-ı ba√rînin «azefi mil√-i mu√tefer ile @ufreye nâfi¡ ve indimâl-i …ur√adan bâ…î beyâ∂ı …âli¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: »azefü’t-tennûr ni…ris üzere †ılâ olunur ve ona nef¡i
olur.
On Yedincisi »uffâş: אش
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ılar dediler ki şîreza… «uffâşın ya¡nî yarasa dedikleri
kuşun lebenidir ve â«erler dediler şîreza… onun bevlidir.
el-»avâ§§u: Şîreza…ta şedîdü’l-√arâret cilâ vardır.
ez-Zînetü: »uffâşın dühnü ibtidâ-i ekkâlde ¡i@amına nâfi¡ olur ve nebât-ı
şa¡ra mâni¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »uffâşın dimâπı ma¡a’l-¡asel ¡ayna nüzûl eden mâın ibtidâsına nâfi¡ olur ve remâdı ba§arı √iddetlendirir. Ve şîreza…ı @ufreye ve
beyâ∂a nâfi¡dir.
On Sekizincisi »ânı…u’≠-±i™b:

ا ئ

א

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ devâdır ki ≠i™âbı ve «anâzîri ve â«er √ayvânı dahi
«ani… eder ve bu ism ile tesmiye olunur.
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On Dokuzuncusu »ânı…u’n-Nemir:

ا

א

el-Mâhiyyetü: Nebât-ı ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Parsı ve kaplanı ve πayrileri «ani… edip boğar; dâ«ilden ve
«âricden isti¡mâl olunmaz. [218b] Denildi ki ¡a…rebe o nebt ta…rîb olunsa
onu tecmîd edip dondurur.
es-Sümûmu: Bu nebt …âtilü’n-nemirdir. Ve ba¡∂ı nüs«ada “…âtilü’≠-≠i™b”
vâ…i¡ olmuştur ve bâbu’l-…âfta onda tekellüm olundu.
Yirmincisi »ilâf: ف
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur. Ve ba¡∂ı kerre onun vara…ı şed« olunsa ondan
§amπ-ı …avî «urûc eder.
el-»avâ§§u: Onun &emeresi ve vara…ı bilâ-le≠¡ …âbı∂dır ve onda kifâyet
mi…dârı tecfîf vardır. Ve onun ra†bı ile ∂ımâd olunsa nezf-i demi √abs eder.
Ve ba¡∂ı kerer vara…ı şed« olunup ondan şedîdü’l-cilâ™ ve müla††ıf §amπ
«urûc eder.
ez-Zînetü: Onun remâdı «all ile †ılâ olunsa &e™âlîli ya¡nî siğilleri …al¡ eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¡İ@âmda vâ…i¡ olan cirâ√âta ∂ımâd olur ve
«u§û§an &emeresi ve vara…ı ve remâdı «all ile nemleye †ılâ olunsa onu izâle
eder.
A¡∂âu’r-Re™si: »ilâfın fi…â√ı ve suyu §udâ¡ı müsekkindir ve vara…ının
¡a§îri enften seyelân eden middeye ¡ilâc-ı bâliπdir ki ona mu¡âdil bir ¡ilâc
olmaz.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun &emeresi ve suyu ∂arbe i§âbet eden √ade…a üzere
va∂¡ olunur. Ve §amπı ∂a¡îf olan ba§ara cidden nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Süded-i kebide ve yere…âna onun suyu nâfi¡ olur.
Yirmi Birincisi »ubbâzâ: אذى
el-Mâhiyyetü: Denildi ki «ubbâzâ mülû«ıyânın bir nev¡idir. Ve ba¡∂ı
â«er dedi ki «ubbâzâ berrî ve mülû«ıyâ bostânîdir. Ve «ubbâzâdan bir nev¡
vardır ki ona mülû«ıya’ş-şecere derler ve o nev¡ «ubbâzâ «a†mî denmekle
ma¡rûftur. Ve ba¡îd olmaz ki ba…la dahi onun a§nâfından ola ve o ba…la
a√mer olur.
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el-İ«tiyâru: Berrî «ubbâzâ el†af ve eybes ve şedîdü’l-mâiyyet olur. Ve
bostânînin …uvveti berrîden no…§ân üzere olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve ra†bdır. Ve denildi ki bostânî √ârr
ve yâbistir ve bu …avlin …âili ¢oles i√tiyâ†îdir ve benzer ki onun murâdı
ba…la-i yehûdiyyenin †abî¡atını beyân ola ve ba…la-i yehûdiyyeye «ubbâzâ
tesmiye eylemiş ola.
el-»avâ§§u: Onda telyîn vardır ve serma…tan el†af ve sıl…tan aπla@dır. Ve
«ubbâzânın berrîsi el†af ve eybestir. Ve denildi ki bostânî …alîlen müsa««in
ve serî¡an mün√adir olur ru†ûbeti ve lüzûceti √asebiyle «u§û§an mürrî ve
zeyt ile isti¡mâl oluna. Ve «ubbâzânın inhi∂âmı mu¡tedildir. Ve denildiği
üzere onun ru†ûbeti «ass ru†ûbetinden aπla@dır. Ve ¢oles dedi ki «ubbâzâ
…ab∂ eder ve …âşirdir, ta…şîr dahi eder ve bilâ-le≠¡ ta√lîl eder. Ve yine benzer ki ¢oles’in bu va§fı dahi ba…la-i yehûdiyyeyi va§f ola.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Nemle ve cemreye nâfi¡dir. Ve berrînin vara…ı
√ar…-ı nâra nâfi¡dir ve ke≠âlik †abî«i dahi ona ne†ûlen nâfi¡dir. Ve bostânî
evrâm-ı √ârrenin ibtidâ ve tezeyyüdü zamânlarında nâfi¡dir.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »ubbâzâ niyyen mil√ ile ma∂π olunup nevâ§îr
üzere va∂¡ olunsa nâfi¡ olur ve «u§û§an o nâ§ûr §aπîr ola ve ¡aynda ola.
A¡∂âu’r-Re™si: »ubbâzâ bevl ile …urû√-ı re™se ∂ımâd olunup cidden nâfi¡
olur ve ma∂π olunup kulâ¡a va∂¡ olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun vara…ı ma∂π olunup ona mil√-i yesîr «al† olunsa
nevâ§îr-i ¡aynı ten…ıye eder ve la√m-ı nâ…ı§ı inbât eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun vara…ı ve zehri ikisi dahi §adrı müleyyindir ve lebeni ik&âr eder ve √arâret ve yübûsetten ¡ârı∂ olan su¡âli teskîn eder ve
«uşûnet-i §adrı izâlede bezri ve vara…ından ecved olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bostânî mi¡deye redîdir ve onda süded-i kebidi teftî√
vardır.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun zehri külâ ve me&âne …ur√alarına şürben ve zeyt
ile ∂arben nâfi¡ olur. Ve mülû«ıyânın bezri sa√ca ve …urû√-ı em¡âya nâfi¡dir. Ve bostânî «ubbâzânın …u∂bânı em¡âya ve me&âneye nâfi¡dir, ba†nı müleyyin ve evcâ¡ına nâfi¡dir eger mâ-ı «ubbâzâ şürb veyâ«ûd ondan itti«â≠
olunan şarâb şürb olunur ise. Ve ¡alîl onun †abî«i içinde otursa veyâ«ûd ona
†abî«i ile i√ti…ân olunsa onun ra√iminde olan §alâbete nâfi¡ olur ve onda
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bevli idrâr …uvvesi vardır. Vu «ubbâzâ-yı berrînin şems ile deverân eden
§ınfı ba¡∂ı kerre «âmı ve mirreyi ishâl eder ve ishâl-i demde ifrâ† eder.
es-Sümûmu: Onun vara…ı les¡-i zünbûra nâfi¡dir onunla ∂ımâd olunur ise
«u§û§an o ∂ımâd zeyt ile ola. Ve mesmûm olan kimse onun bezrini dâimâ
şürb etmekle ta…ayyü™ eder ve rüteylâ les¡ine dahi nâfi¡ olur.
Yirmi İkincisi »amîr:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: »amîrde √arâret vardır, ammâ yübûset ve ru†ûbeti mil√i ve
bûra…ı mi…dârı olur, onlar ke&îr olur ise «amîr yâbis ve …alîl olur ise «amîr
ra†b olur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onda …uvve-i cilâiyye vardır mil√ ve bûra…
katılıp ve √ın†adan itti«â≠ olunmak √asebiyle ve onda √umû∂at √asebiyle
…uvve-i müberride dahi vardır. Ve «amîr mevâdd-ı ¡amî…ayı @âhir-i bedene
ce≠b edip ta√lîl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Esfel-i …ademde olan veca¡a «amîr ile ∂ımâd olunur.
Yirmi Üçüncüsü »av«: خ
el-Mâhiyyetü: Fâkihe-i ma¡rûfedir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âniyenin â«irinde bârid ve derece-i ûlâda ra†bdır,
â«irine …arîb olur.
el-»avâ§§u: Onun ru†ûbetinin ¡ufûnete sür¡ati olur ve müleyyindir ve
onda …ab∂un-mâ vardır ve mu…addedi ya¡nî kurusu a…ba∂dır ve onda seyelânı men¡ …uvvesi vardır ve ficci ya¡nî koruğu …âbı∂dır.
ez-Zînetü: Denildi ki onun yaprağı ile †ılâ olunsa nûrenin râyi√asını cidden …a†¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Vara…ının suyu ü≠üne ta…†îr olunsa dûdunu …atl eder ve
dühnü şa…î…aya nâfi¡ olur ve ke≠âlik √ârr veyâ«ûd bârid olan veca¡-ı ü≠üne
dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun na∂îci mi¡deye ceyyid olur ve onda †a¡âma teşhiye
…uvvesi vardır ve πayri nesne üzerine ekl olunmak lâyı… olmaz, zîrâ †a¡âm
üzere ekl olunsa kendi fâsid olup ta√tında †a¡âmı dahi ifsâd eder elki onun
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tenâvülü …able’¡-†a¡âm olur. Ve …adîdi ba†î™ü’l-ha∂mdır ve πıdâsı ke&îrdir
velâkin ceyyid değildir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Vara…ı ile sürre ∂ımâd olunsa ba†nda olan dîdânı …atl
eder ve ke≠âlik fi…â√ının ve vara…ının ¡u§âresi dahi dîdânı …atl eder. Ve
«av«-ı na∂îc ba†nı müleyyin ve ficci ¡â…ıl olur. Ve ba¡∂ılar dediler ki şehveti
ziyâde eder ve onun mi…dâr-ı isti¡mâli †abîbin re™y eylediği ma§la√at √asebiyle olur ve benzer ki onun isti¡mâli ebdân-ı √ârre-i yâbisede olur.
Yirmi Dördüncüsü »u††âf: אف
el-Mâhiyyetü: ‰uyûr-ı ma¡rûfedendir.
A¡∂âu’r-Re™si: Dîs…ûrîdûs dedi ki «u††âfın ba†nının evveli şa…… olunsa
onda iki √a§ât bulunur, birisi levn-i vâ√id üzere olur ve â«erinin elvân-ı
müte¡addidesi olur, pes o iki √a§ât ar∂a vu…û¡undan evvel a«≠ olunup bir
…ı†¡a buzağı veyâ«ûd geyik derisi içine konup i«tilâ†-ı ¡a…lı veyâ«ûd §ar¡ı
olanların sâ¡idine veyâ«ûd ra…abesine ta¡lî… olunsa ondan intifâ¡ olunur ve
çok kerre rü™yet olunmuştur ki ma§rû¡a bu tedbîr ile bür™-i tâmm √â§ıl olmuştur. Dîs…ûrîdûs dedi ki ben bunu tecribe eyledim ve §ar¡a o tedbîrden
bür™ √â§ıl oldu.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »u††âfı ekl ba§arı √iddetlendirir. Ve ba¡∂ı kerre tecfîf olunup sa…y olunur ve şerbet-i vâ√idesi bir mi&…âl olur «u§û§an anasının ve
yavrusunun †în-i √ikmet ile mu†ayyene olan zücâce içinde onlar i√râ… olunduktan sonra √urâ…ası ile ma¡a’l-¡asel ikti√âl olunsa ba§arı i∂â™e eder ya¡nî
aydınıdır. Ve denildi ki onun dimâπı ¡asel ile ibtidâ-i mâya nâfi¡dir. Ba¡∂ı
nüs«ada “dimâπ” bedeline “dem” vâ…i¡ olmuştur. Ke≠âlik «uffâşın dimâπı
ve zibli ¡asel ile «al† olunsa indimâl-i …ur√adan bâ…î beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡ olur
ve ke≠âlik¡ayna nâzil olan mâya dahi nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nefesi: »unâ… §â√ibi onun remâdı ile ta√annük olunsa nâfi¡
olur. Ve ke≠âlik «u††âf temlî√ ve tecfîf olunup ondan bir dıra«mî şürb olunsa «unâ… ve lehât ve levzeteyn evrâmlarına nâfi¡ olur.
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Yirmi Beşincisi »all:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: ◊ârr ve bârid cüz™lerden mürekkebdir ve o iki cevherler la†îftir ve cevher-i bârid aπlebdir ve √arâfeti olan es«andır [219a] ve √arâfeti
olmayanlar bârid ve ra†bdır. Ve «all †ab« olundukta bürûdetine no…§ân
gelir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Tecfîfi …avîdir, mevâddı dâ«ile in§ıbâbdan men¡
eder ve müla††ıf ve mu…a††ı¡dır. Ve ba¡∂ı kerre nezf-i dem için şürb olunur
ve nezf «ârice ise üzerine «all §abb olunur ve demi nezften men¡ eder ve
teverrüme müteveccih olan mev∂i¡i teverrümden men¡ eder ve ha∂ma mu¡în
ve balπama mü∂âdd olur ve §afrâvîlere nâfi¡ ve sevâdîlere ∂ârr olur.
ez-Zînetü: Â&âr-ı dem üzere ¡asel ile †ılâ olunup nâfi¡ olur velâkin «alli
ik&âr levn-i beşereyi sarartır.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: ◊udû&-i evrâmı men¡ eder ve πan…arâyı sa¡ydan
men¡ eder ve √umrete eklen ve †ılâen şifâ olur ve her veremi sa¡ydan men¡
eder ve dâ«ısa ve nemleye ve cemreye nâfi¡ olur ve «all ile †ılâ olunsa o
verem √âdi& olmaz.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ◊allde bir …ı†¡a §ûfe ıslatılıp cirâ√at üzere va∂¡
olunsa onu teverrümden men¡ eder ve …urû√-ı sâ¡iyeye ve cerebe ve …ûbâya
nâfi¡ olur ve √ar…-ı nâra serî¡an nâfi¡ olan nesnelerin cümlesinden √ar…-ı
nâra «allin nef¡i esra¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§aba ∂ârrdır ve «all ile kerneb ni…rise ne†ûl kılınsa
menfa¡ati @âhire olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Dühn-i zeyt ile veyâ«ûd dühn-i verde sirke «al† olunup
∂arb olunsa ve ma«lû†-ı ma∂rûb ile §ûf-ı πayr-i maπsûl bell olunsa ya¡nî ıslatılsa ve §udâ¡-ı √ârrı olan re™se va∂¡ olunup şedd olunsa nâfi¡ olur ve ten†îlde dahi o nef¡ vardır. Ve «all ile «u§û§an ma¡a’ş-şebb «all ile ma∂ma∂a
olunsa √areket-i esnâna ve esnânın demeviyyetine nâfi¡ olur. Ve «all-i √ârrın bu«ârı ¡usr-i sem¡e nâfi¡ olur ve sem¡i √iddetli eder ve süded-i mi§fâtı
bi-…uvvetin teftî√ eder ve devîyi ta√lîl eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Ta√t-ı ¡aynda olan kühbe üzerine «all ma¡a’l-¡asel tel†î«
olunur. Ve «alle idmân ba§arı i∂¡âf eder.
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A¡∂âu’§-~adrı: Lehâtı na…§ eder. Ve ba¡∂ı nüs«ada ا אة
vâ…i¡ olmuştur, me™âli vâ√iddir. Ve «all ile πarπara olunsa √al…a seyelân-ı «ıl†ı men¡
eder ve lehât-ı sâ…ı†aya bür™ olur. Ve «all ile ta√assî olunsa ¡ala…a ve su¡âl-i
müzmine ve nefes-i inti§âba nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de-i √ârre vü ra†beye §âli√tir ve şehveti fet… eder ve
ha∂ma mu¡în olur; bu ef¡âlin küllîsi mi¡deyi dibâπatı √asebiyle olur. Ve «allin bu«ârı istis…âyı √all eder. Ve «alle idmân ba¡∂ı kerre istis…âya mü™eddî
olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Ra√imi tebrîd eder. Ve em¡âda olan …urû√-ı sâ¡iyede ma¡a’l-mil√ «all-i müsa««an ba¡de’l-√u…uni’l-leyyineti isti¡mâl olunsa
tecfîf eder.
es-Sümûmu: »all nühûş üzere §abb olunur ve ebyûna ve şevkerâna nâfi¡
olur. Ve ¡ineb-i berrîden mütte«a≠ olan «all ma¡a’l-mil√ kelb-i kelib ¡a∂∂asına nâfi¡ olur ve cidden …attâle olan edviye üzere müsa««anen şürb olunur.
Yirmi Altıncısı »anâfis:

א

el-Mâhiyyetü: »unfesâ ma¡rûftur.
A¡∂âu’r-Re™si: İçinde «unfesâ †ab« olunan zeyt ü≠ün-i mütevecci¡aya
§abb olunsa nâfi¡ olur ve ke≠âlik ecrâmı mes√û…aten ona nâfi¡ olur. Ba¡∂ı
nüs«ada  ا ا אbedeline  ا ا אvâ…i¡dir, @âhir budur ki ta√rîf-i …alem iledir.
Yirmi Yedincisi »ubz:
el-Mâhiyyetü: Etmeğin mâhiyyetini beyâna √âcet yoktur.
el-İ«tiyâru: Vâcib olur ki «ubz na…î ve memlû√ ve mümellekü’l-¡acîn341
ve mu«ammer ve ceyyidü’n-nu∂c ve tennûrî ola ve √ârren tenâvül olunmayıp πıbben ve bâyiten tenâvül oluna. Ve «ubz-ı √ârr ya¡nî tennûrdan «urûcu fevrinde √arâreti teskîn olunmadan tenâvülünü †ab¡ …abûl eylemez. Ve
tennûrîden sonra mu«târ olan mu«târ olan fürnî olur ve tennûrî ve fürnîden mâ-¡adâsı redîdir. Ve «ubz-ı semîn «ubz-ı ra…î…ten ef∂aldir. Ve da…î…i
en…â olan «ubzda vâcib olur ki ta«mîr olunup idrâk edince …adar terk ve
ne…âsı ziyâde oldukça terki ek&er ve ¡acîninin yoğurulması ve mil√i dahi
341 “Mümellek” demek nâ¡imen yoğurulmuş demektir.
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ek&er kılına. Ve «ubz-ı fürnî tennûr «ubzu gibi değildir, zîrâ «ubz-ı tennûrî342
vâ√id-i †arafeyninden na∂îcdir, «ubz-ı mellenin bâ†ını ba∂îc değildir. Ve
«ubz-ı maπsûl müberriddir ve πıdâsı …alîl ve mi¡dede †âfîdir, ma√rûru’l-mizâc olanlara §âli√ olur ve süded tevlîd eylemez ve teskîni olmaz. Ve
«ubzu πaslin §ıfatı budur ki «ubz-ı bâyitin lübâbı a«≠ olunup mâ-ı √ârrda
na…¡ olunur ve ba¡dehu «ubz üzerine ¡âlî olan su §abb olunup üzerine mâ-ı
√adîd §abb olunur ve «amîrin ve πayrinin …uvveti o «ubzdan zâile olunca
…adar ve «ubzun intifâ«ı πâyete bâliπ olunca …adar «ubzun na…¡ı tekrâr
olunur.
el-»avâ§§u: Semîdin πıdâsı sâir «ubzdan ek&er ve ecveddir lâkin nüfû≠u
ya¡nî in√idârı eb†a™dır. Ve √uvvârâ a√vâlinde semîde tâbi¡dir. Ve «ubz-ı
«uşkârî ve ke&îrü’n-nu«âle serî¡ü’n-nüfû≠dur lâkin πıdâsı e…all ve erde™dir.
Ve ceyyiden nu∂c olmayan «ubzun πıdâsı ek&er olur ve ke≠âlik «amîri ya¡nî
mâyesi …alîl olan «ubzun dahi πıdâsı ek&er olur lâkin onun πıdâsı lezic ve
müseddid olur ve onu tenâvül ancak a§√âb-ı riyâ∂ete §âli√ olur. Ve «ubz-ı
melle ya¡nî remâd-ı √ârrda in∂âc olunan «ubz dahi ≠ikr olunan …abîldendir,
zîrâ melle bâ†ınının nu∂cu …alîlü’l-vu…û¡ olur. Ve «ubz-ı maπsûlün πıdâsı …alîl ve tesdîdden ba¡îd ve na∂îc ve vezni «afîf olur. Ve √ın†a-i sa«îfe
«ubzu «uşkâr √ükmündedir. Ve «ubz-ı …a†âyıf «ıl†-ı πalî@ tevlîd eder. Ve
«ubz-ı fetît neffâ«tır ve ba†î™ü’l-ha∂mdır ve onun ecvedi dühn-i levz ile
ma«lû† olandır ve vâcib olur ki onun tecfîfi @ıllda ola. Ve leben [ile] ma¡mûl
olan «ubz ke&îrü’l-πıdâ olur velâkin in√idârı ba†î™ ve müseddid. Ve «ubz ile
[∂ımâd √ın†a] ∂ımâdından ziyâde tes«în eder «ubzda mil√ olmak √asebiyle.
ez-Zînetü: ◊ın†a-i √adî&eden ma¡mûl olan «ubz bi-sür¡atin tesmîn edip
semritir.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: »ubz-ı √ın†a mâ-ı …arâ†în ve ¡u§ârât-ı muvâfı…a
ile evrâm-ı √ârreye ceyyid olup o evrâmı telyîn ve tebrîd eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: »ubz mâ ile ve mil√ ile «al† olunup onunla
…uvâbâ delk olunsa nâfi¡ olur.

342 “»ubz-ı tennûrî” ¡örf-i e†ıbbâda saç etmeğine derler; «ubz-ı vâ√idin bir †arafı saç
üzere va∂¡, o †araf nu∂c buldukta †araf-ı â«er dahi in∂âc olunur. “»ubz-ı fürnî”
¡ale’s-seviyye na∂îc olmaz. “»ubz-ı melle” ıssı kül içinde †ab« olunan «ubzdur.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: »ubz-ı √ârr ta¡†îş eder √arâreti √asebiyle ve onun ru†ûbet-i bu«âriyyesi †âfî olmakla bi-sür¡atin işbâ¡ eder. Ve «ubz-ı √ârrın inhi∂âmı esra¡ ve in√idârı eb†a™ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »ubz-ı «uşkâr †abî¡atı müleyyin ve «ubz-ı √uvvârâ
¡â…ıldır ve mu«ammer ya¡nî mâyesi olan müleyyîn ve fa†îr ¡â…ıldır ve «ubz-ı
melle dahi ¡â…ıldır. Ve ¡atî… ve yâbis olan «ubz her ne …adar â«er nesne «al†
olunmaz ise dahi ¡a…l eder ve «ubz-ı …a†âyıf dahi ba†nı ¡a…l eder. Ve «ubz-ı
ra…î…in ba†nı ¡a…lı «ubz-ı semînin ¡a…lından ek&er olur.
Yirmi Sekizincisi »abe&:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Müceffif olan «abe&lerin a…vâsı «abe&-i √adîddir.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede «abe√-i √adîd yâbistir ve «abe&-i nu√âs dahi
ona …arîb olur ve sâirin «abe&leri √arâreti e…alldir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: A«bâ&ın küllîsi müceffiftir ve tecfîfen a…vâsı
«abe&-i √adîddir ve küllîsi ru†ûbâtı tecfîf eder.
el-Evrâmu: Evrâm-ı √ârreyi «abe&-i √adîd tecfîf eder.
e’l-¢urû√u: »abe&-i fı∂∂a cerebe ve sa¡feye nâfi¡dir ve …urû√u idmâl
eder ve nevâ§îr ve bevâsîrin nezflerini men¡ eder.
A¡∂âu’l-¡Aynı: »abe&-i √adîd «uşûnet-i cefne nâfi¡dir. Ve «abe&-i re§â§
mürdâsence bedel kılınıp …urû√-ı ¡ayna nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: »abe&-i √adîd mi¡deyi ta…viye eder ve fa∂layı ve ru†ûbât-ı leziceyi neşf eder ve mi¡de istir«âsını izâle ve i≠hâb eder eger nebî≠-i
¡atî… ile veyâ«ûd †ılâ ile şürb olunur ise.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »abe&-i √adîd nezf-i bâsûru men¡ eder «u§û§an o «abe&
nebî≠-i ¡atî…a «al† olunup mebsûr içinde i…¡âd oluna. Ve √abeli men¡ eder ve
nezf-i √ay∂ı …a†¡ eder ve √ay∂ı ve bevli …a†¡da menfa¡ati πâyete bâliπdir. Ve
onunla dübüre †ılâ olunsa dübürü şedd eder.
es-Sümûmu: »abe&-i √adîd ile sikencebîn …arnî†us tesmiye olunan devânın ma∂arratına nâfi¡dir.
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Yirmi Dokuzuncusu »âlîdûmiyûn: א و ن
el-Mâhiyyetü: Ba¡∂ılar dediler ki o devâ ¡urû…tur, ona mâmîrân derler ve
ba¡∂ı [219b] â«erler dediler ki onun §aπîr ve kebîri olur; §aπîri mâmîrân ve
kebîri zercûna…tır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Onun bir cinsi vardır ki √âdd ve mu…arri√tir ve
o cins §aπîr olur.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Şarâb ile nemle üzere kılınıp ona nâfi¡ olur.
el-¢urû√u: Onun §aπîri cerebi …al¡ eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun a§lı ma∂π olunsa veca¡-ı sinne nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ¡U§âresi nı§fı kalınca …adar cemr üzere kaynatılsa ba§arı
√iddetlendirir. Ve kaçan kırlangıç yavrusuna ¡amâ ¡ârı∂ olsa anası bu nebâtı
ona getirir ve yavrunun ba§arı mürtedd ve mezîd olur, ona binâen o devâya
«u††âfî tesmiye olunur. Fe-sub√ânelle≠î a¡†â külle şey™in «al…ahu &ümme
hedâ.
Otuzuncusu »amse-i Evrâ…: اوراق
el-Mâhiyyetü: Ben†âfîlûndur ve biz onu beyân eyledik.
Otuz Birincisi »anderûs: روس
el-Mâhiyyetü: ◊ın†a-i Rûmîdir.
el-»avâ§§u: Onun πıdâsı √ın†a πıdâsından ebred ve e…all olur ve ma¡a-≠âlik ceyyid ve ke&îrü’’l-πıdâ ve …avî ve πalî@ olur.
Otuz İkincisi »âmâlûn: א א ن
el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Bir şey™ için şürb olunmaz velâkin «âricden ma¡a’l-edviyeti’l-câliye isti¡mâl olunur ve a∂mideden müleyyinât-ı mu√allile ile dahi
isti¡mâl olunur.
ez-Zînetü: Beha… üzere †ılâ olunur.
el-¢urû√u: Cereb ve …uvâbâ üzere †ılâ olunur ve …urû√-ı müte™ekkileye
onun ile ∂ımâd kılınır.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun u§ûl-i ebya∂ından bir eksûnâ şarâbda sa…y olunur
ve §â√ib-i istis…âya nâfi¡ olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun u§ûl-i ebya∂ı dîdânı …atl eder.
es-Sümûmu: Onun esvedinde bir şey™-i …attâl vardır.
Otuz Üçüncüsü »ur™: ؤ
el-Mâhiyyetü: Bâbu’z-ziblde ≠ikr olundu.
el-»avâ§§u: »ur™un küllîsi müceffif ve mu√allil ve müsa««indir.
Otuz Dördüncüsü »arâ†în:

ا

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ …urttur ki a√mer olur ve me™vâsı ta√te’l-ar∂ olur.
e†-‰ab¡u: Mu§annifin ta…dîri üzere onun √ârr olması vâcibdir.
el-Evrâmu: Onun med…û…u ile cirâ√ât-ı a¡§âb ∂ımâd olunur ve onun şeddi üç gün mi…dârı √all olunmaz ve cidden o ∂ımâd nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Onun †abî«i kaz yağı ile veca¡-ı ü≠üne nâfi¡ olur. Ve ba¡∂ı
kerre sinn-i veci¡anın cânib-i mu«âlifinde olan ü≠üne zeyt ile ta…†îr olunur.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ‰ılâ ile şürb olunsa yere…âna bür™ √â§ıl olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »arâ†în nâ¡imen da…… olunup †ılâ ile sa…y olunsa bevli
idrâr eder ve √a§âta dahi nâfi¡ olur.
Otuz Beşincisi »îr-i Bevvâ: ا
el-Mâhiyyetü: ¢â…ule gibi √abb-ı §ıπârdır, Süfâle’den meclûb olur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve yâbistir.
el-»avâ§§u: Onun …uvveti …aranfül …uvvetidir, cilâsı ve tel†îfi olur ve
«îr-i bevvâ …â…uleden el†aftır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Bâridler olan mi¡deye ve kebide ceyyiddir ve mi¡deye
…â…uleden ecved olur ve …ay™ı √abs eder.
Otuz Altıncısı »ırva¡: وع
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki şecere-i tînin §aπîri …adrinde onun şeceresi olur ve onun vara…ı dülb vara…ı gibidir velâkin ondan ekber ve emles
ve sevâdı eşedd olur ve o şecerenin sâ…ı ve aπ§ânı mücevveftir …a§ab mi&lli

Tahbîzü’l-Mathûn

ve onun &emeresi ¡anâ…îd-i «aşinede olur ve kaçan ¡un…ûdu bölünse içinden
√abbı ve &emeresi şekl-i …urâd üzere «urûc eder ve ondan dühn-i «ırva¡ ¡a§r
olunur veyâ«ûd senin bildiğin minvâl üzere onun dühnü †ab« ile isti«râc
olunur. Ve denildi ki dühn-i «ırva¡ †a¡âma §âli√ olmaz belki o dühnden sirâc
ve mi§bâ√ itti«â≠ olunur ve ba¡∂ı merâhimin a«lâ†ına ve edviyesine id«âl
olunur.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Dımaş…î dedi ki «ırva¡ mu√allil ve müleyyindir
ve dühnü müla††ıftır, zeyt-i sâ≠ecden el†aftır. Dîs…ûrîdûs dedi ki «ırva¡dan
otuz √abbe a«≠ olunup …ışrı izâle olunup da…… ve sa√… olunduktan sonra
şürb olunsa ondan nef¡-i belîπ @âhir olur.
ez-Zînetü: Kaçan da…… olunup siğillere ∂ımâd olunsa onu ve ke≠âlik kelefi dahi …al¡ eder.
el-Evrâmu: Onun vara…ı da…… olunup da…î…-ı şa¡îr ile «al† olunsa evrâm-ı balπamiyyeyi cidden teskîn eder.
el-¢urû√u: Onun dühnü cerebe ve …urû√-ı ra†beye nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Otuz ¡aded √abb-ı «ırva¡ da…… olunup şürb olunsa …ay™ı
ta√rîk eder, zîrâ mi¡deyi cidden ir«â edip bi-…uvvetin …ay™ ettirir.
A¡∂âu’§-~adrı: Onunla veyâ«ûd «all ile ta∂mîd olunsa evrâm-ı &edyi teskîn eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: »ırva¡ın √abbı sa√… olunup şürb olunsa balπamı ve mirreyi ishâl eder ve dûdu ba†ndan cidden i«râc eder. Ve denildi ki maπ§a dahi
nâfi¡ olur. Ve yine denildi ki √u…unda id«âl olunsa menfa¡ati @âhire olur
«u§û§an em¡âda √â§ıl olan «âm cihetinden nef¡i ziyâde olur.
el-Ebdâlü: Denildi ki onun bedeli bir vezni ve nı§f vezni mi…dârı
fustu…tur bir …avm katında.
Otuz Yedincisi »amâfî†ûs: س

א

el-Mâhiyyetü: Kemâfî†ûstur, bâbu’l-kâfta ≠ikr olunmuştur. ‰ab¡ ile nüs«ada bu dahi me≠kûrdur.
Otuz Sekizincisi »amr:
el-Mâhiyyetü: ¢ahvedir, bâbu’ş-şînde ≠ikr olunmuştur.
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Yirmi Beşinci Fa§l ◊arf-i ±âlde Kelâm-ı Müşebba¡dır
Ve Bu Fa§lda Biz Altı ¡Aded Edviye ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ±eheb:

ذ

el-Mâhiyyeti: Cevâhir-i ma¡deniyyenin eşrâfının eşrefidir.
e†-‰ab¡u: La†îf-i mu¡tedildir.
el-»avâ§§u: Onun sü√âlesi edviye-i sevdâya dâ«il olur. Ve ≠ehebden
mütte«a≠ mikvâ ile keyy cirâ√atı serî¡an sağaltmakla ondan itti«â≠ olunan
âlet sâirlerinden ef∂al olur.
ez-Zînetü: Ağızda imsâk be«arı izâle eder. Ve onun sü√âlesi dâü’&-&a¡leb
ve’l-√ayyede müsta¡mel olunan a†liye ve eşribe edviyelerine id«âl olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: ±eheb ku√l kılınsa ¡aynı ta…viye eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Evcâ¡-ı …albe ve «afa…âna ve √adî&ü’n-nefse ya¡nî
«avâ†ır-ı vâhiyeye nef¡-i belîπi olur.
İkincisi ±erîre: ذر ه
el-Mâhiyyetü: ¢a§abu’≠-≠erîrede bunun a√vâli ≠ikr olundu velâkin bu
ma…âmda biz onun u«râ «â§§asını ≠ikr eyleriz.
el-¢urû√u: ◊ar…-ı nâra ≠erîrenin dühn-i verd ve «all ile nef¡-i bâliπi olur
ve √ar…-ı nâra ondan ef∂al bir ¡ilâc olmaz.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Evrâm-ı mi¡deye ve evrâm-ı kebide ve istis…âya nâfi¡ olur.
Üçüncüsü ±enebü’l-»ayl:

ا

ذ

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ nebâttır ki √ufrelerde ve «anda…larda nâbit olur
ve onun √umrete mâil …u∂bân-ı mücevvefesi olur ve «aşebesi ¡u…ad-ı mütedâ«ile ile mu¡a……ade olur ve ¡inde’l-¡a…d i≠«ir vara…ı gibi di…â… ve mütekâ&if vara…ları olur, şecerine …arîb olanlara o vara…lar teşebbü& eder ve
onun †arafından ≠eneb-i «ayl gibi e†râf-ı ke&îre tedellî eder ve onun a§l-ı
§ulbü vardır.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda bârid ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: ¢âbı∂dır «u§û§an ¡u§âresi bilâ-le≠¡in şedîdü’t-tecfîf olur ve
nezf-i deme cidden nâfi¡ olur.
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el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ¢ur√ayı ve cirâ√âtı her ne …adar onlarda ¡a§ab
dahi olur ise idmâl-i ¡acîb ile idmâl eder.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Evsâ†-ı ¡a∂alde olan şed«e †ılâ veyâ«ûd ∂ımâd olunsa
nef¡i olur ve …ayle-i em¡âyı dahi ı∂mâr eder.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Mi¡de ve kebid evrâmına ve istis…âya nâfi¡ olur.
Dördüncüsü ±erârî√:

ذرار

el-Mâhiyyetü: Fesâfise müşâbih bir √ayvândır lâkin levni a√merdir. Ve
≠erârî√in ek&er-i vücûdu √ın†a ≠er¡ olunan ar∂da olur ve o ar∂da tevellüd
eder ve va…t-i √âcette isti¡mâl için a«≠ ve ma«zûn kılınır. Ve lâyı… olur ki
ar∂-ı √ın†adan a«≠ olundukta inâ-i fa««âr içine va∂¡ olunup inâın ağzına
kettândan bir …ı†¡a «ır…a-i na…iyye-i sa«îfe şedd olunup o inâ™ …alb oluna
ya¡nî ağzı esfele kılına ve «all-i «amr-ı &i……îf teb«îr olunup inâın ağzı o
[220a] bu«âra tutula o √ayvânlar ölünce …adar ve ba¡dehu o √avânlar i«râc
olunup bir «ay†-ı kettâna şedd oluna ya¡nî dizile.
el-İ«tiyâru: Ef¡âli a…vâ olan o ≠erârî√tir ki elvânı mu«relife olur ve
ecni√asında ¡ar∂a ≠âhibe «u†û†-ı §ufr olur ve benât-ı verdâna şebîh olur.
Ammâ bu va§f üzere olmayıp levni vâ√id ve πayr-i mu«telif olanların fi¡li
∂a¡îf olur.
e†-‰ab¡u: Ba¡∂ılar dediler ki müfri†ü’l-√ârrdır ve â«erûn dediler ki derece-i &âniyede √ârr ve yâbistir lâkin …avl-i evvel e§a√√tır.
el-»avâ§§u: ◊ârr ve √ırrîf ve mu¡affin ve mu√rı…tır.
ez-Zînetü: Onunla †ılâ olunsa siğilleri …al¡ eder ve ondan …ayrû†î itti«â≠
olunup a@fâra ¡ârı∂ beyâ∂ üzere †ılâ olunsa ona nef¡i olur ve in…ılâ¡a müteheyyi™ olan a@fâr-ı müster«iyeyi bi-sür¡atin …a†¡ eder eger ≠erârî√ o @ufrun
üzerine †ılâ olunur ise. Ve beha… ve bara§ üzere «all ile †ılâ olunsa onları
izâle eder. Ve ma¡a’l-«ardal sa√… olunup †ılâ olunsa şa¡rı inbât eder ve ke≠âlik ≠erârî√ zeyt πalî@a olunca …adar zeyt ile †ab« olunsa o dahi şa¡rı inbât
eder.
el-Evrâmu ve’l-Bü&ûru: Evrâm-ı sere†âniyyeye †ılâ olunup onu ta√lîl
eder.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: Cereb ve …uvâbâ üzere †ılâ olunur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: İbn Mâse dedi ki cidden @ufreti …a†¡ eder.
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A¡∂âu’n-Nef∂i: Ondan mi…dâr-ı …alîl bevli cidden idrâr eder √attâ
istis…âya dahi nâfi¡ olur ve o ni…dârdan …alîli edviye-i müdirreye «al† olunsa
bilâ-ma∂arratin idrâra mu¡în ve †am&ı dahi idrâr ve cenîni is…â† eder. Ve
ba¡∂ılar dediler ki me&ânede ¡illeti olup ona ¡ilâcın menfa¡ati olmayan kimse[ye] ≠erî√-i vâ√id sa…y olunsa o ≠erî√in ona nef¡i olur.
es-Sümûmu: Üç †assûc mi…dârı ≠erârî√ sa…y olunan kimsenin me&ânesini o ≠erârî√ ta…rî√ eder. Câlînûs dedi ki onun me&âneyi ta…rî√i beden-i
insânın mevâdd-ı √âddesini me&âneye imâle etmekle ve ke≠âlik «â§§ıyyet
ile olur.
Beşincisi ±übâb: ذ אب
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
es-Sümûmu: Les¡a-i ¡a…reb üzere ≠übâb delk olunsa nâfi¡ olur.
Altıncısı ±i™b:

ذئ

el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Denildi ki ≠i™bin ziblinin …ûlınca nef¡-i ¡acîbi olur.
Nüs«a-i sul†âniyyede bu mes™elenin ¡a…ibinde bir mes™ele dahi îrâd olunmuştur, onun ¡ibâreti budur: ه כ ة
وכ כ ان

Yirmi Altıncı Fa§l ◊arf-i ∞âdda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz O Fa§lda Yedi Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ∞ırv: و
el-Mâhiyyeti: ∞ırv343 ma¡rûftur. Ve onun rubbu ve §amπı Mekke-i mükerremeye celb olunur ve o ism ile tesmiye olunur.
e†-‰ab¡u: Derece-i &âli&ede √ârr ve derece-i ûlâda ra†bdır.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Cellâ ve mu√allil ve ce≠≠âbdır, ¡um…-ı bedenden ce≠b eder. Ve §amπı şecere-i kemkâm §amπıdır ya¡nî şecerine kemkâm
derler. Ve §amπın …uvveti lâ≠en …uvveti gibidir ve †ayyibdir ve ◊aleb’de
†îb-i nisâya id«âl olunur.
343 “∞ırv” ¡aselbenddir, İbn Kütbî yâbis olmak üzere ta√rîr eder.
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A¡∂âu’r-Re™si: Onun rubbu femden ve …ur√a-i femden ru†ûbetin seyelânına nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ∞ırvda ba†nı ¡a…l …uvvesi vardır.
İkincisi ∞aymurân: ان
el-Mâhiyyetü: Denildi ki şâhisferemden bir nev¡dir.
e†-‰ab¡u: İbn Mâseveyh dedi ki onda √arâret vardır ve derece-i &âniyede
yâbistir. Ve nâsın ke&îri derler ki ∂aymurân bâriddir, zîrâ ma√rûr olanlar ondan müte™e≠≠î olmazlar belki cemâcim344 derece-i ûlâda bâridedir. Mu§annif
der ki e§a√√ olan budur ki ∂aymurân mürekkebü’l-…uvâdır, onda √arâret ve
bürûdet vardır, câizdir ki …uvvesi √arâret …uvvesi üzere πâlibe ola.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Ma√rûrlara nâfi¡dir «u§û§an üzerine mâ-ı verd
reşş oluna.
el-»urâcu ve’l-¢urû√u: ◊ar…-ı nâra ∂ımâd olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ¢ulâ¡a nâfi¡ olur. Ve cemâcim süded-i dimâπı müfetti√tir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun kavrulmuş to«umu dühn-i verd ve mâ-ı bârid ile
ishâl-i müzmin §â√ibine sa…y olunur.
Üçüncüsü ∞ar¡: ع
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Memelerde ¡a§ab-ı kebîr olmakla bârid ve yâbis olur.
el-»avâ§§u: Leben ile mümteli™e olan ∂ar¡ın istimrâ oldukta πıdâsı la√m
πıdâsına …arîb olur. Ve ∂ar¡ın a√medi içinde leben olan ve efâvîh ile tenâvül
olunan ∂ar¡ olur, zîrâ efâvîh ∂ar¡ın in√idârını ta¡cîl eder. Ve ceyyidü’l-la√m
olan √ayvân ∂ar¡ının «ıl†ı ceyyid olur ve πalî@i …avî olur.
Dördüncüsü ∞ıfdı¡: ع
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur, kurbağaya denir.
el-»avâ§§u: ∞ıfdı¡ın remâdı dem mev∂i¡ine va∂¡ olunsa demi √abs eder.
Ve denildi ki ∂ıfdı¡ sel« olunup o meslû« süllâ ve …a≠â olan ma√alle va∂¡
olunsa süllâyı ce≠b eder.
344 [İki defa “√amâ√im” yazılan kelime aslında “cemâcim” olmalıydı!]
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ez-Zînetü: Denildiği üzere ∂ıfdı¡ mil√ ve zeyt ile †ab« olunup ekl olunsa
cü≠âma ve hevâmma bâd-zehr olur.
el-Evrâmu: Evtârda olan evrâma onun mera…ası §abb olunsa nâfi¡ olur.
A¡∂âu’r-Re™si: Denildi ki ∂afâdı¡-ı nehriyyenin sülâ…ası ile veca¡-ı esnân
için ma∂ma∂a olunur ve veca¡ı teskîn eder. ¢âle’l-mu§annifü: א
وכ
ا
Ve ∂ıfdı¡ın cirmi «u§û§an şa√mı …al¡-ı esnânı teshîl ve teysîr eder.
Mu§annif der ki ben @ann ederim ki o fi¡li olan ∂ıfdı¡ şecerî ve bostânî olan
∂ıfdı¡dır, zîrâ e†ıbbâ ve a§√âb-ı tecribe ¡umûmen şehâdet ederler ki √ayvân
mer¡âda ra¡y eder iken e&nâ-ı ¡alefte o ∂ıfdı¡a i§âbet ederler ve ona mu§îb
olan √ayvânın dişi su…û† eder.
es-Sümûmu: Onun demini veyâ«ûd cirmini ekl eden kimsenin bedeni
müteverrim ve levni kemid olur ve …a≠f-i menî eder √attâ ölünce …adar bu
a√vâl müstemirre olur. Ve denildi ki ∂ıfdı¡ mil√ ve zeyt ile †b« olunup ekl
olunsa cü≠âma ve hevâmma fâd-zehr olur.
Beşincisi ∞a™n: ن
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur, koyun ma¡nâsınadır.
el-»avâ§§u: Onun …uvvet-i merâresi ba…ar merâresinin …uvveti gibidir.
Altıncısı ∞abb:
el-Mâhiyyetü: ∞abb bizim diyârımızda mevcûd olan verelin πayridir her
ne …adar ∂abb o verele müşâbih olur ise. Ve ∂abbın a√vâli verel a√vâline
…arîb olur. Ve ∂abb bevâdî-i ¡Arabda ke&îrü’l-vücûd olur, mâ-¡adâ mevâ∂i¡de vücûdu nâdir olur.
ez-Zînetü: Onun ba¡rı kelef ve nemeş üzere va∂¡ olunup onlara nâfi¡ olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun zibli beyâ∂-ı ¡ayna nâfi¡dir ve nüzûl-i mâa dahi nâfi¡dir.
Yedincisi ∞abu¡:
el-Mâhiyyetü: ◊ayvân-ı ma¡rûftur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun ni…rise ve veca¡-ı mefâ§ıla nef¡inin meblaπını biz
kitâb-ı &âli&te beyân eyleriz. [220b]
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Yirmi Yedinci Fa§l ◊arf-i ªâda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Biz Onda Üç ¡Aded Devâ ±ikr Eyleriz
[Evvelkisi] ªaby:
el-Mâhiyyeti: Bâbu’l-lâmda la√m resminde onun la√mı beyân olundu.
İkincisi ªalîm:
el-Mâhiyyetü: Bâbu’n-nûnda ne¡âm resminde bu dahi beyân olundu.
Üçüncüsü ªılf:
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur, √ayvânın çatal olan tırnaklarıdır. Keçinin @ılf-ı
mu√ra…ının remâdı «all ile dâü’&-&a¡lebe †ılâ olunsa cidden nâfi¡ olur dedi
e†ıbbâ.

Yirmi Sekizinci Fa§l ◊arf-i ∏aynda Kelâm-ı Müşebba¡dır
Onda Biz On Bir Edviye ±ikr Eyleriz İnşâallâhu Ta¡âlâ
[Evvelkisi] ∏ubeyrâ™: ا
el-Mâhiyyeti: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlânın evvelinde bârid ve derece-i &âniyenin â«irinde
yâbistir.
el-Ef ¡âlü ve’l-»avâ§§u: Her seyelânı √abs eder ve zu¡rûrdan …ab∂ı ve
¡a…lı e…all olur ve a√şâya mun§abbe olan §afrâyı …am¡ ve …al¡ eder ve şarâb
şürb edenler onunla inti…âl eylese ya¡nî çerezlenseler sekri ib†â™ eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Su¡âle nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: ¢ay™ı √abs eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: ~afrâdan olan sa√ca nâfi¡dir ve ba†nı ve …ay™ı √abs eder;
zu¡rûr dahi o fi¡li işler ve ik&âr-i bevle nâfi¡dir. Bundan sonra †ab¡ ile olan
nüsa«ta אن ا ل
و
אن ا
א
ا ور وכ
א
 ود اvâ…i¡
olmuştur. Bu kelâm mâ-…abline mu«âlif gibidir ve tevcîhi ehl olanlara
ma¡lûmdur.
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İkincisi ∏ârî…ûn: אر ن
el-Mâhiyyetü: Dîs…ûrîdûs dedi ki πârî…ûnun erkeği ve dişisi olur ve
πârî…ûndan bir §ınf a§l-ı encudâna müşâbih olur velâkin a§l-ı encudânın @
âhirinde olan isti√§âf …adar πârî…ûnda isti√§âf olmaz. Ve bir …avm ≠âhib
olurlar ki πârî…ûn eşcâr-ı müte™ekkilede ¡alâ-sebîli’l-¡ufûnet tevellüd eder.
Ve †a¡mında √arâret ve √arâfet ve …ab∂ vardır. Ve cevheri mâî ve havâî ve
ar∂îdir ve la†îf olur. Ve onun ≠ekeri ve ün&âsı arasında far… yoktur ki ün&âsının dâ«ilinde †aba…ât-ı müsta…îme bulunur ve ≠ekeri müstedîr ve onda
†aba…ât yoktur belki şey™-i vâ√iddir. Ve ikisi evvel-i @uhûrlarında biri birilerine benzerler; ikisinin †a¡mında dahi √alâvet olur ve ba¡dehu †ulû¡unda
olan √alâvet onda merâret @âhire olunca kadar taπayyür eder. Ve πârî…ûn
sa…yı murâd olundukta vâcib olur ki ¡alâ-√asebi’l-¡illet ve mi…dâri’l-…uvvet
sa…y olunup sinne ve ¡âdete ve havâ-i √â∂ıra dahi mürâ¡ât oluna, zîrâ √âl-i
mu¡âlecede umûr-ı me≠kûreye na@ar vâcibâttan olur.
el-İ«tiyâru: Onun ceyyidi emles ve ebya∂ ve serî¡ü’t-tefettüt ve cidden
√a§âfetli ve e†râfı emles olup merâretine √alâvet ma«lû† ve müteferrik ve
şe@âyâsı olanlar olur. Ve bu ev§âf §â√ibi olan πârî…ûn ün&âdır. Ve ≠ekeri
ceyyid değildir ve §ulb ve esved cidden redîlerdir.
e†-‰ab¡u: Deerece-i ûlâda √ârr, derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: Mu√allil ve a«lâ†-ı πalî@ayı mu…a††ı¡ ve cemî¡an südedi müfetti√ ve müla††ıftır. Ve ba¡∂ılar dediler ki onda …uvve-i …âbı∂a vardır ve
evvel-i @uhûrunda †a¡mında √alâvet olup ba¡dehu merârete isti√âle eder.
el-Evrâmu: Cemî¡an evrâma nâfi¡dir.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡Ir…u’n-nesâya sikencebîn ile sa…y olunur ve «â§§ıyyeti
√asebiyle ¡a§abda olan fu∂ûlü ten…ıye eder ve sa…†a ile √âdi& olan vehn-i
¡a∂ale nâfi¡ olur. Ve onun şerbet-i vâ√idesi üç …îrâ† olur ve eger ¡alîlin √ummâsı var ise mâ-ı …arâ†ın veyâ«ûd cüllâb ile sa…y olunur.
A¡∂âu’r-Re™si: ∏ârî…ûn a§√âb-ı §ar¡a nâfi¡ olur ve «â§§ıyyeti √asebiyle
fu∂ûl-i dimâπı ten…ıye eder.
A¡∂âu’§-~adrı: Rebve ve …ur√a-i riye için †ılâ ile sa…y olunsa nâfi¡ olur.
Ve şerbeti bir dıra«mîye …adardır. Ve ondan üç ü&ûlûsât …adar mâ ile şürb
olunsa §adrdan nef&-i deme nâfi¡ olur.
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A¡∂âu’l-∏ıdâı: Yere…âna nâfi¡ olur. Ve sikencebîn ile verem-i †ı√âl için
sa…y olunur. Ve πârî…ûn yalnız ma∂π olunsa veyâ«ûd ibtilâ¡ olunsa veca¡-ı
mi¡deye ve cüşâ-i √âmi∂e nâfi¡ olur. Ve ondan bir dıra«mî veca¡-ı kebid için
sa…y olunur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Sevdâdan ve balπamdan a«lâ†-ı πalî@a-i mu«telifeyi ishâl
eder. Ve şerbeti bir dıra«mîden iki dıra«mîye varınca …adar olur «u§û§an
mâ-ı …arâ†ın ile sa…yında nef¡i ek&er olur ve teskîn eder ve o ¡ilelde şerbet-i
vâ√idesi bir dıra«mî olur. Ve i«tinâ…-ı ra√ime dahi nâfi¡dir.
el-◊ummayâtu: Nâfi∂e ve √ummayât-ı πalî@a-i ¡atî…aya nâfi¡ olur, …able’d-devr bir mi&…âl mi…dârı şarâb ile sa…y olunur ise nâfi∂i men¡ eder.
es-Sümûmu: Les¡-i hevâmm için onunla mev∂i¡-i les¡e ∂ımâd olunur,
eger iki dıra«mîye varınca …adar πâtî…ûn sa…y olunur ise o les¡aya nef¡i
¡a@îm olur. Ve bâridü’s-sümûm olan hevâmma onunla ∂ımâd nâfi¡ olur ve
ma∂arrat-ı les¡ini dâfi¡ olur.
Üçüncüsü ∏âr: אر
el-Mâhiyyetü: Onun √abbı bundu…-ı §ıπâr şeklinde üzerinde esved ve
da…î… …ışr olur, πamz olunsa teferrük eder ve iki şa…… olup içinden §ufrete
mâil √abb-ı esved «urûc eder, †a¡mı †ayyib ve râyi√ası ¡a†ır ve vara…ı âs
vara…ı gibi olur velâkin ondan ekberdir ve &emeresi √amrâ olur, mevâ∂i¡-i
cebeliyyede nâbit olur ve onun …uvveti &emeresinde ve vara…ında olur.
e†-‰ab¡u: ◊abbı es«an ve …uşûrunda √arâret e…all olur. Ve bi’l-cümle
πâr derece-i &âniyede √ârr ve yâbis olur.
el-»avâ§§u: Onun √abbında ir«â olur ve cümlesinde tes«în olur. Ve
√abbı vara…ından e√arr olur. ∏ârın eczâsı tes«în ve tecfîfte a…vâ olur; √abbında o fi¡ller eblaπ olur ve li√âsı a∂¡af ve √arârette e…all olur. Ve dühn-i
πâr dühn-i cevzden e√arr olur.
ez-Zînetü: Şarâb ile beha…a †ılâ olunur.
el-Evrâmu: »ubz ve sevî… ile evrâm-ı √ârreye nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: ¡A§abın küllîsinin evcâ¡ına nâfi¡ olur ve dühnü i¡yâyı
ta√lîl eder.
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A¡∂âu’r-Re™si: ~udâ¡ı ta√lîl eder ve dühnü dahi kendi gibi ta√lîl eder ve
ü≠ünün evcâ¡-ı bâridesini dahi ta√lîl eder ve ona sem¡ ifâde eder ve †anîne
ve nezelâta nâfi¡ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: ∞î…-ı nefese ve nefes-i inti§âba nâfi¡dir ¡asel ile le¡û… kılınmakla veyâ«ûd †ılâ olunmakla ve ke≠âlik fu∂ûlün riyeye seyelânına dahi
nâfi¡dir. Ve ondan ¡asel ile le¡û… itti«â≠ olunup o le¡û… …urû√-ı riyede ve
nefes-i inti§âbda isti¡mâl olunur ve «u§û§an √abbı nâfi¡dir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun dühnü veca¡-ı kebide nâfi¡dir şarâb-ı rey√ânî ile isti¡mâl olunur ise lâkin kendi ve √abbı mi¡deyi mür«îdir ve …ay™ı mu√arriktir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Onun dühnü muπa&&î ve mu…ayyi™dir ve √ay∂ı ve bevli
idrâr eder. Ve vara…ının †abî«i emrâ∂-ı me&âne ve emrâ∂-ı ra√ime nâfi¡dir
ve √attâ içinde cülûs dahi o ¡illetlere nâfi¡dir. Ve ishâl için şerbet-i vâ√idesi iki dirhem olur, mâ-ı ¡asel ile veyâ«ûd sikencebîn ile sa…y olunur. Ve
…ışrından bir dıra«mî şürb olunsa √a§âtı teftît eder ve cenîni …atl eder onun
merâreti sâir edviyenin merâretinden ezyed olmakla. Ve onun şerbeti dokuz …îrâ† olur ve √abbı dahi √a§âtı teftît eder.
el-◊ummayâtu: Onun dühnü merû«an …uşa¡rîretten nâfi¡ olur.
es-Sümûmu: Le≠¡-i ¡a…reb için πâr sa…y olunur. Ve πâr-ı †arî zenâbîr ve
na√l les¡alarına ∂ımâd olur. Ve bİ’l-cümle πâr sümûm-ı meşrûbenin küllîsine ∂ımâd olur.
el-Ebdâlü: Onun bedeli vara…-ı nemmâmdır.
Dördüncüsü ∏âfe&:

א

el-Mâhiyyetü: Dikenli √aşâyiştendir, onun şehdânec vara…ı gibi veyâ«ûd
ben†âfilun vara…ı gibi vara…ı vardır ve zehri nîlûfer gibidir ve müsta¡mel
olan onun zehri veyâ«ûd ¡u§âresidir.
e†-‰ab¡u: Derece-i ûlâda √ârr ve derece-i &âniyede yâbistir.
el-»avâ§§u: La†îf ve …a††â¡ ve bilâ-le≠¡ ve bilâ-√arâret @âhiretin @âhiretin ce≠≠âbdır ve …ab∂-ı yesîri ve ¡ufû§atı ve §abırın merâreti gibi merâret-i
şedîdesi vardır.
ez-Zînetü: Dâü’&-&a¡leb ve’l-√ayye ibtidâsında devâ-i ceyyid olur.
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el-¢urû√u: ¡Asiretü’l-indimâl olan …urû√ üzere şa√m-ı ¡atî… ile †ılâ olunur. Ve √ikke ve cereb için ¡u§âresi şâhterec suyu ile ve sikencebîn ile şürb
olunsa nâfi¡ [221a] olur ve zehri dahi onun gibidir ve ¡u§âresi a…vâdır.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Kebidin evcâ¡ına ve südedine nâfi¡dir ve kebidi ta…viye
eder. Ve onun √aşîşi ve ¡u§âresi dahi §alâbet-i †ı√âle ve evrâm-ı kebide ve
evrâm-ı mi¡deye nâfi¡dir ve sû™u’l-…unyeye ve a¡râ∂-ı istis…âya dahi nâfi¡dir.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Şarâb ile …urû√-ı em¡â için sa…y olunur.
el-◊ummayâtu: ◊ummayât-ı müzmineye ve ¡atî…aya nâfi¡dir «u§û§an
¡u§âresi ve «u§û§an onun ¡u§âresi ma¡a-¡u§âreti’l-efsentîn isti¡mâl oluna.
el-Ebdâlü: Onun bedeli bir mi&li esârûn ve nı§f vezni efsentîn olur.
Beşincisi ∏âπâ†î:

א א

el-Mâhiyyetü: ◊acer-i «afîftir ve onda râyi√a-i …afr vardır.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Ni…rise nâfi¡dir.
A¡∂âu’r-Re™si: Ma§rû¡a ted«în olunsa nef¡i olur.
A¡∂âu’n-Nef∂i: İ«tinâ…-ı ra√ime nâfi¡dir.
es-Sümûmu: Onun du«ânı hevâmmı †ard eder.
Altıncısı ∏ırâ: ى
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
e†-‰ab¡u: ∏ıra’l-cülûd derece-i ûlâda √ârr ve yâbistir. Ve πıra’s-semek
…alîlü’l-√arârettir velâkin yâbistir.
el-»avâ§§u: Bi’l-cümle πırâ için …uvve-i muπarriye vü müceffife vardır.
ez-Zînetü: ∏ıra’s-semek πamerin a«lâ†ına id«âl olunur ve edviye-i bara§a id«âl olunsa nâfi¡ olur. Ve πırâ-i cülûd «u§û§an cild-i ba…ardan mütte«a≠ olan πırâ i√râ… olunup ba¡dehu πasl olunsa ¡ilâc-ı §unânda isti¡mâl
olunan tûtiyâ ma…âmına …âim olur.
el-¢urû√u: Sa¡fe üzere πıra’l-cülûd †ılâ olunur ve √ar…-ı nârın teneffu†unu men¡ eder; πıra’s-semek dahi bu ef¡âli işler. Ve şedîdü’l-πavr olmayan
…ûbâ ve cereb-i müte…aşşir üzere «all ile o devâ †ılâ olunsa nâfi¡ olur. Ve
cirâ√ât üzere ¡asel ve «all ile †ılâ olunsa nâfi¡ olur. Ve merâhim-i …urû√-ı
müte…arri√aya πıra’s-semek id«âl olunur ve nef&-i dem için «all ile sa…y
olunur ve nef&-i dem için mütte«a≠ olan √asvlara dahi id«âl olunur.
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Yedincisi ∏âliyûn: א ن
el-Mâhiyyetü: ‰ayyibü’r-râyi√a bir nev¡ dârûdur.
el-»avâ§§u: Müceffiftir, lebeni dondurur ve onda √iddet-i ke&îre vardır
ve inficâr-ı demi men¡ eder.
el-¢urû√u: ◊ar…-ı nâra nâfi¡ olur.
Sekizincisi ∏ûşene:
el-Mâhiyyetü: Kem™eden veyâ«ûd fu†rdan bir nev¡dir, kurudukta πu∂rûf
gibi mun∂amm olur, şekli ke™s-i §aπîr şeklindedir ve müteşennicedir ya¡nî
şedîd ve §ulbdür; onun ile &iyâb πasl olunur ve «umû∂âtta ekl olunur ve
πa∂cârîf le≠≠eti gibi ve belki dahi ek&er le≠≠eti olur.
e†-‰ab¡u: Sâir kem™e bürûdeti …adar bürûdeti olmaz.
el-»avâ§§u: Kem™e gibi rediyyü’l-«ıl† değildir ve ke-enne onun †ab¡ında
bir nev¡ la√miyyet vardır ve külevîdir ya¡nî böbrek gibi olur.
Dokuzuncusu ∏areb: ب
el-Mâhiyyetü: Ma¡rûftur.
el-İ«tiyâru: Onun li√âsı ve §amπı isti¡mâl olunur ve §amπı şar† ile «urûc
eder. Ve πareb üzere bûra…-ı ceyyid tevellüd eder ki ekl olunan bevârı…
a§nâfının ceyyidi olur ya¡nî πareb üzere bir nesne tevellüd eder ki ondan
bûra… ma§nû¡ olur ve o bûra… bûra…-ı πareb denmekle ma¡rûftur.
el-»avâ§§u: Zehri ve vara…ı ve ikisinin dahi ¡u§âreleri bilâ-le≠¡ tecfîf
eder ve onda ¡ufû§at olur ve li√âsının …uvveti dahi kendi …uvveti gibidir
velâkin eybestir ve vara…ından dahi ¡u§âre itti«â≠ olunup √ıf@ olunur ve o
¡u§âre bilâ-le≠¡ tecfîf eder.
ez-Zînetü: Şecer-i πarebin remâdı «all ile siğilleri tecfîf edip is…â† eder
o siğiller gerek menkûse ve gerek πayr-i menkûse olsun. Ve a§lının li√âsı
«ı∂âb-ı şa¡ra dâ«il olur.
el-¢urû√u: Onun …uşûru ve vara…ı sa√… olunup …a†¡ olunan mev∂i¡e ve
cirâ√ât-ı rediyye-i †ariyye üzere va∂¡ olunsa nâfi¡ olur.
Âlâtu’l-Mefâ§ılı: Onun †abî«i ni…rise ne†ûl-i ceyyid olur.
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A¡∂âu’r-Re™si: Vara…ının ¡u§âresi dühn-i verd ile …ışr-ı rummân içinde
kaynatılıp ü≠ün-i mütevecci¡aya ta…†îr olunsa veca¡ına nâfi¡ olur ve ke≠âlik
…ışr-ı ra†bı o minvâl üzere isti¡mâl olunsa ¡u§âre-i me≠kûre fi¡lini işler. Ve
†abî«i √azâza πasûl olur.
A¡∂âu’l-¡Aynı: Onun §amπı ve zehri @ulmet-i ba§ara cilâ olur.
A¡∂âu’§-~adrı: Onun &emeresi nef&-i deme nâfi¡dir ve …ışrı dahi &emeresi gibidir.
A¡∂âu’l-∏ıdâı: Onun ¡u§âresi ¡ala…-ı nâşibi √al…tan i«râc eder.
Onuncusu ∏âliye:

א

el-Mâhiyyetü: Devâ-i ma¡rûftur ya¡nî mürekkebâttan bir nev¡ dârûdur.
el-Evrâmu: Evrâm-ı §ulbeyi telyîn eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Dühnü bân veyâ«ûd dühn-i «îrî içinde πâliye idâfe olunup veca¡ı olan ü≠üne ta…†îr olunur. Ve şemmi ma§rû¡ ve meskûtu in¡âş edip
onlara nâfi¡ olur ve §udâ¡-ı bâridi teskîn eder ve şarâba katılsa iskâr eder.
A¡∂âu’r-Re™si: Şemm-i πâliye tefrî√-i …alb eder.
A¡∂âu’n-Nef∂i: Rû√im-i bârid veca¡larına πâliye √amûlen nâfi¡dir ve
ra√imin evrâm-ı §ulbüne ve verem-i balπamiyyeye dahi nâfi¡dir ve †am&ı
idrâr ve mu«tenı…a ve mâile olan ra√imi istinzâl eder ve ten…ıye edip √abele
cidden tehyi™e eder.
On Birincisi ∏âlimûn: ن

א

el-Mâhiyyetü: Bir nev¡ dârûdur ki râyi√ası †ayyib ve levni sefercel levni
gibidir.
el-»avâ§§u: Lebeni dondurur ve …uvvet-i müceffifesi vardır ve √iddet-i
yesîresi dahi vardır. Zehri inficâr-ı deme ve √ar…-ı nâra dahi nâfi¡dir.
Hâ≠â â«irü mâ-…u§ıde min tercemeti’l-kitâbi’&-&ânî mine’l-Kânûni
bi-işâreti men vecebe †â¡atuhu ke-edâi’d-düyûni. Şekkarallâhu sa¡ye men
devvenehâ ve eşâ¡ahâ ve ¡amile bihâ ¡amelen §âli√an ve na§a√a bihâ nu§√an
nâ§ı√an. Fe’l-√amdü’l-veliyyü li-veliyyihi ve ehlihi ve §allallâhu ¡alâ-resûlihi ve âlihi mâ-te¡â…abe’l-¡a§râni ve tetâbe¡a’l-melevâni mine’n-nehâri
bi-leylihi. Felemmâ kâne ketbü’t-târî«i ¡inde «atmi’l-kitâbi deydenen li-û-
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li’l-elbâli na@amtü …ı†¡aten fî-hâ≠e’l-bâbi ve erra«tü fî-â«irihâ bimâ-hüve
ke-mı§râ¡i’l-bâbi ve hiye hâ≠ihi:
Serîr-i sal†anatta müstedâm olsun şehenşâhân
Merâ√-ı şef…atinde kıldı râ√at murπ-veş nâlân
Simâ†-ı lu†funu bas† etti mer∂â vü e§ı√√âya
O dem ki müfredât-ı Bû ¡Alî’yi eyledi i¡lân
Ki &âninci kitâbı sehl me™«a≠ mâ-√a∂ardır kim
Onun çâşnîsini sükkerden almaz çâşnî-sencân
»avâ§§ın her devânın eyleyip elvâ√ ile tebyîn
Ki kıldı başka başka nef¡ini a¡∂âlara i√sân
Budur Türkîce &ebtin «atmine nev mı§ra¡-ı târî«
Bak elvâ√a devâ-i müfredi al derde kıl dermân
(sene 1179) [Fî yevmi nı§fı’ş-şa¡bân]

